
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Na straně jedné:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen Lindě)

Lindě Gas a.s.
U Technoplynu 1324 
198 00 Praha 9
.....................................na základě „Potvrzení o zmocnění k zastupování" 
ze dne 12. 12. 2018
..............................................................................
.............................
00011754
CZ00011754

Na straně druhé:

Zapsaný:
Týká se:

Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen zákazník)

DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
........................................ vedoucím odštěpného závodu
.......................................................... .
......................................
00002739
CZ00002739, plátce DPH

tuto
Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny 

číslo 362520770

Číslo zákazníka: 

540118330

2000127496

1. Zákazník získává jednorázovým zaplacením níže uvedeného dlouhodobého nájmu + DPH za každou láhev nebo distribuční prostředek na 
stlačené plyny Lindě Gas a.s. (dále jen Lindě) právo používat je v počtu a po dobu uvedenou níže.

Skupina lahví / 
Distr. prostředek

Počet
pronajatých kusů

-

Počátek
smlouvy

Konec
smlouvy

Nájemné/kus
(Kč)

Lahve -  technické plyny 129

Lahve -  acetylen 41 01.01.2020 31.12.2020 1 000,00

Lahve -  speciální plyny 8

2. Nájemné je zákazníkem hrazeno v hotovosti, resp. v den splatnosti uvedeném na účetním dokladu předem na celou dobu pronájmu.

3. Lahve a distribuční prostředky na stlačené plyny poskytnuté k používání mohou být použity jen k odběru plynů od Lindě, popřípadě od dodavatele 
pověřeného společností Lindě.

4. Náklady na obsluhu, údržbu, předepsané tlakové zkoušky a náklady spojené s běžným opotřebením nese Lindě. Za zcizení, ztrátu, poškození 
nebo zničení přenechaných lahví a distribučních prostředků na stlačené plyny odpovídá zákazník.

5. Po skončení smlouvy (nebude-li uzavřena smlouva nová) bude účtováno nájemné a dodatkové nájemné podle právě platných sazeb, dokud 
lahve nebo distribuční prostředky na stlačené plyny nebudou vráceny příslušnému dodacímu místu Lindě. Období pro výpočet a vznik nároku 
a účtování dodatkového nájemného, tj. užívání lahví bez tzv. obrátky, počíná běžet 3 měsíce před skončením smlouvy.

6. V případě ukončení této smlouvy z důvodů na straně zákazníka během doby, za kterou je uhrazeno dlouhodobé nájemné, Lindě není povinna 
uhradit zákazníkovi jakoukoliv částku ze zaplaceného dlouhodobého pronájmu. V opačném případě Lindě uhradí zákazníkovi alikvotní částku 
ze zaplaceného a nerealizovaného pronájmu lahví na stlačené plyny.

7. Součástí této smlouvy jsou na druhé straně uvedené „Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lindě Gas a.s. pro dodávky kapalných plynů, 
plynů v lahvích, paletách, pevných svazcích, kontejnerech a trajlerech a ostatních produktů a služeb".

8. Lindě se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu 
smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

9. Lindě podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí zákazník. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv 
bez dalších podmínek.
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10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá plnění poskytnutá smluvními stranami v době od 1.1.2020 do nabytí účinnosti této smlouvy 
považují za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ústí nad Labem dne k/o 0 5  - 02-  2020
Ve Stráži pod Ralskem dne .................

Za Lindě Gas, a s.:

............................. 
.................................. o zmocnění k zastupování' 
ze dne 12. 12. 2018


