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SMLOUVA O PRONÁJMU SÍŤOVÝCH TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

I.   Smluvní strany 

1. Město Rýmařov 

 Se sídlem:   náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

 Zastoupeno:  Ing. Petrem Kloudou, starostou  

 IČO:  00296317  

 DIČ:  CZ00296317 

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.,  

 Číslo účtu:   

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

 Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100  

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 

 

 (dále jen „nájemce“) 

2. Z+M Partner, spol. s r.o. 

 Se sídlem:  Valchařská 3261/17, 702 00  Ostrava 

 Zastoupena:  Davidem Ševčíkem, jednatelem společnosti 

 IČO:  26843935 

 DIČ:  CZ699003336 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:  

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 
40340. 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 

(dále jen „pronajímatel“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst.2 a § 2316 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

II.  Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je pronájem 35 ks nových síťových zařízení 
specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“) a jejich přenechání 
pronajímatelem k užívání nájemcem a dále závazek pronajímatele zajistit veškeré 
služby související s pronájmem zařízení, blíže specifikované v této smlouvě, a to v 
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takovém rozsahu, aby byla zajištěna funkčnost zařízení dle podmínek stanovených 
touto smlouvou. 

2. Nájemce je za předmět plnění povinen uhradit cenu specifikovanou v čl. V. této 
smlouvy. 

3. Součástí plnění je také: 

a) zprovoznění zařízení spočívající v jejich instalaci, konfiguraci a zaškolení obsluhy 
zařízení, 

b) dodání a zprovoznění systému pro správu tisku (dále jen „tiskový systém“), 

c) dodávky souvisejícího originálního spotřebního materiálu a služeb do místa 
plnění dle potřeb nájemce, 

d) zajišťování oprav a servisu dodaného zařízení 

e) poskytnutí nevýhradní licence k software souvisejícím se zařízením. 

III.   Doba a místo plnění 

1. Zahájení plnění: 01.10.2016. 

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 kalendářních měsíců ode 
dne zahájení plnění předmětu této smlouvy. V této době nesmí být překročen finanční 
objem veřejné zakázky. 

3. Místem plnění jsou všechny budovy nájemce, v nichž je umístěn Městský úřad 
Rýmařov: náměstí Míru 230/1, náměstí Svobody 432/5, 8.května 1170/48.  

IV.   Cena za předmět plnění 

1. Cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za 1 černobílý výtisk/kopii: 0,83 Kč bez DPH/ DPH 0,17 Kč/  1,00 Kč s DPH 

2. Cena výtisku/kopie zahrnuje: pronájem zařízení, spotřební materiál (vyjma papíru), 
prodlouženou záruku zařízení po dobu trvání této smlouvy, náhradní díly, servis, 
náklady na dopravu servisního technika, školení obsluhy zařízení, užití licence k 
zařízení, pojištění zařízení.  

3. Cenou za výtisk/kopii se rozumí jednostranný výtisk/kopii formátu A4.  

4. Cena za předmět plnění bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze ji překročit. Pronajímatel přebírá nebezpečí změny okolností. V 
případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je pronajímatel k ceně 
plnění bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v 
případě změny ceny plnění v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. 

5. Pronajímatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. V případě, že pronajímatel stanoví sazbu DPH či DPH v 
rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit nájemci veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla.  

V.   Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
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2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy (dále jen „faktura“).  

3. Přílohou každé vystavené faktury bude podrobné rozúčtování počtu provedených 
výtisků/kopií na jednotlivé uživatele nebo zařízení, přičemž report o rozúčtování je 
pronajímatel povinen zaslat nájemci e-mailem před vystavením faktury. 

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
nájemcem v rozúčtování skutečně provedených výtisků/kopií se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.  

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení nájemci.  

6. Nájemce je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za plnění, 

• budou-li vyúčtovány výtisky/kopie, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny 
oprávněným zástupcem nájemce, 

• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře nájemce vyznačí důvod vrácení. Pronajímatel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li nájemce vadnou fakturu pronajímateli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury nájemci. Pronajímatel je povinen doručit nájemci opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení nájemcem vrácené vadné faktury. 

7. Povinnost zaplatit cenu za plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
nájemce. 

8. Nájemce, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho 
činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 
§ 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a pronajímatelem bude 
vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.    

VI.  Práva a povinnosti smluvních stran, záruka a servis 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Pronajímatel se zavazuje: 

a) přijímat hlášení servisních požadavků nájemce po dobu 24 hodin denně, 

b) dodat spotřební materiál do druhého pracovního dne ode dne, kdy byl 
požadavek nájemce ohlášen; materiál dodaný nad rámec smluveného množství 
je až do okamžiku zaplacení nebo jeho vrácení majetkem pronajímatele a 
podléhá vyúčtování, 

c) zajistit odběr a ekologickou likvidaci nebo recyklaci prázdných tonerových kazet, 
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d) dodržet reakční dobu 12 hodin a garanci opravy do dvou pracovních dnů ode 
dne nahlášení požadavku nájemcem (reakční dobou se rozumí příjezd technika 
od času nahlášení poruchy), 

e) v případě poruchy zařízení bezúplatně zapůjčí jiné adekvátní zařízení po celou 
dobu opravy vadného zařízení 

f) provádět pravidelnou údržbu v souladu s pokyny a doporučeními výrobce 
zařízení, 

g) proškolit uživatele a správce IT systému nájemce v užívání zařízení a tiskového 
systému, 

h) poskytnout nájemci záruku na kompletní předmět plnění po celou dobu trvání 
smlouvy, 

i) poskytnout nájemci veškeré SW licence do nevýhradního užívání a po ukončení 
smluvního vztahu ponechat bezúplatně tyto licence nájemci, 

j) přenechat zařízení nájemci po řádném skončení smluvního vztahu, tj. po 48 
měsících za jednu korunu, tj. za 35 Kč (slovy třicet pět korun českých). 

3. Hlášení o potřebě dodat spotřební materiál, o servisu a případné reklamaci může 
nájemce učinit prostřednictvím: 

e-mailu:  

tel.č. 

4. Report z tiskového systému o rozúčtování pronajímatel zašle jedenkrát měsíčně, vždy k 
poslednímu dni kalendářního měsíce na elektronickou adresu: 

5. Zařízení musí být nájemci předáno nejpozději dne 1.10.2016. O předání zařízení bude 
sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
jejich oprávněnými zástupci. 

6. Nájemce je povinen poskytovat pronajímateli veškerou součinnost při plnění předmětu 
této smlouvy. 

VII.   Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) nezahájení plnění předmětu díla v termínu dle čl. III odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

c) neuhrazení ceny za předmět plnění (jeho dílčí části) nájemcem po druhé výzvě 
pronajímatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat 
dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

3. Nájemce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li zjištěno, že pronajímatel 
je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v likvidaci. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
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provedenou část plnění. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud provedené části plnění ke dni odstoupení. 

5. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v 
souladu s touto smlouvou. 

6. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět; smluvní strany si sjednávají 
jednoměsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

7. Nájemce je dále oprávněn, v souladu s předchozím odstavcem, vypovědět smlouvu v 
případě prodlení s dodávkou tonerů, nekvalitou tisku, nedostatečnou kvalitou tisku 
obálek (krčení, mazání tisku) či případnými reklamacemi poté, kdy ani po aplikaci 
veškerých požadovaných, či doporučených opatření k zajištění funkčnosti a 
spokojenosti nebude možné prokazatelně, při vynaložení maximální součinnosti stran, 
dospět k zajištění sjednané služby a kvality tisku. 

8. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká před uplynutím doby, na kterou je 
uzavřena, a to dnem, kdy bude vyčerpán finanční objem tvořící cenu veřejné zakázky 
(čl.IV. této smlouvy). 

VIII.  Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany. Smluvní 
strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní nájemce v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž nájemce obdrží tři a pronajímatel 
jedno vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro nájemce musí být v 
otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4. Pronajímatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi bude primárně probíhat 
prostřednictvím elektronických prostředků a telefonicky; v případě změny této 
smlouvy, reklamace, odstoupení od smlouvy či výpovědi smlouvy je požadována 
písemná forma zaslaná do datové schránky druhé smluvní strany nebo v listinné 
podobě na adresu sídla druhé smluvní strany. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1:  Specifikace zařízení 
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9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Pronajímatel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

12. Pronajímatel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu 
pronajímatele je pronajímatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

13. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

14. Pronajímatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy. 

15. Pronajímatel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v 
článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

V Ostravě dne 15.11.2016  V Rýmařově dne 15.11.2016 

za pronajímatele  za nájemce 

   

David Ševčík 

jednatel 

 Ing. Petr Klouda 

starosta 
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