
NÁJEMNÍ SMLOUVA č. N435/2018 

 
uzavřená ve smyslu § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

DATRON a.s. 

se sídlem Vachkova 3008, 472 01 Česká Lípa 

IČ: 43227520, DIČ: CZ43227520 

zastoupený Jiřím Svobodou, ředitelem vzdělávacího střediska 

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel“) 

 

a 

 

Město Litoměřice 

Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958  DIČ: CZ 00263958 

zastoupené Ing. Jaroslavem Lachmanem, Vedoucí správního odboru MěÚ Litoměřice 

jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce“) 

 

takto: 

 

 

1. Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je pronájem majetku pronajímatele nájemci pro zpracování 

výsledků voleb Prezidenta České republiky v roce 2018.  

 

1.2. Pronajímanou technikou se rozumí sestava počítač s tiskárnou v počtu 28 kusů. Předmětem 

smlouvy je dále instalace aplikačního SW (tzv. „ostrá verze“), dovoz techniky na úřad města 

Litoměřice (jedno místo). 

 

1.3. Pronajímatel přenechává touto smlouvou předmět nájmu do nájmu nájemci a nájemce 

předmět nájmu do nájmu přijímá, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 

2. Nájemné a služby spojené s nájmem. 

 

2.1. Nájemné za předmět nájmu 28 sestav (počítač + tiskárna) činí pro první kolo voleb 

2.400,- Kč bez DPH za sestavu. Celkem 67.200 Kč bez DPH (81.312 Kč včetně DPH).  

Nájemné pro případné druhé kolo voleb činí 1.680 Kč bez DPH za sestavu. Celkem 47.040 Kč 

bez DPH (56.918 Kč včetně DPH) 

 

2.2. Doprava spojená s předmětem nájmu je započítána v ceně nájmu. 

 

 

3. Doba nájmu 

 

3.1. Tato smlouva se uzavírá pro dny 11. a 12. ledna 2018. V případě konání druhého kola voleb 

také na dny 26. a 27. ledna 2018. V případě potřeby prodloužení doby zpracování se budou 

vícenáklady za další dny řešit dohodou obou stran. 

 



4. Práva a povinnosti nájemce 

 

4.1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým 

určením tak, aby nedošlo k jeho poškození.  

 

4.2. Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat 

pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak. 

 

4.3. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.  

 

4.4. Jakékoli změny předmětu nájmu je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným 

souhlasem pronajímatele. 

 

4.5. Nájemce odpovídá za škodu vzniklou poškozením, odcizením, ztrátou nebo zneužitím 

předmětu nájmu. Pronajímatel výslovně upozorňuje nájemce na to, že předmět nájmu není 

pojištěný. 

 

4.6. V případě poškození, odcizení nebo ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit 

100% pořizovací ceny předmětu nájmu. 

 

 

5. Práva a povinnosti pronajímatele 

 

5.1. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné používání předmětu v rozsahu této 

smlouvy. 

 

5.2. Pronajímatel odpovídá za instalaci správné „ostré“ verze SW získané z internetových 

stránek ČSÚ  

 

5.3. Pronajímatel odpovídá, že použité počítače mají nainstalován správný datum a čas a  

tiskárna je vybavena dostatečným množstvím barvy  

 

 

6. Úplata za nájem, fakturační podmínky 

 

6.1. Obě smluvní strany se dohodly na ceně za pronájem techniky v rozsahu dle předmětu 

plnění této smlouvy takto:  

 

Sjednaná pevná cena činí celkem: 

67.200 Kč bez DPH (81.312 Kč včetně DPH) pro první kolo voleb. 

47.040 Kč bez DPH (56.918 Kč včetně DPH) pro případné druhé kolo voleb. 

 

Sjednaná pevná cena zahrnuje: 

• pronájem 28 ks počítačových sestav a tiskárny (včetně náplní), 

• manipulace a doprava do jednoho místa 

  

 

6.2. Cenu za pronájem předmětu smlouvy uhradí nájemce na základě faktury, vystavené 

pronajímatelem po skončení pronájmu. Splatnost faktury je sjednána na 10 dnů. 

 

 



7. Ostatní ujednání 

 

7.1. Kontaktní osoby: 

Za stranu nájemce: Leona Slabochová, tel: XXXXX 

Za stranu pronajímatele: Jiří Svoboda, tel: XXXXX 

 

7.2. Pronajímatel předá počítačové sestavy na základě předávacího protokolu, na němž 

pověřená osoba nájemce potvrdí převzetí svým podpisem a připojí číslo OP. Převzetí zpět stvrdí 

svým podpisem osoba pověřená pronajímatelem, která se prokáže kopií předávacího protokolu, 

autorizované originálním podpisem a otiskem razítka pronajímatele, které jsou na této smlouvě 

o pronájmu použity.  

 

7.3. Nájemce zajistí aplikační SW na zpracování výsledků voleb v okrskových komisích 

stažením z www stránek Českého statistického úřadu. Kód obce Litoměřice je 564 567 

 

 

8. Všeobecná a závěrečná ustanovení 

 

8.1. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

 

8.2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku nebo ustanovení této smlouvy 

neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli 

takovýto článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména 

z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami) provedou 

smluvní strany konzultace a dohodnou s na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 

obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnost. 

 

8.3. Tato smlouva může být měněna jedině formou číslovaných písemných dodatků opatřených 

podpisy obou smluvních stran. 

 

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

 

8.5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

8.6. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 

splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

 

8.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním 

této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 

neuveřejňují. 

 

 

 



8.8. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva 

platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

 

 

V Litoměřicích dne ……………. V České Lípě, dne ……………. 

 

Za nájemce  Za pronajímatele 

 

 

 

…………………………….  ………………………….... 
 

 


