
SMLOUVA O PRONÁJMU TLAKOVÝCH NÁDOB

I.
Smluvní strany

Pronajímatel: KOVOSLUŽBA OTS, a. s.
se sídlem Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3
IČ: 25103709
DIČ: CZ25103709
Zapsaná v OR MOS v Praze, odd. B, vl. 4530
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú: 187157867/0300
Zastoupená Ing. Pavlem Vaňkem, výkonným ředitelem
(dále jen pronajímatel)

a

nájemce: ………………………………………
IČ: ………………..
DIČ: ………………
Zastoupený: ……………………….
(dále jen nájemce)

II.
Předmět pronájmu

1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek pronájmu tlakových nádob (dále jen TN) o objemu 12, 27 a 61
litrů určených pro distribuci a skladování chladiv, a dále sudů o objemu 600 až 900 litrů.

2. TN jsou majetkem pronajimatele a vyhovují příslušným normám a předpisům pro používání tlakových
nádob, včetně platných revizních zkoušek.

3. Nájemce se zavazuje, že tyto TN bude používat pouze k účelu, ke kterým jsou zapůjčeny, tj. distribuce a
skladování chladiv.

Tabulka typu lahví a jejich plnitelná množství
Typ lahve a plnitelné množství (kg chladiva)Název chladiva 12 l 27 l 61 l

 R 134a 12 28 60
 R 22 12 28 60
 R 404A 10 22 50
 R 507 10 23 50
 R 407C 11 25 50
 R 410A 10 23 50
 Isceon 49 12 28 60
 Isceon 59 12 28 60

Čistá hmotnost lahví
Typ lahve Čistá hmotnost (kg)

12 l 8
27 l 14
61 l 28

III.
Doba pronájmu

1. Nádoby jsou pronajaty na dobu neurčitou.
IV.

Cena pronájmu a platební podmínky
1. Základní cena pronájmu je dohodnuta ve výši 3,- Kč za každý den zapůjčení každé TN. Množství

zapůjčených TN a jejich výrobní čísla jsou uvedena v příloze č. 1 (nebo dále v seznamu). Změny počtu



zapůjčených TN v době trvání smlouvy  jsou prováděny prostřednictvím dodacích listů, které jsou
vystavovány v souladu s oběhem TN.

2. Nájemné je účtováno v okamžiku vrácení TN nebo čtvrtletně.
3. Pokud bude TN vrácena do 30 dnů od zapůjčení, nebude nájemné účtováno. V případě překročení tohoto

intervalu bude účtováno nájemné za každý započatý den zapůjčení počínaje dnem zapůjčení TN.
V případě, že budou TN plněny pro potřeby nájemce do doby ukončení intervalu 30 dnů opakovaně,
nebude v tomto období nájemné účtováno.

4. Pokud nebude TN vrácena na základě písemné žádosti pronajímatele do 1 měsíce, bude TN po tomto
termínu vyúčtována a nájemce se zavazuje nádobu uhradit v ceně dle ceníku pronajímatele. Žádost o
vrácení TN může být zdůvodněna inventarizací, provedením revize TN, evtl. jinak.

5. Nájemce se zavazuje hradit nájemné za TN a v souladu s vystaveným daňovým dokladem s obvyklou
dobou splatnosti.

6. Ceník nájemného a ceny TN jsou uvedeny v platných cenících pronajímatele a pronájem se řídí
platebními a dodacími podmínkami pronajimatele.
Typ lahve Bezplatná doba zapůjčení (dnů) Nájemné (Kč/1 den) Cena lahve (Kč)

 VN 12 l 30 3,- 1 950,-
 VN 27 l 30 3,- 2 950,-
 VN 61 l 30 3,- 3 950,-
 VN  8 l 0 5,- 5 850,-

7. Podmínky pro zapůjčení sudů se stanovují dohodou.

V.
Další ujednání

1. Pronajímatel pronajímá TN výhradně k distribuci a skladování chladiv, která od něj nakupují. Pronajaté
nádoby může plnit jen pronajímatel.

2. Pokud nájemce není schopen TN vrátit, nebo ji neopravitelně poškodí, je nájemci nádoba vyúčtována dle
platného ceníku pronajimatele. V případě znečistění TN (použitím pro plnění jiného media a p.) je
oprávněn pronajímatel účtovat poplatek za vyčistění 1 000.- Kč a nájemce v se v tom případě zavazuje
účtovaný poplatek uhradit.

3. Pronajímatel provádí plnění na automatické plnicí lince chladiv, která má platné revizní a tlakové zkoušky,
včetně kalibrace vážicího zařízení.

4. Pronajímatel se zavazuje dodávat chladivo v pronajímaných nádobách v kvalitě specifikované a
deklarované výrobcem.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny na základě příslušných ustanovení
Obchodního, evtl. Občanského zákoníku.

6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena písemnou formou kteroukoliv ze stran
s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po
doručení písemné výpovědi. Smlouva může být rovněž ukončena písemnou dohodou obou stran i
okamžitě. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemné závazky a pohledávky obou stran vzniklé za dobu
platnosti této smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá ze zúčastněných stran
obdrží jeden exemplář.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a ani za jinak
nevýhodných podmínek.

V Praze dne ………….

nájemce                                                                             pronajímatel


