
sMLouvA o NÁJMu MovITÉ  vĚcr
Uzavřená podle 5 22oL a násl' obč anské ho zákoní ku

VDC kancelářská technika s.r.o.

T.G.Masaryka 98
272 OO Kladno
rČ : 2560720l
DIČ : cz256o72ot
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
278 OL Kralupy nad Vltavou
IC: 49518925
DIČ :
Bank.spojení :
Č í slo ú č tu:
Zastoupená: RNDr Andrej Plecháč ek

dále jen ,,nájemce" na straně druhé

smlouva é . ls7 l2ota
I . Předmět smIouvy
Předmětem té to smlouvy je pronájem movité  věci blí ž e speclfikované  v č l. I I . té to smlouvy. Za pronájem se zákazní k zavazuje hradit VDc náiemné
ve výš l 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 t. Předmět nájmu a Gena za pronáJem pří stroje

Typ pří stroJe /  pří stuš enstvi

Canon MF421dw

Výrobní  č í slo:  2BW10408

Měsí č ní  pauš ál:  32o 
'- 

Kč
Poč et A4 koplí  obsaž . v pauš ál - o
Gna za 1 kop. A4 :  č ernobÍ le o,18 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  provedeý nájemcem za měsí c bude odpoví dat poč tu kopií  obsaž ených v pauš álu. Měsí č ní  pauš ál V té to Výš i je minlmální m

měsí ič ní m ná1emným, Keré  se zavazuje nájemce zaplatit. Měsí č ní  pauš ál za předmět nájmu bude faKurován 1 x za měsí c.

Pďet skutďhě zhotovených kopií  bude { iš ť ován vž dy Lx za měsí c k poslední mu dni v pří sluš 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 tadla při jeho přewetí  nájemcem, popř. po provedení  poslední ho odeč tu. Překroč í -| i prů měrný měsí č ní  poč et kopií  formátu-A4 při

Wú č tování  pďet kbpií  obsaž ených v pauš álu, bude diference Wú č tována cenou za 1 kopii formátu A4. Pokud nájemce neumoŽní  pronají mateli prové st odďet poč í tadla ve

stanovené m termí nu v některé m měsí ci,le povinen uhradit pronají mateli cenu, Kerá se stanoví jako l,S-násobku pr0měru měsí č ní rch kopií za poslední 3 měsí ce před

poruš ení m povlnnosť , nejmé ně vš ak 1 000,-Kč .

V ceně jedné  kopie je obsaŽena Jak cena veš keré ho spotřební ho materiálu komě papí 'u, tak i veš keré  opravy a ú dž ba předmětu smlouw za podmí nek stanovených touto

smlouvou.
Cena za č ernobí lý 1 výtisk formátu A4 Je stanovena na 0.18 Kč .

uI . Mí sb instalace a umí stění  pňedmětu pronájmu
smluvní  strany se clohodly, Že předmět pronájmu bude instalován na adrese: Dvořákovo nám. 800 278 01 Kralupy nad Vltavou. Nájemce prohlaš uje, ž e je věc v dobré m

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

IV. É věreč ná ustanovení
Smluvní  strany berou tí mto výslovně na vědomí , ž e nedí lnou souč ástí  té to smlouvy o nájmu s následnou koupí  najaté  věci jsou vš eobecné  smluvní  podmí nky upravují cí
podrobně práva a povinnosti š mluvní ch stran, vypl,ývají cí ch pro ně z právní ho rrztahu založ ené ho touto smlouvou. Nájemce podpisem té to smlouvy výslovně potvlzuje' ž e

5e s těmito smluvní mi podmí nkami seznámll, Jejich obsahu porozuměl a ž e s niml v plné m rozsahu souh| así .

Vztahy touto smlouvou nebo smluvní mi podmí nkami výslovně neupravené  se ří dí  právní m řádem č n" předevš í m vš ak obč ansým zákoní kem.

Smluvní  strany výslovně vyluč ují  použ ití  ! 2320 obč . zák. o právu nájemce kdykoliv vypovědět nájem.

Smluvní  ďrany si tí mto v souladu s 5 630 obč . zák. dojďnávají  promlč ecí  lhů tu V dé lce 4 let.

v pří padě neilatnosti nebo neú č innosti něKeré ho ustanovenÍ  té to smlouvy č i smluvní ch podmí nek, nebudou dotč ena ostatní  usbanovení  té to smlouvy č i smluvnhh

podmí nek.

:áké totiv změny té to smlouvy musí  b'ýt uč iněny pouze formou pí semných, oč í slovaných dodatků , podepsaných oběma smluvní mi stranami. změna formy vyž aduje

pí semnou formu.
Tato smlouva je sepsána ve třech dvou vyhotovení ch, VDc obdž í  jedno vyhotovení  a nájemce dvě vyhotovení . obě smluvnj strany shodně prohlaš ují ' ž e sl tuto smlouvu

před její m poópiseň podrobně přeč etly, její mi obsahu porozuměly, ž e byla sepsána na základě jejich pravé  a svobodné  vů le a nikoli V tí sni a za nápadně nevýhodných

podmí nek, coŽ swzují  ými niž e uvedenými vlastnoruč ní mi podpisy.

V Praze dne: 30.8.2018

'.'...........; í ; j..: .........

\ .. voc nájemce

VDC Kancelábká technika s.r.o., Ústecká ll82/q2a, Praha & 184 00. Tet.:  

Fax:  ICO: 25607201, DIC: C225607201

Registováno u Ms V Praze dne 9.9.1997 odd. C, ví ož ka 54341.www.



vš rogrcnÉ  srrluvnÍ  poouÍ nrv sul_ouw o nl,ruu rrovrrÉ  vĚcr

s odvolání m na ustanovení  5 1751 obč anské ho zákoní ku

1'1. Tyto vš eobecné  smluvní  podmÍ nky (dále Jen smluvní  podmí nky) upravuJí  právní  vztah mezi společ nosti VDc kancelářská technlka s.r.o.

(dále jen VDc) a náJemcem,'založ ený imlouvou o nájmu s následnou koupí  naJaté  věci (dále Jen smlouva) a tvoří  nedí lnou souč ást výš e uvedené

smlouvy.
r.z. Úč átem nájemní  smlouvy s následnou koupí  naJaté  věcl Je umož nit za ú hradu uŽí vání  urč ité  movité  věci nebo souboru movltých věcí  Ve

vlastniďVí  proráJÍ matele (VD'C) právnlcké  neuó ryzié té  osobé  s tí m, ž e nebezpeč í  š kod na pronaJaté  věci jako odcizení , znič ení  apod' nese nájemce a

s moŽností  odkoupení  pronaJaté  věci nájemcem po skonč ení  nájemní  smlouvy.

2. Základní  práve e povlnnortl náJcmcc
2.1. NájemceJe oprávhěn předmět náJmu p-o sjednanou dobu už í vat řádně a v souladu s ú č elem,.prolÍ leď:e tento p-řed-mět ná1mu urč en. NáJemce
je poviňen uzivat iřeomět nájmu ote óokynů  a-instrukcí , obsaž ených v přitoŽené m návodu k použ ití , pří padně dalš í  přilož ené  dokumentacl. Nájemce
je iovinen pro pronalatý před-mět ná;mu už í vat pouze spotřební  materiál (zeJmé na tonery apod.) clodaný mu od VDC, s výjimkou papí ru, jehož

použ ití  (kvallta) vš ak musí  být schváleno pověřeným technikem VDc.
i.z. nájemce já povlnen chrán[  předmět pronájmu před poš kození m, ztrátou nebo znič ení m, přič emž  veš keré  pří padné  š kody, Keré  na předmětu

proná1ňu u'niknbu, Jakož  i potřebu Jakýchkoliv oprav zaří zení , kromě-oprav nepřesahujicí ch rámec běž né  ú dÉ by_ dle návodu použ ití ,- je náje199 
'

ioviné n neprodlené  óznámtt VDC, Jiňak'odpoví dá za dalš í  š kodu, která by nesplnění m té to povlnnosti vznikla. Práce, které  překrač uJí  rámec běž né

ú drž by dle návodu k použ ltí , mohou být provedeny pouze pověřenými technlky VDc.
2.3. Nájemce;e povlňen předmět náJmu použ í vat pouze na sJednané m mí stě instalace. Měnit mí sto instalace je nájemce oprávněn pouze

s předchozí m pí semným souhlasem vDc.
z.'+ . tvá;emce není  oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu anl umož nlt už í vat předmět proné jmu bezú platně třetí  osobou.

2.5. Nájemce Je povinen po skon| ení  náimu vrátit předmět nájmu VDC ve stavu' v Jaké m jej převzal, s přihlé ctnutí m k obvyklé mu opotřebení , pokud

se VDc s náJemcem pí semně nedohodnou Jinak.
2.6. lrtá1emcl je povlhen bez zbyteč né ho oát< ladu pí semně informovat VDC o veš keých změnách ýkají cí ch se jeho osoby, zejm. změnách jeho flrmy,

sí dla, bankovní ho ú č tu apod.
z.z. 

't itájemce je povlnen hradit vDc ž a už í vání  předmětu náJmu náJemné  ve výš i, lhů tách a způ sobem stanovenými smlouvou a těmlto smluvní mi
podmí nkami.

3. Záktadní  prlvl e povlnnoďa vDc
s.r. voc ju pbvInno umož nit náJemcl už í vání  předmětu náJmu za vzáJemně dohodnutých podmÍ nek. V té to. souvlslosti je VDc povinno předmět nájmu

předat nájeňci ve s1cdnané m té rmí nu a na sj;dnané m mí š tě instalace, Ve stavu způ sobilé m.k řádné mu už í vání  a předmět náJmu u náJemce na

lleJnaneňimí stě rŇněž  nalnstalovat. VDC jě povlnna předat náJemci spolu s předmětem nájmu inávod k použ ití  tohoto přeclmětu náj.mu a pří p.

áitš i materIáty nezbytné  k jeho řádné mu už í vání  a dále náJemce s tí mto návodem k použ ití  pří p. dalš í mi materlály vztahuJí cí mi se k už í vání  předmětu

nájmu seznámlt'
s.ž . ú ocjé  óprávněno předmět náJmu pojistit proti krádež i a š kodám způ sobeným na tomto předmětu 1é jmu v dů sledku vyš š í  moci.

s.3. vocj" káykollv opiávněna próváoé t prostilednicWí m svých pověřených zástupců  kontrolu pronajaté ho zaří zeni, zejm. zajiš tění jeho řádné ho

provozu a už í vání  v souladu se vš emi stanovenými podmí nkami'
3.4. VDc se zavazu1e provádět na svů 1 náklad š ervii, dodávty spotřební ho materiálu a náhradní ch dí lů , prostřednicWí m své ho servisní ho středlska a

ňá;emce1e povineí uňož nit VDC tentó servls realizovat. servisem se rozumí  pravidelná ú drž ba pronajaté ho zaří zení , která musí  být prováděna

u ií iáŇuÉ cň podle poč tu koplí  stanovených pro prona1aý model dle servisní  kní ž ky a odstraňování  zjlš jěných závad. Předmětem tohoto servisu není :

- dalš í  integrace digltální iro systé mu Vocpo přestávbě poč í tač ové ho systé mu nájemce nebo přl změně mí sta instalace zařlzeni
- výměna souč ástí  digitální ho systé mu, Keré  nebyly dodány VDC
- op.auy, Keré  Je náJěmce schopen provádět dle návodu k použ ití  v rámci běž né  _ú drž by a opravy zaří zeni, JeJlchž  potřeba byla vyvolána

pů sooiní ni vyš š í  moct ňebo použ ttí m spotřební ho materiálu, Kerý není  urč en pro zaří zeni nebo chybnou obsluhou zaří zení  V rozporu s návodem

použ ití
5.j. ýeš tery poskytovaný servis je prováděn v rámci běž né  pracovní  doby VDC. Vyž aduje-li náJemce poskytnutí  tohoto servisu mimo běž nou

pracovní  oobú ,1e iovinen unraoÉ  vbc uskuteč něný výkon prací , a to dle c9ní ku jednotlÍ vých výkonů -vedené ho VDc a platné ho v den provedení

bož adované ho vyionu. Poskytnutí  servisu mlmo běž nou pracovní  dobu Je třeba dohodno-ut neJm'é ně _5 
dnů _ předem'

3'6. VDc je povinno servisní  zásah realizovat v pří padě běž né  ú dÉ by do 24 hodin po Její m nahláš ení , v pří padě n^ efunkč nosti stroje do 24 hodin po

ňanrsení najemcem. PokuÚ bý tonec rnů tv přrpioi na den pracovní ho klidu nebo státé ň uznaný svátek, konč í  lhů ta neJbllž š í  následuJí cí  pracovní  den

v 16:00 hod.
s.i. vóc:Joprávněno a náJemce souhlasí  s tí m, ž e v pří padě neodstranitelné  poruchy na předmětu pronájmu, popř. ukázalo-| i by se, ž e oprava je

uira presňrnrd nákladná č i Jňak neekonomická, předat-ná1emci j iný předmět pronájmu od firmy cANoN, kteď bude mí t stejné , nebo nejblí ž e

podobné  parametry Jako dosavadní  předmět pronájmu.

4. Dalš í  ujednání
+ .r. ÝeJr.ó?é  puné zite závazky ná;emce jsou považ ovány za splněné  ke dni připsání  pří sluš né  č ástky na bankovní  ú č et VDC, uvedený ve smlouvě.
q.2. pió pií pjoproatení  ná;emce_s ú háou jakýchkoli ieněž itycn závazků  sjednávají  smluvní  strany smluvní  pokutu ve výš i 0,050ó z dluž né  č ástky

za kaž dÝ den prodlení .
l: . nro'pří paá prodlení  náJemce s ú hradou peněž idch závazků  po dobu delš í  30-ti dnů  sjednáv.jj smluvní .strany, ž e' nájemce Je povinen doplatit

instalač ní  poptaiet (sooo,-kč ), kteď mu ne'byl při uzavření  smlouvy ú č tován. Zaplacení m lnstalač ní ho poplatku zů stává nedotč eno právo VDC na

náhradu š kody způ sobené  mu poruš ení m Jaké koliv povinnosti z té to smlouvy.
+ .+ . v pripaae piodlení  ná;emie s ú hracto_u jakýchioliv peněž itých závazků 'po dobu delš í  než  dva měsí ce, je VDC oprávněno_ od smlouvy okamž itě

oj.tou'piť " poiadovat nep-rodleně vrácení  přona;até ho zaří zení .'Veš keré  náklady spojené  s vrácení m č i odebrání m pronajaté -věci nese náJemce..

+ .s. vš icnný ceny uvedehé  ve smlouvě Jš ou běz DPH. Tyto ceny budou VDC zvyš ovány kaž do-roč ně_o mí ru inflace, které  -bylo dosaž eno v Ceské

i"puoňč é  v'preoinazeJicim kalendářní m roce. Mí rou infí ace se rozumí  roč ní  kiouzavý-.prů měr-změny hladiny 'spotřební ch 
cen v předmětné m

kalendářní m roce. Pro urč ení  mí ry inflace Je urč ují cí  pří sluš ný index, kteni bude zveřejněn Č eským statistickým ú řadem. Vš echny ceny jso-u dále

'áuisté  
na vyvóji tursu č este rorú ny (Kč ) Ř ruru . v dripaoc,'ž e dojde ke zvýš ení  č i sní ž ení  kursu koruny k Euru nejmé ně o So/o,.je VDC oprá-vněno

upravit cenu za 1 kopii, o č emž  budé  iáuázniuvDc vž dy'informové n. Úprava ceny v pří padě změny kursu kortrny k Euru se netýká ceny za pauš ál.

+ _.'o. Ňa:é ňcé  
"ení  

odráněn bez předchozí ho souhlasu Ýoc zapo_č í st Jed'nostranně své  pří padné  pohledávky vů č i voc.
4.7. Bude-li zákazní k VDC dluž eň z několika peněž itých závazkť l, jďvoc oprávněno urč it jakým způ sobem a Vjaké m pořadí  se budou poskytnutá

plnění  započ í távat na záVazky zákazní ka. Neuč iní -li tak, započ te se plnění  záka'zní ka na závazek nejdří ve splatný.
,í .s.-ú voá: li vĎC na ž ádost zákazní ka potvrzení  o splné ní  ů rč ité ho áluhu, nepředstavuje takové  potvrzení  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 voc zát< azní Řóui, z. ňu urč uie dodaleč no" rňú tu 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 ž e smlouva zaniká.

5. Trvání  smlouvy
5.1. Smlouva je už avřena 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 pronájmu 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., Ústecká lt82/qza, Praha- 8, 184 00. Tel.:  

Fax:  ' ICO: 25607201, DIC: C225607201

Registlováno u Ms V Praze dne 9.9.1997 odd. C ulož ka 54341.



7. odstoupení  od smlouvy
7.1. VDc mů ž e s okamž itou platností  odstouplt od té to smlouvy, Jestliž e:
náJemce se dostane do prodlení  s ú hradou nájemné ho delš í m než  2 měsí ce, proti nájemci bylo zahájeno exekuč ní  nebo insolvenč ní  ří zení . V takové m
pří padě se náJemce zavazuJe na vyzvání  pronají matele, bezodkladně zpří stupnlt prostory, ve Kených je předmět, smlouvy nalnstalován, za ú č elem
umož nění  odvozu předmětu smlouvy' V pří padě nesplnění  té to povinnosti Je nájemce povinen 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.
7'2'vDc mů ž e rovněž  okamž ltě odstoupit od smlouvy, pokud nájemce předmět náJmu neuž í 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 nájmu urč en.
7.3.odstoupení m od smlouvy ze strany VDc nezaniká povlnnost náJemce uhradlt VDc dluž né  náJemné , výdaje pronají matele spojené  s odstoupení m
od nájemní  smlouvy, smluvní  pokuty a dalš í  š kody.
7.4' obě smluvní  strany mohou od smlouvy odstouplt, pokud druhá strana opakovaně poruš í  své  Jaké koliv povinnosti 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 ná1emní  smlouvy shromáž dll, zpracoval a ulož il osobní  ú daje nájemce
nezbytné  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, Že VDC v době do ukonč ení náJemní  smlouvy shromáž dí  a zpracuje ú daje o plnění  závazků  nájemce z náJemní  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, Keré  o něm vede pronaJí matel a o dalš í ch právech nájemce z obecně platných právní ch předpisů  upravuJí cí ch ochranu
osobní ch ú da1ů . NáJemce Je oprávněn svů J souhlas se zpracování m osobní ch ú dajů  kdykoliv odvolat.
8.2. VDc a ná1emce podplsem té to smlouvy a těchto smluvní ch podmí nek potvrzuJí , ž e se seznámili s textem vš eobecných smluvní ch podmí nek a
vyjádřili svů j souhlas s tí m, ž e se tyto vš eobecné  smluvní  podmí nky stávají  nedí lnou souč ástí  nájemní  smlouvy. Vzali na vědomí , ž e vš eobecné
smluvní  podmí nky pro smlouvu o nájmu movité  věci Jsou podle 5 1751 obchodní ho zákoní ku závazné  pro Úpravu vztahů  VDC a nájemce podle
nájemní  smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná uJednání .
8.3' Vztahy VDC a náJemce souvisejí cí  s 1ájemní  smlouvou, neupravené  výslovně smlouvou nebo těmito vš eobecnými smluvní mi podmí nkami, se ří dí
pří sluš nými ustanovení mi právní ho řádu CR, předevš í m vš ak obchodní ho a obč anské ho zákoní ku.
8.4. V pří padě, Že spor ú č astní ků m té to smlouvy nepodaří  vyřeš it smí rnou cestou, dohodli se t lto, ž e pro řeš ení  JeJlch sporů  bude pří sluš ný obvodní
soud pro Prahu 4, popř. Městský soud v Praze, bude-li dle pří sluš ných ustanovení  zákona č . 99/1963 Sb., obč anský soudní  řád, v platné m znění ,
pří sluš ným k rozhodování  v první m stupnl kraJský soud.
8.5. Tato smlouva nabývá platnostl dnem podpisu oběma smluvní mi stranami a ú č innosti dnem jeJí ho uveřeJnění  V registru smluv, které  provede

obJednatel.

V Praze dne 30.8.2018

naJemce

VDC Kancetábki technika s.r'o., Ústecká 1182/42a, Praha 8, 184 00. Tet.:  

Fax: ICO: 25607201, DIC: C225607201

Reglstouáno u Ms V Praze dne 9.9.1997 odd' C Vlož ka 54341.Wwv




