
 

 
Technické služby Havířov a.s. 

Karvinská 66/1461, Havířov-Město, 
PSČ 736 29 

 

 

 

 

 
       Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664 

 
                                                                                             Číslo smlouvy pronajímatele: 
                                                                                                                Číslo smlouvy nájemce: 2/O/2020                                

www.tsh.cz                                                   IČ: 25375601                                              Spojovatelka: +420 596 802 601 
E-mail: tsh@tsh.cz                                       DIČ: CZ25375601                                       Fax: +420 596 811 099 
                                                                        KB – č. účtu: 18332791/0100                              

 
                                       Nájemní smlouva  
                                  uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
 
pronajímatel:    Technické služby Havířov a.s. 
   se sídlem: Havířov-Město, Karvinská 66/1461 
   zastoupená.: Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti 
   IČ: 25375601, DIČ: CZ25375601 
                                   bankovní spojení: KB Havířov, číslo účtu 18332791/0100 
                                   tel. 596 802 601   
                                   /dále jen pronajímatel / 
 
a 
 
nájemce:                    Statutární město Havířov 
                                   se sídlem: 736 01 Havířov Město, Svornosti 86/2 
                                   IČ: 00297488, DIČ: CZ00297488 
                                   bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 19-3525220237/0100     
                        zastoupené: Městskou realitní agenturou, s.r.o.  
                                   se sídlem: 736 01 Havířov-Město, U Lesa 865/3a  
                                   zastoupenou: Mgr. Lukášem Lhotským, vedoucí právního odboru 

                        tel: 596 808 111   
                                   /dále jen nájemce/ 
 
 
 
                                                                            I. 
                                                               Předmět smlouvy 
 
        Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem skříňových vozidel Ford Tranzit, 
SPZ 6T5 7934, 6T4 1589 a 1TI 2145 a zavazuje se přenechat na těchto nezuživatelných 
movitých věcech plochy k dočasnému užívání nájemci a nájemce se zavazuje zaplatit za to 
pronajímateli níže sjednané nájemné.    
 
                                                                            II. 
                                                                  Předmět nájmu 
 
        Pronajímatel pronajme na vlastních vozidlech uvedených v čl. I. této smlouvy plochy 
k umístění vizuální grafické reklamy s obsahem na obsazení bytů nájemce, ve znění 
„BYDLETE V HAVÍŘOVĚ, k pronájmu byty všech velikostí ve vlastnictví města, tel.  
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596 808 140, www.mra.cz“. Reklama bude na plochy aut umístěna v přiměřeném měřítku, 
kdy tuto lze zvětšovat nebo zmenšovat dle prostoru na karoseriích. 
        Grafický návrh reklamy, její umístění a její následné odstranění po ukončení této 
smlouvy na výše uvedených vozidlech je v nákladech nájemce. 
 
 
                                                                            III. 
                                                                   Doba nájmu 
 
        Nájem se sjednává na dobu určitou, a to na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na dobu 
12 měsíců.  
        Pronajímatel na základě požadavku nájemce přistaví předmětná vozidla k nalepení, 
případné opravě či odstranění reklamy dle předem dohodnutých proposic – reklamní grafika, 
foto, tisk – Dakoart, Dalibor Kovár (telefon 725 800 500).    
 
                                                                             IV. 
                                                                       Nájemné 
 
        Nájemné na celou dobu trvání nájmu bylo stanoveno dohodou obou smluvních stran a 
činí 72.000,00 Kč (2.000,00 Kč/měsíc/auto) + 21% DPH.  
        Nájemné je splatné na základě pronajímatelem vystavené faktury se splatností 15 dnů po 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
 
                                                                              V. 
                                                               Ukončení smlouvy  
 
        Nájemní smlouva je ukončena uplynutím doby nájmu a lze ji vypovědět jen ze 
zákonných důvodů. 
        Nájemce je oprávněn částečně odstoupit od smlouvy, pokud by pronajímatel přestal 
provozovat některé z vozidel uvedených v čl. I. v době platnosti této smlouvy, a to 
z  jakéhokoli důvodu a může po pronajímateli požadovat vrácení alikvotní části nájmu dle 
délky vyřazení vozidla z provozu.    
 
                                                                                      
                                                                              VI. 
                                                                   Závěrečná ujednání 
 
       Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle 
jejich řádné a svobodné vůle. 
        Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, a to zejména ustanovením dle §2201 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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        Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.       
 
 
V Havířově dne: 
 
 
 
 
 
----------------------------------------                                         -------------------------------------- 
Za pronajímatele:       Za nájemce: 
Ing. Ludvík Martinek      Mgr. Lukáš Lhotský 
ředitel společnosti       vedoucí právního odboru 
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