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Niie uvedeného dne. mésice a roku uzavfely smluvni strany I.» an «s.

Na strané jedné: Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

Zastoupena: Bc. Petr Stolcar, Lenka Nesvadbové
Bankovni spojem’: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo L’Jétu:
IC: 00011754
DIC: CZOOO11754

(dale jen Linde)

na strané druhé: Vsetinské nemocnice a.s. Cis/o zakaznika:
Nemocniéni 955
755 O1 Vsetin

Zastoupena: Ing. Véra Prouskové, MBA, mistopi‘edseda pfedstavenslva
Bankovnl' spojenl': UniCredit Bank
Cislo flétu:
10: 26871068
DIC: CZ26871068
(déle jen zékaznl'k)

tuto
Smlouvu o dlouhodobém pronéjmu lahvi na stlaéené plyny

éislo 1I2020l581010110

1. Zékaznik zlskavé jednorézovym zaplacenim niie uvedeného dlouhodobého néjmu + DPH za kaidou lahev nebo distribuéni prostfedek
na stlaéené plyny Linde Gas a.s. (dale jen Linde) prévo pouiivatje v poétu a po dobu uvedenou niie.

Skupina lahvi / Poéet Poéétek Konec Néjemné/kus Na'jemné celkem
Distr. prosti‘edek pronajath kusfl smlouvy smlouvy (Kt)

Lahve—technické plyny 1.2.2020 31.7.2020

Lahve— acetylen 1.2.2020 31 .7.2020

Lahve—speciélm’ plyny

Lahve— medicina’lnfplyny 1.2.2020 31.7.2020

Lahve LOLA—medicinélniplyny 1.2.2020 31.7.2020

Lahve-entonox 1.2.2020 31.7.2020

Nédechovy ventil entonox

233.400,-

2. Néjemné je zékaznikem hrazeno pfedem, pfevodem na 0661 Linde, v den splalnosti uvedeném na dafiovém dokladu vystaveném Linde.

3. Lahve a distribuéni prosti‘edky na stlaéené plyny poskytnuté k pouiivéni mohou byt pouiity jen k odbéru plynfl od Linde, popfipadé od
dodavatele povéfeného spoleénosti Linde.

4. Néklady na obsluhu. adribu, pi‘edepsané tlakové zkousky a néklady spojené s béiny'Im opotfebenim nese Linde.
Za zcizenl', ztrélu, poskozeni nebo zniéenl’ pfenechanych lahvi a distribuénlch prostfedkfl na sllaéené plyny odpovidé zakaznik.

5. Po skonéeni smlouvy (nebude-Ii uzavfena smlouva nové) bude flétovéno néjemné a dodatkové najemné podle pravé platnych sazeb, dokud
Iahve nebo distribuéni prostfedky na stlaéené plyny nebudou vréceny pfislusnému dodacimu mistu Linde. Obdobi pro vypoéet a vznik néroku a
flétovani dodatkového néjemného, tj. uil'vém' Iahvi bez tzv. obrétky, poéiné béiet 3 mésice pfed skonéenim smlouvy.

6. V pFI’padé ukonéenf vyiée uvedené smlouvy mezi Linde a zékaznl'kem béhem doby, za kterou je uhrazeno dlouhodobé najemné, Linde neni
povinna uhradit zékaznikovi jakoukoliv ééstku ze zaplaceného dlouhodobého pronéjmu.

7. Souéash’ této smlouvy jsou na druhé strané uvedené "vseobecné obchodni podminky spoleénosti Linde Gas a.s. pro dodévky kapalnych
plynfl, plynfl v Iahvich, paletéch, pevnych svazcn’ch, kontejnerech a trajlerech a ostatnich produktfi a sluieb“.

1ng.Véru Prousliowid, MBA
za Linde Gas a.s. . mism'wdmflmépfedfiflmm

(jméno / podpls / raZItko) (Jmewtmdgmmte “'5‘

Spoleénosl je zapsané u Méslského soudu v Praze v Obchodnl’m rejstiiku oddil B, vlozka 411. Spoleénostje certifikované dle ISO 9001, ISO 14001 a je drzitelem osvédteni Responsible

Care.
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Vs'eobecné obchodni podminky spoleénosti Linde Gas 3.5. pro doda'vky kapalnYch plym), plynfi v lahvich, paleta'ch, pevnYch svazcich,
kontejnerech a trajlerech a ostatnich produktfi a sluieb

1. Platnost
VSechny doda'vky kapalnych plym’. uskuleéhované v silniém’ch a ialezniénich crslernach a plynu dods’vanym v Iahvich. palelach, pevnych svazcich a konlejnerech a lrajlerech a dodavky oslatm’ch produkm a svuieb
se fidi podte nasladujicich véeobecnych obchodnfch podminek, neslanovi-Ii zvléélm‘ pisemné smlouvy jinak.
Poo pojmem Iahev se rozumi kovova‘ 1Iakové nédoba pro prepravu plyna do 90 I vodniho objemu. Palelou se rozumi pfepravm‘ zafizenf. uzpflsobené pro piepravu Jednottivyoh lahvi. Pevnym svazkem Iahvi se mzuml
nékolik vza'iemné propojeny‘ch Iahvi na spoleéném prepravm'm zékladé, Kontejnerem se rozumi mobilni na’doba pro prepravu plynu o objemu vétéfm nez 90 l vodniho objemu. Trajlerem se rozuml’ silnECni nebo
ielezniéni v02, kde na podvozku je unisléno urélle‘ rnnoistvi pevnych svazkfl ocelovych Iat kteréisuu navzéjem pmpojeny. Pod pojmem Eisla zékazm‘ka se rozuml evidentni Cislo. které je zékaznikovi pfidélené pi:
prvm’m oobéru zboii. a pod nimi 1e veden aktualni slav zékaznikem pronajatych lahvi, palel. pavny’ch svazkfi. kon1ejnen‘: a jaho zavazku.

2. Doprava a zachézeni s plyny,lahvemi,pa1etami, pevny’mi svazky a kontejnery
Doprava plynu véetné Iahvi. palel, pevny'rch svazkn a konieinerfl se provadl z rampy prodejniho mista Lmde Gas 3.5. (dale jen .Linde”), Pfi vlaslnim vyzvednuh’ nebo prevzeli dopravcem. klery
je povéren za'kaznlkem. je za provozné a pfepravné bezpeénou naklédku a vykla’dku odpovédny' zékaznik. eventualné povéreny dopravce. Zékaznik musi dodrioval ph‘ zachézeni a prepravé technicch plynfl
slanovené predpisy. obzvléslé ustanoveni o bezpeonosu prace a preacha’zeni arazflm. jakoi i obeoné uznévana pravidla Iechnologie véelné CSN 078304 v jejich vidy platné podobé,

3. Dodévky plynfl
Zésobovaci zafizeni Linde, do kterého zékazm’k odebira' kapalné lechnické plyny.1e standaroné vybaveno zafizenim na délkové sledovéni 51mm zésoby technickich plymfiu (sluiba Accura Liquid Managemenl). Zékazm’k
neobjednava' jednotlivé diléi dodévky. Linde dodavé zékaznikovi technické plyny na zékladé stavu zjiéténeho prostfedn‘rclvim (ohulo zah’zeni tak. aby mél za'kaznik
v zésobovacim zaffzeni dostateénou zésobu. s pfihlédnutim k jeho obvyklé spolfebé.
Zékaznik je povinen umoinil Linde dodévku technickych plym‘r do zasobovaciho zai‘lzenl kdykoliv 24 hodin denné a souéssné zaiislil poivrzenf pfevzeli dodévky odpovédnym zéslupcem.
Zékaznikje da’le povinen v piipadé plénovaného pi‘erugeni odbérfl technickych plynfl ze zésobovaclho zarlzenl (mph 2 dflvodu odstavky) nebo v pfipadé pla‘novaného zvy'ISeni spotfeby a vice nei 30 ‘16 oprali piedchozl
prflmérné dennf spolrsbé. takovouto skuteénosl Linde pfsemné sdélil. nejpozdéji 24 hodin piedem s uvedenfm doby lrvéni lakové siluace. Za pisemnou formn sdéleni se povaiuje1éi sdélenf uéinéné e-maiiam nebo
faxem. V pfipadé porusanl této povinnosti ze strany zakaznlka. Linde negaranluje zajiéténl’ dostaleéné zésoby kapalnych technickich plyna v za‘sobovacim zafizem’ Linda.
V oslatnich ph'padach urél’ zékaznlk jednotl‘wé diktl' dodévky objedna‘vkou. kde uvede mnoislvi, termin a misto sloZeni. Objednévky jsou Cinény zpravidla plsemné. pfiéemi za plsemnou formu se povaZuje téz
objednévka utména e~mailem, dopisem nebo faxem. Objednévky je (feba zasilat pi‘imo na dodavalelské misto Linde, a to v pfl'padé plynfl doda‘vanych v siIniénich a islezniénlch clslemach a lrajlerech nejméné a
pracovni dny prod dnem dodani, v ph’padé oslatnlch plynfl nejpozdéji do 11. hodin pracovniho dne pfedchazejicirnu dni dodani. Splnénl’ pozdéjélch objednavek nemflze Linde v kraim‘ch pripadech. zejména z prepravné
kapaoitnlch davodfl. garamoval. V pi‘lpadé dodévky zboii podléhajl'ci spotfebni dani je zékaznik povinen pfi objednani sdélit Mel pouiitl dle zékona o spotfebnl'ch dam'ch.
Cena plyna. ostalnlch produktfl a sluieb se fidl' dle aktuélnfho cem‘ku spoleénosli Linde.

4. Pronéjem IahvlI palei. pevnych svazkfl a konlejnera (déle l "distribubnl prosfiadky“)
Za pronajaté distribuéni prostredky 1e zékaznik povinen plam najemné. Podpisem dodacfho listu zékaznlkem vzniké néiemni vztah. Vyse dennl’ho néjemného a dodaikového najemného se Hdl podle platnych sazeb
tak. jak isou 1yto zvefejnény na prodejnlch mislech Linde, ktera je oprévnéna lylo sazby upravovat i v prabéhu najemniho vztahu.
U distribuénlch prosil‘edkfl Linde. které mé zékaznik v pronéjmu oéle nez 1ri mésice bez obrétky [tzn. vimény prézdnich za plné). zaplati zékaznlk dodalkové néjemné. Dennf a dodalkové néjemné is u distribuénlch
prostfedkfl evidovanycn dle individua'lnfho carového kOdu pfifazeného k virobnfmu evidentnl’mu Cislu distribufiniho prosti‘edku flélovéno pro konkrétnl' distribuéni proslfedek. V pripadé néjemni smiouvy na dobu
uréitou konéi najem uplynulim doby nebo odsloupenlm ze zékanny’ch devodfl. V pfipadé néjmu na dobu neuréitou je moino néjem vypovédél kteroukoliv stranou s mésiéni vy‘povédni lhmou. Uétovénl dennlho a
dodalkového najemného konéi u dism‘buénich proslfedkfi evidovanych dle éérového kédu. vrécenim konkrétniho dislributniho prosfiedku, klery zékaznlk pfevzal.
Zékaznik odpovldé za zcizeni. ztrétu, odcizenl‘, poskozeni, zniéem’ nebo nevrécenl'jemu pronaialy'ch dislribuénich proslfedkfl. Pfenechénl dislributnlch prostredkfl tfetl' osobé nenl dovoieno.
Je zakazano, aby zékaznlk ménil na jemu ph‘déleném tisle zékaznlka vélél poCel distribuonich prosthedkfl. nei ma na tomto élsle 0d Linde pronajatyeh.
Distribuéni proslfedky mflie zékaznfk kdykoli vratit na své naklady prodejnimu mism Linde vjaho prodejm’ dobé. 0 vrécenl musi by! zakaznikovi vydano pisemné potvrzeni prodejniho misxa Linde.
Sprévnost vipisu z konla stavu pronajalych disiribuénich proslfedkfl. kleryje soucasli vyflélovani najemnéhd, musl by! zékaznikem bez prodIeni prezkouména. Namitky jsou pflpustné do jednoho mésice po obdrienf
vyaétovénl néjemného. jinak se mé 23 to, is vyuctovani bylo zakazm'kam uznéno za plamé a note! distribuénich prostfedkfl zde uvedenych je podkladem pro vydétovém’ néjemného v néslsdujlclm obdobi. Vyflétovénl
najemného (vypis z efsla zakaznl'ka) mé flfiinnosl polvrzenl poétu pronajalych distribuénlch proslredkfi,
Zakaznik fie povinen neprodlené oznémit Linde veSkeré zmény 19kajic1 se jeho osoby, které by moh1y mil vliv na obchodni vzlah mezi nim a Linde. zejména zmény jména. firmy, sldla (bydliélé). provozovny, CI zménuregistrace k DPH. Zadréovaci pn'avu na pronajate' distribuéni prostredky se po dobu trvém' néjemnl' smIouvy vyluéuje.
Naiemné je splatne‘ a je actovano nejméné jednou mésléné.

5. Kauce(finanén1jislina za vrficeni majelku Linde)
Linde je oprévnéna poiadoval a zakaznlk 1e povinen platit za dislribuéni proslfedky pmnajaié zékaznikovi nezflroéitelnou kauci 32 do vy'ée poi‘izovacl ceny distribuéniho proslfedku. Vréceni kauce se provede poodevzdénl' distribuCnI’ch prostredkfl prodejnlmu mlslu Linde, po zapoétu nékladfl vznikli/ch Linde za nahradni opatreni, odslranénl skod nebo neéistot a dalélch zavazkfi.
2a den L'Ahmdy zévazkd zépodem je povaiovan den vyhotoveni zépoélu.

5. Smluvni pokuta
Pfi zcizenl. odcizeni, poékozani, miéenl nebo nevréceni dislribuénich prostredkfl je zékaznik pov‘men zaplam Linde smluvnl pokutu za kaidou tlakovou Iahev 4.000.- K6, :3 kaidou pfepravni paletu 5.000.- KC, za
kazdy pevny svazek 80.000,- KC (veetné lahvi ve svazku) a za kaidy konlejner 100.000,- Kc, Smluvnl pokutou neni dotteno pravo Linde na nahradu ékody. kterou )‘e oprévnéna vymahat samostalné.

7. Lahve zékaznikfl
Lahve zakaznikn, kleré jsou jako takové oznaéeny, isou plnény podle obiednévky zékaznfkfl. Objednévka zakazm'ka souéasné zahmuje i polfebné piezkouéenf podle plalnych predpisfl. kieré musi byi podle téchlo
pi‘edpisfl provedené pied naplném’m lahve v plnimé. Zékaznik homo objednévkou rovnéi potvrzu}e isouhlas s vyuétovanim cenou Iohoto prezkousenf.

B. Platebni podminky
Lindeje opra'vnéna poiadoval plalbu v hoiovosti maximalné do hodnoty stanovené za‘konern.Pla1bu predem poélovnl poukézkou (:1 sekem bankyje oprévnéna poiadovat bez amazenl u léch zakaznikfl. kteri neprokaii
spalehlivé svou platabni schopnost nebo plalebni morélku. VeSkeré platby provédi zékaznfk na zakladé dafiavich dokladfl vysIavenich Linde. Splatnost dafiovych dokladfl je 14 dnu od data vys1aven1. nenl—li na
dafiovérn dokladu uvedena lhma delgf. V “I, “ prodlem’ ‘ 59 r‘ um " ' dafiového dokladu. je zakaznl’k povinen zaplafit Linde arok z prodleni ve vyéi 0.02 % z dluine' eastky 2a kazay den
prodleni. Kromé toho. je Linde v lakovém ph'padé oprévnéna premsit dodavky do doby flplného zaplacenl nebo odstoupit od smlouvy a pozadovat okamiité vraceni disuibucmch prostfedkfl.

9. vyhrada vlastnictvl
Ai do fiplne'ho vyrovnam’ zévazkfl zs'kaznikem zflslévé dodané zboii vlastniclvim Linde.

1D. Prodleni
V pfipadé opoidénym dodévek nebo vypadku v dodavkéch mflie zékaznlk, pokud Linde nesplnl dodévku v néhradni more. odstaupil 0d smlouvy. Skody takto vznrklé jsou hmzeny podle zakona
a léchro podminek.

11. Odpovédnost :a ikodu
V pflpadé. 2e ye Linde za podminek danych zékonem povinna nahradii zakaznikovi zpflsobenou skodu, dohodly si smluvnl‘ slrany rozsah nahrady Skody tak, 2e Linde uhradr’ zakaznikovi skodu
v prokézsné vySi, nejviée vsak caslku 20 000 000,- K15. Fravo na néhradu skody a vydani bezdflvodného obohacenf se promlcujl' v tfilelé promlbect dobé.

12. Zéruka za vadné plnéni
Pokud je dodévka vadné nebo neodpovidé mnoislvl dodaného p1ynu,mé zékaznlk pravo uplatnit reklamaci. ktera' 5e ffdl plamou Iegéslativou a vnili‘nlmi pfedpisy Linde. Pri reklamaci kvali1y plynfl nesml byt spatfebovénovice n92 50 ‘11. uvedeného mnqM naplné. a to z dflvodu moiného fadného provedenl kontrolnich analyz. Distribuéni proslfedky s vadnym zboilm nesméji by: 11313 pouil‘vény a po napadném oznatenl musi by’t
vréceny prodejnfmu misIu. V tomto pflpadé maze zékaznik pfi vylouéeni dalsich nArokfl poiadovat bezplamé npakovanou dodévku. Nepodafl-Ii so 1010 dodalaéné plnénl. muie zékazm‘k podte svého vybéru poladova!
snliem’ kupni ceny vadné dodévky a nebo pozaduvat zruSenI dodévky,

13. Vy§§1 moc
vsechny pfipady vyéSl moci, jakdz i pmvozni. dopravni a energetické poruchy, slévky. viluky. osvobozujl' tom. kdo je jimi postizen, 0d smluvnich povinnosli p0 dobu a v rozsahu utinnosti téchto udélosll. To plati Iakélehdy. kdyi uvedené UkOInDSH naslanou u subdodavatelfl.

14. Zajiéténi mnoistvl
Pokud je ddaj o mnozslvi v lahvich v ”m“. pak se vztahuje na s1av plynu pfi 15°C a llaku 0.1 MP3. Zbyikové obsahy u vrécenych distribuénfoh prostiedkfi nepodléhail néhradé.

15. Dodévky prostfadniclvlm (Peti osoby
Linde je oprévnéna splnit své dodavatelské povinnosli prostrednictw'm lieu osoby.

16. Poplalky
Spoleéné s oenou dudaného plynu bude zakaznlkovi fléwvén 1 poplalek ADR. silniéni a energeticky poplatek za kaidou lahev. svazek lahw'. mobilni zésobnfk, trailer a dodavku kapalnich plyna do stabilnfho zésobniku.
poplatek 2a pfisluény atest. pl‘edany zakaznikovi vidy s dodévkou jednotl'rvého druhu plynu a dalél poplalky slanovené cem’kem Linde. VySe poplatkfi se fidi podle akluélné plamych sazeb talc. jak jsou tyto zvei‘ejnény
na prodejnlch misteoh Linde. nenI-li smlouvou slanoveno jinak.

17. Zmény smlouvy
Zmény a doplnky sjednanYch podminek se vyiadujl' plsemnou formou. Plsemnou formou se nerozuml‘ forma eleklronické komunikace.

1a. Resenl sporfl
Pro resenl VSech sport: mezi zékaznlkem a Linde ie, za dodrieni prislusnosti vécné. mistné pfisluény’ soud. v jehoi obvodu )e sfdlo Linde.
V pripadé, 29 1e za'kaznik spo1febilelem,je subjektem 1e§en1mimosoudnich sporu Ceské obchodni inspekce. blifil’ informace na www.coi.cz.

19. Prohlé§en1 o shadé
Linde vlastni ”ProhléSenl u shodé" na ocelove ilakové lahve véetné svarovanYCh, kleré mu dodavalel lahvi posky1uje na lahve vyrobené p0 1.9.1997, pouZI'vané k dislribuci plynfl.

20. Virobky vyhovuji CSN nebo speciflkacl Linde.

21. Tyro VSeobecné padminky (Form 1211/22)/sou plamé 0d 1.2.2016.

Spoieénostje zapsana u Méstského soudu v Praze v Obchodnim rejstl‘iku oddil B, v|02ka 411. Spoleénostie certifikované dle ISO 9001, ISO 14001 a je driitelem osvédéeni Responsible
Care.
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