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SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI
Uzavřená podle § 2201 a násl. občanského zákoníku
VDC kancelářská technika s.r.o.
T.G.Masaryka 98
272 00 Kladno
Tel.:
Fax.:
IČO:
25607201
DIČ:
CZ 25607201
Bank.spojení:
ČÍslo účtu:
jednajIcI prostřednictvím jednatele:
Davida Boška
Zapsaná v OR u MS v Praze pod C 54341
dále jen ,,VDC" nebo též ,,pronajímatel" na straně jedné

Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
U Stadionu 486
266 37 Beroun 2
Tel.:
Fax.:
IČO: 47558415
DIČ:
Ba nk.spojení:
ČÍslo účtu:
jednajÍcÍ prostřednictvím:
Ing. jaroslav šturc, ředitel školy
V

dále jen ,,nájemce" na straně druhé

smlouva č. 72 /2015
I. Předmět smlouvy
předmětem této smlouvy je pronájem movité věci blíže speclfíkované v ČI. II. této smlouvy. Za pronájem se zákazník zavazuje hradit VDC nájemné
ve výši a zpŮsobem stanoveným touto smlouvou s tím, že při dodržení podmínek pronájmu má zákazník moŽnost odkoupit předmět pronájmu za
zŮstatkovou hodnotu. ZŮstatkovou hodnotu urČi jednostranně pronaýmatel.
ii. Předmět nájmu a cena za pronájem přístroje
Typ přístroje l přislušensM

výrobni čÍslo

Canon iRAC5235i
Color Image Reader
Podstavec pod stroj
USB Device port
SW Uniflow SMB licence

JWF87961

Měsíční paušál: 1 702 ,- KČ
počet A4 kopií obsaž. v paušál - O
cena za 1 kop. A4 : Černobíle 0,18 KČ
Doba trvání smlouvy: 60 měsícô
cena za 1 kop. A4 : barevně 1,10 KČ
Počáteční stav počÍtadla černobílý: a4
Počáteční stav počItadla barevný: a4
Počáteční stav počItadla černobílý: a3
Počáteční stav počItadla barevný: A3

o
o
o
O

Strany se dohodly tak, že min|má|nÍ počet kopli provedený nájemcem za měsíc bude odpovídat počtu kopií obsažených v paušálu. MěsÍční paušál v této výši je mlnimálnh
měsíčním nájemným, které se zavazuje nájemce zaplatit. MěsíČní paušál za předmět nájmu bude fakturován 1 x za měsíc.
počet skutečně zhotovených kopil bude a|št'ován vždy lx za měsíc k poslednímu dni v přÍs|UŠném měsíci dle stavu poätadla pronajatého zařízení, přičemž pro zjištěni počtu
zhotovených kopli je rozhodný stav počitadla při jeho ,převzetí nájemcem, popř. po provedení posledního odečtu. Překročí-íi průměrný měsíční počet kopií formátu A4 pří
vyúČtováni počet kopií obsažených v paušálu, bude dherence vyúčtována cenou za l kopii formátu A4. Kopie formátu A3 je přepočítána na dvě kopie formátu A4. Pokud
nájemce neumožní pronaýmateli provést odečet počItadla ve stanoveném termínu v některém měsíci, je povinen uhradit pronajÍmateli cenu, která se stanovi jako 1,5násobku průměru měsíčních koplí za poslední 3 měsíce před porušením povinnosti, nejméně však 1 000,-KČ.
V ceně jedné kopie je obsažena jak cena veškerého spotřebního materiálu kromě papíru, tak i veškeré opravy a údržba předmětu smlouvy za podmínek stanovených touto
smtouvou.
Cena za černobílý 1 výtisk formátu A4 je stanovena na 0.18 KČ, cena za barevný 1 výtisk formátu A4 je stanovena na 1,10 KČ. Nadměrná spotřeba je vypočítána dle
následUjÍciho vzorce: Hodnota zvýšené spotřeby (C, M, Y) = cena jedné barevné sady tonerů (8 505,- KČ) lzhotovené barevné výtisky na jednu sadu tonerů - konstantní
cena barevných tonerů na jeden výtisk a4 dle cen a životnosti stanovené výrobcem (0,42 KČ). Hodnota zvýšené spotřeby je připočtena k ceně za jeden barevný výtisk
formátu A4.
III. Místo instalace a umktění předmětu pronájmu
Smluvní strany se dohodly, že předmět pronájmu bude Instalován na adrese: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a jazyková Škola s právem státní jazykové
zkoušky U Stadionu 486, Beroun, Nájemce prohlašuje, Že je věc v dobrém stavu, že tnu pronajímatel předvedl, že věc je funkční a byl seznámen s pokyny pro zacházení
s veci.
V

f

IV. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany berou tímto výslovně na vědomi, že nedílnou součásti této smlouvy o nájmu s následnou koupí najaté věci jsou všeobecné smluvní podmínky upravujÍcÍ
podrobně práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajÍcÍch pro ně z právního vztahu založeného touto smlouvou. Nájemce podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, Že
se s t&nito smluvními podmínkami seznámil, jejich obsahu porozuměl a že s nlmt v plném rozsahu souhlasÍ.
Vztahy touto smlouvou nebo smluvnÍmi podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR, především však občanským zákoníkem.
Smluvní strany výslovně vylučujÍ použití § 2320 obč. zák. o právu nájemce kdykoliv vypovědět nájem.
SmluvnÍ strany si tímto v souladu s § 630 obč. zák. dojednávají promlčecí lhůtu v délce 4 let.
V pň'Qädě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy či smluvních podmínek, nebudou dotčena ostatní ustanoveni této smlouvy či smluvnÍch
podmjnek.
jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny pouze formou pÍsemných, očÍslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změna formy vyžaduje
pÍsemnou formu.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvnÍch stran obdrží při jejím podpisu po jednom z nich. Obě smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si
tuto smlouvu před jejím podpisem podrobně přečetly, jejími obsahu porozuměly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, což stvrzuJÍ svými niže uvedenými vlastnomčniml podpisy.
V Praze dne: 1.6.2015

vdc

nájemce
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

SMLOUVY O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

s odvolánIm na ustanovení § 1751 občanského zákoníku
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky) upravuji právni vztah mezi společnosti VDC kancelářská technika s.r.o.
(dále jen vdc) a nájemcem, založený smlouvou q nájmu s následnou koupi najaté věci (dále jen smlouva) a tvoří nedílnou součást výše uvedené
smlouvy.
1,2. Účelem nájemní smlouvy s následnou koupi najaté věci je umožnit za úhradu užÍvánl určité movité věci nebo souboru movitých věci ve
vlastnictví pronajímatele (VDC) právnické nebo fyzické osobě s tím, že nebezpečí škod na pronajaté věci jako odcizeni, zničeni a pod. nese nájemce
a s možností odkoupeni pronajaté věci nájemcem po skončeni nájemní smlouvy.
2. Základní práva a povinnosti nájemce
2.1. Nájemce je oprávněn předmět nájmu po sjednanou dobu užívat řádně a v souladu s účelem, pro který je tento předmět nájmu určen. Nájemce
je povinen užívat předmět nájmu dle pokynŮ a Instrukcí, obsažených v přiloženém návodu k použiti, případně další přiložené dokumentaci.
Nájemce je povinen pro pronajatý předmět nájmu užívat pouze spotřební materiál (zejména tonery apod.) dodaný mu od vdc, s výjimkou papíru,
jehož použiti (kvalita) však musí být schváleno pověřeným technikem VDC.
2.2. Nájemce je povinen chránit předmět pronájmu před poškozením, ztrátou nebo znlčenim, přičemž veškeré případné škody, které na předmětu
pronájmu vzniknou, jakož l potřebu jakýchkoliv oprav zařízení, kromě oprav nepřesahujícich rámec běžné údržby dle návodu použiti, je nájemce
povinen neprodleně oznámit VDC, jinak odpovídá za další škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Práce, které překračují rámec běžné
údržby dle návodu k použití, mohou být provedeny pouze pověřenými techniky VDC.
2.3. Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze na sjednaném místě instalace. Měnit místo instalace je nájemce oprávněn pouze
s předchozím písemným souhlasem VDC.
2.4. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu ani umoŽnit užívat předmět pronájmu bezúplatně třetí osobou.
2.5. Nájemce je povinen po skončeni nájmu vrátit předmět nájmu vdc ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, pokud
se VDC s nájemcem písemně nedohodnou jInak,
2.6. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat VDC o veškerých změnách týkajÍcÍch se jeho osoby, zejm. změnách jeho firmy,
sÍdla, bankovního účtu apod.
2 7 Nájemce je povinen hradit VDC za užívání předmětu nájmu nájemné ve výši, lhŮtách a zpŮsobem stanovenými smlouvou a těm ito smluvním'
pod mínka mi.
3. Základní práva a povinnosti VDC
3.1. VDC je povInno umožnit nájemci užívárň předmětu nájmu za vzájemně dohodnutých podmínek. V této souvislosti je VDC povInno předmět nájmu
předat nájemci ve sjednaném termínu a na sjednaném místě instalace, ve stavu zpŮsoblkSm k řádnému užíváni a předmět nájmu u nájemce na
sjednaném místě rovněŽ nainstalovat. VDC je povInna předat nájemci spolu s předmětem nájmu i návod k použití tohoto předmětu nájmu a příp.
další materiály nezbytné k jeho řádnému užíváni a dále nájemce s tímto návodem k použiti příp. dalšÍmi materiály vztahujlcími se k užívání
předmětu nájmu seznámit.
3 2. VDC je oprávněno předmět nájmu pojistit proti krádeži a škodám zpŮsobeným na tomto předmětu nájmu v dŮsledku vyšší moci.
3.3. VDC je kdykoliv oprávněna provádět prostřednictvím svých pověřených zástupcŮ kontrolu pronajatého zařízeM, zejm. zajištěni jeho řádného
provozu a (jžÍváni v souladu se všemi stanovenými podmínkami.
3.4. vdc se zavazuje provádět na svůj náklad servis, dodávky spotřebního materiálu a náhradních dÍIŮ, prostřednictvím svého servisního střediska a
nájemce je povinen umožnit VDC tento servis realizovat. Servisem se rozumí pravidelná údržba pronajatého zařízeni, která musí být prováděna
v intervalech podle počtu kopii stanovených pro pronajatý model dle servisní knížky a odstraňování zjištěných závad. Předmětem tohoto servisu
není:
- další integrace digitálního systému VDC po přestavbě počítačového systému nájemce nebo při změně místa Instalace zařízeni
- výměna součásti digKálního systému, které nebyly dodány VDC
- opravy, které je nájemce schopen provádět dle návodu k použiti v rámci běžné údržby a opravy zařizení, jejichž potřeba byla vyvolána
pŮsobením vyšší moci nebo použltim spotřebního materŕáW, který není určen pro zařízeni nebo chybnou obsluhou zařízení v rozporu s návodem
použltÍ
3.5. veškerý poskytovaný servis je prováděn v rámci běžné pracovní doby VDC. vyžacluje-ll nájemce poskytnutí tohoto servisu mimo běŽnou
pracovní dobu, je povInen uhradit VDC uskutečněný výkon prací, a to dle ceníku jednotllvých výkonŮ vedeného VDC a platného v den provedeni
požadovaného výkonu. Poskytnutí servisu mimo běžnou pracovní dobu je třeba dohodnout nejméně 5 dnŮ předem.
3.6. VDC je povinno servlsni zásah realizovat v případě běžné údržby do 24 hodín po jejím nahlášení, v případě nefunkčnosti stroje do 24 hodin po
nahlášeni nájemcem, Pokud by konec IhŮty připadl na den pracovního klidu nebo státem uznaný svátek, konči lhÔta nejbližší nás|edujÍcÍ pracovni
den v 16:00 hod.
3.7. VDC je oprávněno a nájemce souhlasí s tím, že v případě neodstranitelné poruchy na předmětu pronájmu, popř. ukázalo-li by se, že oprava je
byla přespřMš nákladná Či jinak neekonomická, předat nájemci jiný předmět pronájmu od firmy CANON, který bude mít stejné, nebo nejblíže
podobné parametry jako dosavadní předmět pronájmu.
4. Další ujednáni
4.1. Veškeré peněžité závazky nájemce jsou považovány za splněné ke dni připsáni příslušné částky na bankovní účet VDC, uvedený ve smlouvě.
4.2. Pro případ prodlenÍ nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých závazkŮ sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné Částky
za každý den prodlení.
4.3. Pro případ prodlení nájemce s úhradou peněžitých závazkŮ po dobu delší 30-ti dnŮ sjednávají smluvní strany, že nájemce je povinen doplatit
instalační poplatek (500O,-KČ), který mu nebyl při uzavřeni smlouvy účtován. Zaplacením instalačnIho poplatku zůstává nedotčeno právo VDC na
náhradu škody zpŮsobené mu porušením jakékoliv povinnosti z této smlouvy.
4.4. V případě prodlení nájemce s úhradou jakýchkoliv peněžitých závazkŮ po dobu delší než dva měsíce, je VDC oprávněno od smlouvy okamžitě
odstoupit a požadovat neprodleně vráceni pronajatého zařízeni. Veškeré náklady spojené s vrácením Či odebráním pronajaté věci nese nájemce.
4.5. všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH. Tyto ceny budou VDC zvyšovány každoročně o miru inflace, které bylo dosaženo v České
republlce v předcházejícím kalendářním roce. Mirou Inflace se rozumí roční klouzavý prŮměr změny hladiny spotřebních cen v předmětném
kalendářním roce. Pro určeni miry inflace je urČujici přiskíšný index, který bude zvěřejněn Českým statistickým úřadem. Všechny ceny jsou dále
závislé na vývoji kursu české koruny (KČ) k Euru. v případě, že dojde ke zvýšeni či sníženi kursu koruny k Euru nejméně o 5%, je VDC oprávněno
upravit cenu za l kopu, o čemž bude zákazník VDC vždy Informován. Úprava ceny v případě změny kursu koruny k Euru se netýká ceny za paušál.
4.6. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu VDC započíst jednostranně své případné pohledávky vůči VDC.
4.7. Bude-li zákazník VDC dlužen z několika peněžitých závazkŮ, je VDC oprávněno urČit jakým zpŮsobem a v jakém pořadí se budou poskytnutá
plněni započítávat na závazky zákazníka. Neučinl-ii tak, započte se plněni zákazníka na závazek nejdříve splatný.
4,8. Vydá-li VDC na Žádost zákazníka potvrzení o splnění určitého dluhu, nepředstavuje takové potvrzeni dŮkaz, toho, že zákazník splnil také to, co
bylo splatno dřive a nebylo do dne vystavení kvitance uhrazeno.
4.9. Oznámi-li VDC zákazníkovi, že mu určuje dodatečnou lhŮtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, neplatí, že marným uplynutím této lhŮty od
smlouvy odstoupil nebo že smlouva zaniká.
5. Trvání smlouvy
5.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou na 60 měsíců z toho 60 splátek, počÍnaje dnem jejího podpisu poslednÍho ze smluvních stran s tlm, že
pokud nedojde k ukončeni sMuvního vztahu výpovědi některou ze stran zaslanou druhé straně nejpozději 3 týdny před uplynutím doby nájmu,
prodlužuje se nájemní vztah automaticky o dalších 12 měsíců.
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6. Skončeni smlouvy.
6.1. Smlouva o pronájmu skonČí: a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nedojde-li k automatickému prodlouženÍ pronájmu
b) odstoupením od smlouvy
c) pÍsemnou dohodouzstran
7. Odstoupeni od smlouvy
7.1. vdc může s okamŽitou platností odstoupit od této smlouvy, jestliže:
nájemce se dostane do prodlení s úhradou nájemného delším než 2 měsíce, proti nájemci bylo zahájeno exekuční nebo insolvenČnÍ řízení.
V takovém případě se nájemce zavazuje na vyzváni pronajimatele, bezodkladně zpřístupnit prostory, ve kterých je předmět, smlouvy
nainstalován, za Účelem umožněni odvozu předmětu smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je nájemce povinen uhradit pronajimateli
smluvní ,pokljtu ve výši rovnající se nesplacené celkové Částky stroje, tlm není dotčeno právo VDC na náhradu Škody.
7.2. VDC muže rovněŽ okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud nájemce předmět nájmu neužívá řádně v souladu se všemi podmínkami sjednanými
pro jeho užíváni nebo jestliže jej užívá v rozporu s účelem, pro který je- tento předmět nájmu určen.
7.3.Odstoupenľm od smlouvy ze strany VDC nezaniká povinnost nájemce úhrad it VDC dlužné nájemné, výdaje pronajímatele spojené s odstoupením
od nájemní smlouvy, smluvní pokuty a další škody.
7.4. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana opakovaně poruší své jakékoliv povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Nájemce bere na vědomi a souhlasí s tím, že VDC před uzavřením nájemní smlouvy shromáždil, zpracoval a uložil osobní údaje nájemce
nezbytné pro uzavřeni této smlouvy a pro její naplněni, popř. pro uzavření dalších smluv souvisejících s naplněním nájemní smlouvy. Nájemce
souhlasí s tím, že vdc v době do ukončeni nájemní smlouvy shromáždí a zpracuje údaje o plnění závazkŮ nájemce z nájemní smlouvy a že tyto
Udaje podle svého uváženi do skončeni nájemní smlouvy poskytne třetím osobám, které v rámci obecně závazných právních předplsŮ pro oceněni
a kontrolu rizik s soukromoprávních vztazích zpracovávají osobní údaje a které je poskytují dalším osobám. Nájemce byl upozorněn na právo
přístupu k výše uvedeným údajŮm, které o něm vede pronajimatel a o dalších právech nájemce z obecně platných právních předplsŮ upravujÍcÍch
ochranu osobních údajŮ. Nájemce je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajŮ kdykoliv odvolat.
8.2. YDC a nájemce podpisem této smlouvy a těchto smluvních podmínek potvrzuji, že se seznámili s textem všeobecných smluvních podmínek a
vy,ádřil1 svůj souhlas s tím, že se tyto všeobecné smluvní podmínky stávají nedílnou součástí nájemní smlouvy. vzali na vědomí, že všeobecné
smluvní podmínky pro smlouvu o nájmu movité věci jsou podle § 1751 obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů VDC a nájemce podle
nájemní smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.
8.3. vztahy VDC a nájemce souvlsejícl s náiemnÍ smlouvou, neupravené výslovně smlouvou nebo těmito všeobecnými smluvniml podminkaml, se řídí
příslušnými ustanoveními právního řádu CR, především však obchodního a občanského zákoníku.
8.4. v případě, že spor ÚčastnÍkŮm této smlouvy nepodaří vyřešit smírnou cestou, dohodli se tito, že pro řešení jejich sporŮ bude příslušný Obvodní
soud pro Prahu 4, popř. Městský soud v Praze, bude-li dle příslušných ustanoveni zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
příslušným k rozhodování v prvním stupni krajský soud.
V Praze dne 1.6.2015

VDC
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