
SMLOUVA O NAJMU MOVITE VECI

Uzavřená podle 5 22oL a násl. obč anské ho zákoní ku

VDC kancelářská technika s.r.o.

T.G.Masaryka 98
272 OO Kladno
IČ : 256o72oL
DIČ : cz25607201
Bank.spojení :
Č í slo ú č tu
Zastoupená: David Boš ek, jednatel
Zapsaná v oR u MS v Praze pod C 54341
dále jen ,,VDc na straně jedné

Dvořákovo gymnázium a Střední  odborná š kola
ekonomická

Dvořákovo nám. 800
274 OI Kralupy nad Vltavou
IC: 49518925
DIČ :
Bank.spojení :
Č í sto ú č tu
Zastoupená: RNDr Andrej Plecháč ek

dále jen ,,nájemce" na straně druhé

smlouva č . 158/2018
I . Přdmět smIouw
Předmětem té to smlouvy je pronájem movité  věci blí ž e specifikované  v č l. I I . té to smlouvy' Za pronájem se zákazní k zavazuje hradlt VDc nájemné
ve výš i a způ sobem stanoveným touto smlouvou s tí m, ž e při dodž ení  podmí nek pronájmu má zákazní k mož nost odkoupit předmět pronájmu za
zů statkovou hodnotu. Zů statkovou hodnotu urč í  jednostranně pronají matel.

I I . Předmět nájmu a cena za pronálem pří stroje

Typ pří stroje /  pří sluš enství

Canon MF421dw

VýrobnÍ  č í slo:  2BW10447

Měsí č ní  pauš ál:  32o 
'_ 

Kč
Poč é t A4 koplí  obsaž . v pauš ál - 0
Gena za t kop. A4 :  č ernobí le or18 Kč
Doba trvánÍ  smlouvy: 24 měsí cú
Poč áteč ní  stav poč í tadla č ernobí lý:  A4: o

strany se dohodly talÝ ž e minimální  poč et kopií  provedený nájemcem za měsí c bude odpoví dat poč tu kopií  obsaž ených v pauš álu. Měsí č ní  pauš ál v té to 
'r'ýš i Je minimální m

měsí č ní m nájemným, Keré  se zavazuje nájemce zaplatit. Měsí č ní  pauš ál za předmět nájmu bude fakturován l x za měsí c.

Poč et skutďně zhotovených kopií  bude 4iš ť ován vž dy lx za měsí c k poslední mu dnl v pffsluš né m měsí ci dle stavu poč í tadla pronajaté ho zaří zení ' přič emž  pro zjiš tění  poč tu

zhotovených kopií  je rozhodný stav poč í taclla při jeho přerrzeť  nájemcem, popř. po provedení  poslední ho odeč tu. Překroč ili prů měmý měsí č ní  poč et kopií  formátu A4 při

vyú &ování  poč et kopií  obsaž ených v pauš álu, bude diference vyú č tována cenou za 1 kopii formátu A4. Pokud nájemce neumož ní  pronaJí mateli prové st odeč et poč í tadla ve
stanovené m termí nu v některé m měsí ci, Je povinen uhradit pronají mateli cenu, Kerá se stanoví jako l,S-násobku prů měru měsí iiní ch kopií  za poslední  3 měsí ce před

poruš ení m povinnostj, nejmé ně vš ak r 000,-Kč '
V ceně Jedné  kopie Je obsaž ena jak cena veš keré ho spotřební ho materiálu komě papí .u, tak i veš keré  opravy a ú drž ba předmětu smlouvy za podmí nek stanovených touto
smlouvou.
Cena za č emobí lý 1 v,Í tisk foÍ mátu A4 Je stanovena na 0.18 Kč .

I I t. Mí sb instalace a umí stění  předmětu pronájmu
Smluvní  strany se dohodly, ž e předmět pronájmu bude instalován na adrese: Dvořákovo nám. 800 278 01 Kralupy nad Vltavou' Nájemce prohlaš uje, ž e je věc v dobré m

st'avu, ž e mu pronají matel předvedl, ž e věc je funkč ní  a byl seznámen s pokyny pro zacházení  s věcí .

I v. ávěrďná ustanoveni
Smluvní  strany berou tí mto ýslovně na vědomí , ž e nedí | nou souč ástí  té to smlouvy o nájmu s následnou koupí  najaté  věci jsou vš eobecné  smluvní  podmí nky upravují cí
podrobně práva a povinnosti smluvní ch stran, vYplývají cí ch pro ně z právní ho rrztahu založ ené ho touto smlouvou. Nájemce podpisem té to smlouvy ýslovně pofurzuje, ž e

se s těmito smluvní mi podmí nkami seznámil, jejich obsahu porozuměl a Že s nimi v plné m rozsahu souhlasí .

vztahy touto smlouvou nebo smluvní mi poamí rnrami výslovně neupravené  se ří dí  právní m řáaem č & předevš í m vš ak obč anslcým zákoní kem.
Smluvní  strany výslovně vyluč ují  použ ití  5 2320 obč . zák. o právu nájemce kdykoliv vypovědět nájem.

smluvní  strany si tí mto v souladu s 5 630 obč ' zák. dojednávají  promlč ecí  lhů tu v dé lce 4 let.

V pí padě neplatnosti nebo neú č innosti něKeré ho ustanovení  té to smlouvy č i smluvní ch podmí ne( nebudou dotč ena oslatní  ustanovení  té to smlouvy č i smluvní ch
podmí nek'

Ja$é koliv změny té to smlouvy musí  b'ýt uč iněny pouze formou pí semných, oč í slovaných dodatků , podepsaných oběma smluvní mi stranami. změna formy WŽaduje
pí semnou formu.

a nájemce dvě vyhotovenÍ .
na základě jejich pravé  a

obě smluvní  strany shodně prohlaš ují  ž e si tuto smlouvu
wobodné  v0le a nikoli v tí sni a za nápadně nernýhodných

l
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vš eogrcNÉ  st'l!_uvt{ Í  pooMÍ NKY sl.llouw o NÁJMu MovrrÉ  vĚcr

s odvolání m na ustanovení  g 1751 obč anské ho zákoní ku

1.1. Tyto vš eobecné  smluvní  podmí nky (dále jen smluvní  poclmí nky) upravují  právní  vztah mezl společ nosti VDc kancelářská technika s.r.o.

ia] i" j"ň voci í  ná:e.."', 
-.iioié "ý jňrouí ou o ná1mu s násteánoů  kouÉ í  

'na1até  
věci (ctále Jen smlouva) a woří  nedí lnou souč ást výš e uvedené

smlouvy.
i,; . ů č ái"' nájemní  smlouvy s následnou koupí  na1até  věcl Je umož nlt za ú hradu už í vání  urč ité  movité  věci nebo souboru movltých věcí  ve

ur"'tňictui p.óni: í matele poti Jr?ňicte neudryaé rc osobě s tí m, ž e nebezpeč í  š kod na pronaJaté  věci Jako odcizení , znič ení  apod. nese náJemce a

s mož ností  odkoú pení  pronajaté  věci náJemcem po skonč ení  ná1emní  smlouvy'

2. Základní  práva a povlnno3tl nájcmcc

': ;n;-j; ;JJ" 
; 'áňh předmět n_áJmu p^ o s1ednanou dobu už í vat řádně a v souladu s ú č elem,. pro !!eď :e tento p-řed_mět nájmu urč en. NáJemce

ř;"; ffi;  ú 'ú ; ipreomet La:ň" ir" rj"1vň$ a'instrukcí , obsaž ených v přiloŽené m návodu k použ ití , pří p.adně dalš í  přilož ené  dokumentacl. Nájemce

ř Ňil; ;  ň řj; .j; tý preámlt na: 'mu už í va_t pouze spotřební  ňateriát (zejmé na tonery apod.) dodaný mu od VDc, s výjimkou papí ru, jehož
-použ ltí  

(kvalita) vš ak musí  být schváleno pověřeným technikem VDc'
áí Ňa: imce lé  povinen .niáňň-pruJňet bronájmi před.poš kození m, ztrátou nebo znič ení m, přič emž  veš keré  pří padné _ š kodv, ktgrf na předmětu

pronájmu vzniknou, tarož  i poiieiou;arýcňkoliv'opráv zať í zení , kromé  oprav nepřesahuJí cí ch rámec běž né .ú drž by' dle návodu pouŽtí , Je nájemc 
.

í i"iřé '" 
-."ň:Jii!-"i 

ói'"á-'fú Ďč ; j lň;Ř';J'óuiaciá a.É i š koáu, která Ěy nespí nění m té to povinnosti vznikla. Práce, které  překrač uJí  rámec běž né

i] oaoy ote návodu k použ ití , mohou být provedeny pouze pověřenými technlky VDc.

ž .i. ll'eilň." jě p""Iňěň přé oňÉ t-naii'u'použ í vat'pbuze ná s;ectnané m mí stě instalace' Měnit mí sto lnstalaceJe nájemce oprávněn pouze

s předchozí m pí semným souhlasem VDc.
z.í . ŇJi"í .á 'náňi opijunen dát předmět náJmu do podnájmu ani umož nit už í vat předmět pronájmu. bezú platně třetí  osobou.

2.5. Nájemce je povinen pó .tónEu"í na:muí rátrt pieomět nájmu vDc ve stavu, v Jaté m Jej převzal, s přlhlé dnutí m k obvyklé mu opotřebení , pokud

se VDc s nájemcem pí semně nedohodnou j inak.

ž .o. r'ra:"..i je povlhen b;; ;byt"č ňěhó oáiráou pí semně informovat VDC o veš kerých změnách týkají cí ch se Jeho osoby, zeJm. změnách Jeho firmy'

sí dla, bankovní ho ú č tu apod.
2'7' Nájemce je povinen nraat voc za už iváni předmětu nájmu náJemné  ve výš i, lhů tách a způ sobem stanovenými smlouvou a těmito smluvní mi

podmí nkami.

3. Základní  práva e povlnno'tl vDc
5.r.Vrič :" p[ ,"lriň 

"''"ii-ii-ňáiěň.i 
uziuani předmětu náJmu za vzáJemně dohodn^ utých podmí nek. V té to. souvislosti Je VDc povinno předmět nájmu

předat nájeňci ve s1ednanJm té ňiňui ná s1ádnané m mí š tě instalacé , ve stavu způ sobilé m. k řádné mu už í vání  a předmět nájmu u nájemce na

5j"-JňJ"eň-'iitBióí í eí nainstalovat. VDCJě povlnna předat náJemcl spolu s předmětem | álT| u i návod k pouŽití  tohoto předmětu n{ Jmu a oří o.

á'arš i ňatórijrv nezbytné  rlái"'o raáňe'u u: 'l"jni á ájte náJemcďs tí mtó návodem k použ ití  p} í p. aatš í mi materiály vztahuJí cí mi se k už í vání  předmětu

náJmu seznámit'
i.ž ''ú otjá óprávněno předmět náJmu po1lstit protl krádež l a š kodám.způ sobeným na.tomto.předmětu. né jmu v dů sledku vyš š í  moci.

i:a:  ú óč  jě řávŘoriu opiauňEnJ Jióuaáé ť ij io.treonicwiň-ivých pověřeňýcn zásiupců  kontrolu pronaJaté ho zařizení , zejm. zališ tění  Jeho řáclné ho

provozu á už í vání  v souladu se vš emi stanovenými podmí nkami.

3.4. VDc se zavazuje p.oujoli 
"á 

* tí  ňáň.á é u-ii. aooáuty spotřební ho materiálu a náhradní ch dí lů , prostřednictví m své ho servisní ho střediska a

ň} jáňi": í Ňňáí ú ňoznit VDC tentó servls realizovát' s".isé ' se rozumí  pravldelná ú drž ba pronaj.até ho zaří zení , která musí  být prováděna

"-ráiáňár"iň 
poclle poč tu r< opiistanouených pro prona1atg- moaet 

-ote 
servlsní  iní ž ky- a odstraňování  zj$ě1ých závad. Předmětem tohoto servisu není :

' l - 
ááÉ iintásiace'ogitarňí ňo š iité ', ú oipo brestávoe poč í tač ové ho systé mu náJemce nebo při změně mí sta instalace zaří zení

- výměna souč ástí  dlgttální ho systé mu, Kere nebyly dodány VDC
- op'; ; ', K"aé  jě nJ:ěňi. ..t 'óbáň pidváoet orc ňávoou k iouž ití  v_ rámci běž né  ú dž by a opravy zaří zeni, jejichž potřeba byla vyvolána

pů so-o'"n-in{  
'uvlš ií óa ií "ďň* zitiň. 

'ďot."É "mo 
materiáiu, Kerý není  urč en pro zaří zení  nebo chybnou obsluhou zaří zení  v rozporu s návodem

použ ití  
---.'_.. -l_^  

! wY

!] i-veš teď poskytovaný servis Je prováděn v rámci běŽné  pracovní  doby VDC. Vyž adu'Je-li. nál.emce poskytnutí  tohoto servisu mlmo běŽnou

p.""ouni oo'uů , 1e lovlneň 
"ňr.oií  

v'oč  
"iiuteč něný 

výión piací ,.a to dle'cení ku jednotlí vých yýpť : :9slé ho VDc a platné ho v den provedení

poláaóu.né ňó'ú ýfonu' Poskytnutí  servisu mlmo !9ž nórr p-19c9v.ni dobu Je_třeba dohodnout nejmé ně 5 dnů  předem.

5-o-voc1" povinno se* iňi''3san .ualizpvat v pří pa< tě uěž né  ú aÉ uy oó z+  trodin po JeJí m nahláš en'í , v pří padě nefunkč nosti stroje do 24 hodin po

nahláš ení  náJemcem. P"xtJ;  bJ ň;; ; ] hfty;ripáJiňá oen pracovní ňo klidu nebo ááté ň uznaný svátek. konč í  lhů ta nejbllž š í  následují cí  pracovní  den

v 16:00 hod.
s.7. vDc lí oprávněno a ná1emce souhlasí  s tí m, ž e v pří padě neodstranite-lné  poruchy na předmětu gp1ájmu, popř. ukázalo-ll by. se, ž e oprava je

6irá ór.iÉ řnií náir"oňalili'n"r * é tó"oňič rá, ór"a"thďJ"'ciJiný předmět pionáJmú  od iirmy cANoN, kteď bude mí t stejné , nebo nejblí ž e

póoooné  parametry Jako dosavadní  předmět pronáJmu'

a. Dalš í  ulednání
i.r. ÝLtr"?é  peněž ité  závazty nájemce Jsou považ ovány za splněné  ke dni Přiosání  přÍ sluš né  č ástky na bankovní  ú č et VDc, uvedený ve smlouvě.

i''ž ' pí ó irióia piodlení  # ň;; ';  ú ň;.6u í ar< ýcnrori i,* cz'n-v.n závazků 'sjé onává1í  smluvní  strany smluvní  pokutu Ve výš i 0,059o z dluž né  č ástky

zakaž dÝ den prodlení .
43: i; 'pi,'p"á prodlení  nájemce sú hradou peněž tých závazků  po dobu delš í  30-ti anů .s;eanáv"Jj smluvní  strany,^ ž e.nájemceJe povlnen doplatit

instalač ní  poplatek rsooo,-xei, lte"r ňů -ňebvr pri iiaweni iňtouvy ú č tován. Zaplacení ň instalatní ho poplatku zů stává nedotč eno právo VDC na

náhradu š Řoáy způ sóoené  mu poruš ení m Jaké koliv povinnosti z té to smlouvy'
c.; ' ú  p} í piáá p_ioauni ná"ňJ" . Jň'ááoí :"rýir'[ ori" pá''ezLtÝcn-1av9zri.'po. dobu delš í  než  dva měsí ce, je VDc oprávněno od smlouvy okamž itě

odstoupit a pož adovat n"i'roár""Ě 
".áceni 

pióná:ateno zářizení .'veskeré  nákí ady spo-Jené  s vrácení m č i odebrání m pronaJaté -věci nese nájemce.- . '
4.5. Vš echny ceny uveoe'né  ue sr.'rouvejš ou uáz DPH-Tyto ceny budou VD_c'zvyš bvánv ka"ž doroč něj mí ru inflace, které  bylo dosaž eno vceské

reoublice v oředcházeií cí m kalendářní m roce. Mí rou lnnaie se'rozumí  roč ní  kiouzavý prů měr změny hladiny 'spotřební ch cen v předmětné m

iěí !ň# r.l'".JJJ.;ř; ;č ; ; i'í .vlnri"." j" ú .e"jiiipiLiú š ňy-inoe', kteď bude zveřejněn č eským statistickým ú řadem. Vš echny ceny jsou dále

'iui.ié _nj 
vývoji kursu č eské  koruny (Kč ) k Euru . ú  pripiáÉ . z" { o;d9 ke ivýš ení  č i sní ž ení  kursu koruny k Euru nejmé ně o 5olo, je VDc oprávněno

upravit cenu za 1 kopii, o e"ňiuuoé  iáuázní yvoc vž áýjňrormové n]  Úprava é eny v pří padě změny kursu koruny k Euru se netýká ceny za pauš ál.

q.6. Ňa:"ň." 
""ňi 

oďáncí  ou' přeacnozí tro sountasú Í oc zapo^ č í st jecl'nostranné  své  pří paoné  pohle-dJvky vů č i voc.
4.7. Bude_li zákazní kvocoruz"ň. 

"Exotita 
peněž iýcň7"_"Jrg' r vóC oprávněno ů .iit jat ým zp_ů sobem a v jaké m pořadí  se budou poskytnutá

Jr'"iňi.ň".'t""ái"á.a"áxý Át< atzní ua' l'leuč iní -li ták, započ tg sďplnění  záka-zní ka na závazek nejdří ve splqtný'

í .8. ú y;; :ň VDďň. zaáo'i'á1167niŘu potvrzení  o.pú É ni ů .aié no átunu, nepředstavuJe takové  polvrzení  dů kaz, toho, ž e zákazní k splnil také  to, co

bylo splatno dří ve a nebylo do dne Vystavení  kvitance uhrazeno.

4.9. oznámí -li VDC zákazní kovi, ž e mu urč uje aooaič ; illhói" k plnění  a ž e mu j i j iž  neprodlouž í , neplatí , ž e marným uplynutí m té to lhů ty od

smlouvy odstoupil nebo Že smlouva zaniká.

5. Trvání  smlouvy
i.r. š ňióú "á je uiavřena na dobu urč itou na 24 měsí ců , poč í naje dnem její ho podpisu poslední ho ze smluvní ch stran.

6.1. Smlouva o proná1mu skonč í :  a) uplynutí m doby, na kterou byla sjednána, nedojde-li k prodlouž ení  pronájmu

b) odstoupení m od smlouvy
c) pí semnou'dohodou stran

VDC Kancetábká technika s.r'o., Ústec* á na4qza, Prah4 8, 184 00. Tel.:  
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7. odstoupení  od smlouvy
7.1. VDc mů ž e s okamž itou platností  odstoupit od té to smlouvy, Jestllž e:
nájemce se dostane do prodiení  s ú hradou naJemné ho delš í m než  2 měsí ce, proti nájemci bylo zahájeno exekuč ní  nebo insolvenč ní  ří zení . V takové m
pí 'hdě se nájemce zav'azuje na vyzvání  proňa;í matele, bezodkladně zpří stupnit prostory, ve ktených Je předmět, smlouvy_nainstalován, za ú č elem

lr* i"eňi odv'ozu předmětú  smlouvy. v pří paaě nesplnění  té to povinnostl Je nájemce povlnen uhradit pronaJí mateli smluvní  pokutu ve výš i rovnají cí

se nesplacené  celkové  č ástky stroJe, tí m není  dotč eno právo VDC na náhradu š kody.

?.z,iDč  mů ž e rovněž  okamž itě odstouplt od smlouvy, pokud náJemce předmět náJmu neuŽí vá řádně v souladu se vš emi podmí nkami sJednanými

pro jeho už í vání  nebo jestliž e Jej už í vá v rozporu s ú č elem, pro který Je tento předmět ná1mu urč en'
7.i."< iojtoup"ní m od smlouvy ié  strany VDc nezaniká povinnost náJemce uhradlt VDc dluž né  náJemné , výdaJe pronaJí matele spoJené  s odstoupení m

od ná1emní  smlouvy, smluvní  pokuty a dalš í  š kody.
i .qi'óne smluvní  stiany motrou od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana opakovaně poruš í  své  Jaké kollv povlnnosti vyplývaJí cí  z té to smlouvy.

8. Závěreč ná ustanovení
8.1. Nájemce bere na vědomí  a souhlasí  s tí m, Že VDC před uzavření m náJemní  smlouvy shromáž dil, zpracoval a ulož il osobní  ú daje nájemce

nezbytáé  pro uzavření  té to smlouvy a pro JeJí  naplnění , popř. pro uzavření  dalš í ch smluv souvisejí cí ch s naplnění m náJemní  smlouvy. NáJemce

souhí así  s tí m, ž e VDC v době oo ukonEeniruá1eňní  smtouvy sirromáž dí  a zpracuJe ú daje o plnění  závazků  nájemce z ná1.emní  smlouvy a ž e-tyto ú daJe

podle své ho uváž ení  do skonč ení  náJemní  smlouvy poskytne třetí m osobám, které  v rámci obecně závazných právní ch předpisů .pro ocenění  a

kontrolu rizik s soukromoprávní ch vztazí ch zpracovávaJí 'osobní  ú daje a které  Je poskytují  dalš í m osobám. NáJemce byl upozorněn na'právo pří stupu k

výš e uvedeným ú dajů m, i< teré  o něm vede pronaJí matel a o dalš í ch právech nájemce z obecně platných právní ch předpisů  upravuJí cí ch ochranu

oš obní cn ú aá1ů . ná;é mce Je oprávněn svů 1 souhlás se zpracování m osobní ch ú dajů  kdykoliv odvotat'

8.2. VDc a ná1emcě podpisem té to smlouú y a těchto smluvní ch podmí nek potvrzuJí , ž e se seznámill s textem vš eobecných- smluvní ch.podmí nek a

vyjádřili svů ; š ountas s t im, ž e se tyto vš eo'becné  smluvní  podmí nky stávají  nedí lnou souč ástí  nájemní  smlouvy. Vzall na věd9mí ' ž e vš eobecné

srňluvní  poahí nty pro smlouvu o nájmu movité  věci Jsou podle 5 1751 obchodní ho zákoní ku závazné  pro ú pravu Vztahů  VDc a nájemce podle

nájemní  smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná uJednání .
e.á. vaany voi á'ná1emce souviseJí cí  s r_láJemní  smlouvou, né upravené  výslovně smlouvou nebo těmlto vš eobecnými smluvní ml podmí nkami, se ří dí
pří sluš nými ustanoveňí ml právní ho řádu Č n, předevš í m vš ak obchodní ho a obč anské ho zákoní ku.

a.+ . V piipioe. ž " 
'po. 

ú č ástní ků m té to smlbuvy nepodaří  vyřeš it smí rnou cestou, dohodli se t ito, ž e pro řeš ení  Jejlch sporů  bude pří sluš ný obvodní

soud pio 
'trahů  

+ , pbpř. Městský soud v Praze, bude_li dle pří sluš ných ustanovení  zákona č . 99/L963 Sb', obč anský soudní  řád, V platné m znění ,

pří sluš ným k rozhodování  v první m stupni krajský soud.
b.s. ratb smlouva nabývá platnosti dnem póopisu oběma smluvní ml stranami a ú č innosti dnem Její ho uveřejnění  v registru smluv, Keré  provede

objednatel.

V Praze dne 30.8.2018
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