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SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI 
rypadla s dlouhým výložníkem s obsluhou 

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl., ve spojení s § 2316 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 

Článek I. 

Smluvní strany 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
týká se:  
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.:xxxxxxxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Fakturační a korespondenční adresa: 
 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 

/dále jen nájemce/ 

a 

Obchodní firma: DEKONTA, a.s.
Sídlo:   Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Zastoupena:  Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva 
IČ:   25006096 
DIČ:   CZ25006096 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:     Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12280                      

/dále jen pronajímatel/ 

/dále společně pronajímatel a nájemce jako „smluvní strany“/ 

I. 
Předmět smlouvy 

       
1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem rypadla s dlouhým výložníkem CAT 

330 long reach (dále jen „předmět nájmu“). 
 

2. Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává k dočasnému užívání nájemci 
předmět nájmu s obsluhou a nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nájemné.    
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II. 

Doba a místo nájmu 
  

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020. 
 

2. Předmět nájmu bude provozován v době od 6:00 – 14:00 hod. 
 

3. Místem nájmu se sjednává areál nájemce Bytíz – propadové pásmo žil Bt4 propad č.6. 
  

III. 

Cena nájmu  

1.    Nájemné je dohodou smluvních stran stanoveno takto: 
   Pronájem předmětu nájmu s obsluhou a PHM ..........xxxx,- CZK bez DPH/mth 

          
   Přeprava předmětu nájmu na místo nájmu a zpět…xxxxxxx,- CZK bez DPH 

 
2. Skutečná doba provozu předmětu nájmu (počet hodin provozu v jednotlivých dnech 

pronájmu) bude odsouhlasena zjišťovacím protokolem a podepsána oběma stranami.  
 

3. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že nájemné obsahuje náklady na přepravu 
předmětu nájmu, vlastní práci rypadla, spotřebu pohonných hmot, obsluhu a servis. 
 

4. Nájemné uhradí nájemce pronajímateli na účet pronajímatele na základě daňového 
dokladu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení. Daňový doklad za poskytnuté 
plnění bude doručen do sídla nájemce nejpozději do 5. pracovního dne po konci 
kalendářního měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění. Datem zdanitelného 
plnění je poslední den pronájmu. V případě prodloužení nájemní smlouvy vždy 
poslední den měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.  

 
5. Celková cena nájmu nepřesáhne částku 350.000,- Kč 

      IV. 
    Práva a povinnosti smluvních stran, sankce 

1. Nájemce se zavazuje, že pro účely smlouvy zajistí: 

 předání pracoviště. O předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany 
zápis, který bude oboustranně podepsán. Pracoviště bude předáno v rozsahu 
určeném dohodou smluvních stran, 

 seznámí v den předání pracoviště pověřeného zástupce pronajímatele s místními 
podmínkami ve vztahu k BOZP, 

 volnou plochu k obsluze a manipulaci stroje, 

 

2.   Pronajímatel se zavazuje, že pro účely smlouvy zajistí: 

 dopravu předmětu nájmu do místa nájmu a jeho zpětný odvoz, 

 způsobilý předmět nájmu se způsobilou obsluhou po dobu jeho provozu, 

 že, pracovníci pronajímatele budou dodržovat podmínky BOZP, 

 servis (údržbu a opravy) předmětu nájmu, 

 ochranu před únikem provozních kapalin, popřípadě úkapu olejů 
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3. Nájemce neodpovídá za ochranu předmětu nájmu před jeho ztrátou, zničením nebo 
poškozením. Tím není dotčena odpovědnost nájemce za škody vzniklé pronajímateli, 
které zavinil nájemce.   

4. Pro případ, že pronajímatel nezajistí způsobilý předmět nájmu se způsobilou obsluhou 
po dobu jeho provozu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, je nájemce oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.  

5. Pro případ prodlení nájemce s úhradou faktur dle této smlouvy si smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

3. Smluvní strany se dle § 1740 odst. 2, 3 o. z. dohodly, že vylučují přijetí nabídky, která  
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.  

4. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují 
použití obchodních zvyklostí v souvislosti s touto smlouvou.  

5. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. 
Pronajímatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude 
nájemcem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně 
získané  v souvislosti s plněním této smlouvy použijí pouze za účelem plnění této 
smlouvy a 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).  

7. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v 
případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či 
všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. Osoby podepisující tuto smlouvu současně 
stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
s účinností, jak je uvedeno v čl. II. odst. 1 této smlouvy.  

 

Za pronajímatele:       Za nájemce:  

 
V Příbrami dne 9.3.2020                    V  Praze dne  24.3.2020 
 
 
 
 
……………………………….  …….…………………  
         Ing. Zbyněk Skála  Ing. Aleš Pražák, MBA 
          vedoucí o. z. SUL    člen představenstva 
 DIAMO, s. p. DEKONTA, a.s. 


