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Making our world more productive

0%
Linde Gas a.s.

a zákazník

03527 55377

Smlouva o dlouhodobém pronájmu
Městská část Praha-Libuš

LibUŠSká 35/200

Číslo smlouvy

Datum vystaveni

Číslo zákazníka

142 00 Praha 4

362715377

13.03.2020

200002731

o|o zákazníka

IČ zákazníka

C200231142

00231142

uzavírají tuto smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické
plyny:
1

Zákazník získává jednorázon zaplacením níže uvedeného dlouhodobého nájmu + DPH za každou lahev nebo
distribuční prostředek na technické plyny Linde Gas a.s. (dále jen Linde) právo používatje v počtu a po dobu uvedenou

níže.

číslo
produktu

Název produktu!
SKP/Taric No.

7440000
7440200

NÁJEM LAHVE TG-2 ROKY.
NAJEM LAHVE ACE-2 ROKY

Počet
Počátek
Konec
pronajatých smlouvy
smlouvy
kusů
1
12.04.2020 11.04.2022
1
12.04.2020 11.04.2022

Nájemné/kus

5.397,00 CZK
5.397.00 CZK

2

Nájemné je zákazníkem hrazeno v hotovosti, resp. v den splatnosti uvedeném na účetním dokladu předem na celou
dobu pronájmu.

3

Lahve a distribuční prostředky na technické plyny poskytnuté k používání mohou být použity jen k odběru plynů od
Linde, popřípadě od dodavatele pověřeného společností Linde.
Náklady na obsluhu. údržbu, předepsané tlakové zkoušky spojené s běžným opotřebením nese Linde.

4

Za zcizení, ztrátu. poškození nebo zničení přenechaných lahví a distribučních prostředků na technické plyny odpovídá
zákazník.
5

Po skončení smlouvy (nebude-li uzavřena smlouva nová) bude účtováno nájemné a dodatkové nájemné podle právě
platných sazeb, dokud lahve nebo distribuční prostředky na technické plyny nebudou vráceny příslušnému dodacimu
místu Linde. Období pro výpočet a vznik nároku a účtování dodatkového nájemného, tj. užívání lahvi bez tzv. obrátky,
počíná běžet 3 měsíce před skončením smlouvy.

6

V případě ukončení výše uvedené smlouvy mezi Linde a zákazníkem během doby. za kterou je uhrazeno dlouhodobé
nájemné. Linde není povinna uhradit zákazníkovi jakoukoliv částku ze zaplaceného dlouhodobého pronájmu.
Součástí této smlouvy jsou na druhé straně uvedené "Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů.
plynů v lahvích, paletách. pevných svazcích. kontejnerech a trajlerech a ostatních produktů a služeb".

7

Datum 13.03.2020

Linde Gas as.
U Technopl nu 1324
195 00 Pro a 9

alby v CZK:
Bankovní s "ení o plat
'
eulsche ankA Mun
and Slovakian:
„účtu: 220 230557 500
Č.účtu: 211353541512700
BLZ: 700 700 10
IBAN: CZ31 2700 0000 0021 13539415 IBAN: DESZ 7007 0010 0
BIG: BACK cz PP
BlC/SWIFT:DEUTDEMMXXX
Spol. je zapsaná u Městského soudu v Praze v Obdoodním rejstříku oddíl B, vložka 411. Spol. je oertltikovaná dle I50 9001. ISO 14001 a ie držitsiem osv

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNDE PRO PRODEJ PLYNů A NÁJEM DISTRIBUČNÍCH PROSTŘEDKÚ (dálejen „Podmínky“)
1.ZÁK|.ADN|USTANOVENÍ
Tyla Podmínkyjsou saňaslí každé smlouvy, na základě které se Linde zavazujedodávatzáímnmi tedrnid<ý, medidnáinlčispedálníplyNyvjakémkolivskupenslvívDishibučním prostředku nebodo
Zásobovacrho zaﬁzem’ (dálejen „Plyn/y“) a/nebo mu pronajmout Distribuční proslfedek Linde.
Jednollivé smlouvyvznika'í akoeplací nabídky Linde (záslupoe Linde) zákazníkem, a to pmslfedniclvlm smluv, objedrávek akaznne potvrzených ze sírany Linde, a/nebo pouhým přemťm Dislribučního
proslředku zákazníkem (dálejen „Smlowa"). Právní úkony směřující kezměně či ukoniení Smlouvy vyžadují písemnou formu, klerá však nenídodržena pﬁ elelmpnioké formě komunicaoe, elektronická
foam písemmsu'však poslaůrje prozměnywn zesuany Linde. Změnuwn Plynů, dalších produktů či nájemného Uncle omámízákamíkovi m'n.15clnípr'edem proslr'ednidvím zejm. emailu a/nebo
zveřejněním nového mnku vProdejníoh mim Uncle Zákaznm souhlasíslím, že L‘nde můžephitsvé smluvnízávazkyproslredniavímlr'elím osob. zejrnéna„Partnerů Linda", tj. osob, které Linde
zmomilakprodejizboží,služebaDislnbučníchprostředkůsPlynemajejiohpřevozuk/odzákaznllďrakeho,Pmdejníd1místUnde",oožjsouprodejnyprwozovanézeslranyUndeneboParlnerůLiMe.
SmluvníslranyjsoupovinnysvéidenlilileoníakonlaklníúdajepiíuzavřeníSmlouvywádělsprávněapravdivěabezzbyteůréhoodmaduinfonnwatdmmusrnlumístanuozněnětědmúdajů.

2. DODÁVKY PLYNÚ v DlSTRIBUČNÍCH PROSTŘEDCÍCH
„DistihňnímposďedkmťsemmmípřewáňakménádobakzásomwmvmdměmmPahtPevnMsvaaůhhvi,KmbjrerůaTrajbm.„thsemmmikwwáud<wánádobapm
přepravuPlynůdo90|mdnhootjenu.„Paletaťsemmmípíepramízaňmní,uzpůsobenépropřepravujednollivýchLahvi.,Pamýmsvaj<anlahvřsemmmíněkdrkvzájenrňpropdarýeramína
společném přepravním základě. „Konlejnerem“ serozumímobilní nádoba pro přepravu Plynů oobjerm větším neige Ivodnino objemu. „Trajlerenf' serommísrlniěnívůz přepravující Pevně svazkylahvl,

klaéisounavzáiempfomieny.
Objednávkazákamíkamusíobsahomtalespoňdmh Plynu,jehomnožstvíapožadovanýlermina míslndodáníamuslbýtdoručemvdosmečnémpředslihupřed požadmnýmtennínemdoda'ní. Pokud
místo dodání nebýoveSmlouvě sjednáno pak platí, žemístem dodání Plynů je Prodq'nimísb L'nde. Pokud nebyl dohodnumrmin dodání, budedopravu Distribučníno prostředku kzál<amí<oví provádět
ParlnerLinde,pňčemždoručíPlynvaahvíd1,Palelád1,PevnýohsvazdchIaWíčKamheedldodepramvnídrdnůaHynvarajleedrdoňprawvnídrdnů.NepřevezmelizáleznkDislriwční
prostředeksPlynemvesjedmnémlermínu,splníUndesvoupovinnosltím,žezákamkmdmmžnípřeznsiDlsmmípmsťedestlynemvHodejnímmíslěLindeJeslližesizákaznikčijímurčený
dopravoevyzvedáva'Dísh'bučníprostředavaodejnímmíslěUnde,pakúkamkodpwídámbezpečnoumkkádku,ďevozavmádkuDísmmonnnmosEedkuajepMnmdodlžovapředmsylýkajídse
přeqawPIynUJWášlěpavubbezpečrmůmáoeapommíuavhblčeměČSNmm.PňpřemelíDislribuónínoproslňadku(čijir'élnprodmmUndenezásmmezákamiepovinenseprdézat
WWWmmpuvedenoásbúkammauPNnupwěhqmspoďemídaumpčLPG)jezákamn(povine'rsdělilLindeúčeljehopwžilí.

a. DODAVKY PLYNÚ DO ZÁSOBOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
JásobmaclmmňmnřsemmmívdkwbjermýúsomngdoldeémuuedodávámmdakwamPw.1ávaaoizaňmniLmdď,ldeéumnazákladěsanbslaméSmbuwpunjab
zálemW,semslávásmMnemM,mméppodam,ikdyžpsnípwěsm.PokudjeZásobovacízařímnívybavenomnkmímzaňmnímnadáikovésledovanislavuaúleznkmás
Lindemvíenusmlouvunatolndákovésledovánl,LindedodáváPlyndoZásobovadhomřízeníprůběžnělakaynelzákamkaWVadmaňzenídosmmwásommdsmeéanmkjdn
obvylděspolřebě.vaňpaděinslalaoemřízenínadálkovésledwánijeúkammpovinenprwádětkmlmluslavunwneuuulemjbrhomnádněláeobwaulnzaňnnízamsovashwmmeoudo
prmmmilndenkuaománňUndeneradálýpoklesnáplněčjejípoklespod15%mmwwmmmmmammmmamímákmum
objednável<zákami<a,kdykaždáobjednávkaspedňkujejednudodávkunynulObjednár/lemusíobsahovatalespoňdnmPlynu,jdromnořství,požadwanýlemínamístododáníajeťebajizaslamnde
nejménélři praoovnídnypr'ed požadovaným dnem dodání.
ZékamkzaﬁsﬁbembhéMnVabezpeﬂﬂpﬁaupUndekZésomdmunﬁzmiﬂhmmamiummmmumkmmuaﬁzenimvojdhdoﬂmlékamkse
avamjeumožnilIJndeiádněaviasnéplněníZásobwacíhozaiimníPlynem,zejmémudržmatlásobovadzaízenívíádnémaprmmsdropnémslaw,bezvnilřnídrnečishotanepmdleněhésimnde
smlečnosli,menDerUmítvlil/naplněníúvazkůljndezeSmbwy.PokudumnmůeymeddmmwuwmmmmvmmňnmmmMmůžewmmm
neúspěšnoujízduanákladynalskladněníPlynuaždookamžikujehododání.ZákazníkjepovinenvpňpaděpňrmfanélbpřemšeníodběrůPlynuzeZásobmmhozaňzenízdůvoduldákodobéodslávky
zaMnízákaznllespolřebovávajimhoPlynnebovpňpaděplánovanéhozvýšeníspolfebyow'oenež30%ouoňpředdnámmenedennismťeběmkmmaummmdepísanněsděimqmejí
24lndinpiedemsuvedenímdůvodua
n\énílakwésiluaoe.

4. PRONÁJEM DlS'TRIBUČNÍCH PR

EDKÚ

NájemnívztahmeziLindeazákazníkemvmkápodpisemSmloumdocbahočipřepramůwoňsmkDivaímuposu'edkuzákamncemčijelnzáqupoern.
ZaužíváníDisMhrůrídmnsťedkůUMejeúiemíkpoanphňldennínájenné,ideéMeúmĚmmmmdepňpWDmmmmkudnebomněpdmmíůňU
dlouhodobéhorájmuDBuimmmmmprÉjenrúmoeoummújmumemedmmvíeníSmw.UDeuímůrídwposEedcůUndemerenázákamnwdĚníděbmžňmesíoebez
ohákyM.výměwmáNnýdrmdné),jeUndeoqáwemúčovazámlkmdodanmrájemé.Výšedemimnájemnéhoadodad<mélwnájennéMseňdídbwnn<uLindezveřejněnéhov
Prodejníoh místech Linde. Lindejeoprávněna sazby/nájemného uprawwativprůběhu réjemmhovztahu, alodoručením oznámeníozvýšení nájemnéhozákaznkovi, albalespoň 15dnípňedjeho
účinností.UndebomněmmžadeúmmneimenwkaudažmWšeMwwmmmmmLhdevráůkaudzálemíkmápopiechníDistibrůrinopmsdEdkuakaumnn
lístku Prodejnímu místu Linde, přičemžje opravném mpočístsi proti kauci své pohledávkyzaúlazníkem, zelném nákhdymodslraňwániškod na Dislnbuěním proslr'edku vt vnilihino mečišlění.
DBMhůlínosťedkyzálekwaclmaénákbdvawqmmmístěUndevaumqmm;pňwáoeníramikáákamMnáúmmmdumeywsažmévewáoaémDmumím
proslředkuanimvraoenínevyěerpanéhonájemného.Zadržnvacipra'vonapronajatéDishibučníprostředkysepodobuuváníSmbuwvyluůrje.ZálemkodpwídáLindezazxímní,zn'ám,poškomni,
zničení neboviasné nevráoeníDistibučnH'lo prostředku, jeho príslušenslvíči čárového kódu ajinýph označenína něm umístěných. Přeneol'lání Dislnbučnld1 mam osobě není dovoleno.
DislribučníprostředkyUndesemolmpwžívapwzemPWndodanýUMeZákamRseavanýepwůla/éuaoovnmyospráwúmanipuadsDianbučnímlproslr'edky.Spra'wrostvýpísuzkmla
prmajatýd'r Distribub'lim pmaedků, klerýjesaičásdvyúětováníná'emněm, nmsíbýtzákamkem bezprodlenípr'eawmána. Námilkyjsou možrédoSOdnů poohdbnívyríčbvánlnájemnéhojnakse
mázalo,že '_ ’ ivé.v9pisuzkm’(abxbzékamﬂ<emmamaspvévnéapoéemiwbucnid1prosﬁemﬁadeuvedevﬂd'ljepodldademptowﬂaowéninéjennéhovnésledujidmmmobdobi.

5. DISTRIBU NIPROSTŘEDKYZÁKAZNIKÚ
Vpiípadě dohody bude Linde plnitPlynem i Distribuční prosředkyzákaznků, kteréjsousvým označením odišiblně od Dislríbučnídr proslr'edků Linde. Zákaznk souhlasísu'm, žeswďáslí plnění Unde
budeipřezkoušeníDislribučnhoprosťedkupodleplatnýmpředpisůpředjehonaplněnímazavanjeseuhmthndewnutolvbopřakwšení.
6. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
PokudneníoenaPlynůčioslahíohplněníuvederaveSmlouvě,ňdisedleakmálnínownkuunde,kerýpkďspoddvhodejnurmíaemmdemqndddekmmdmínmédaěmdakudwdobné
povinnosti(daňnaskleníkwěplynyaj.)nebondekezněréstávajíddarědmdaň<u(mýb,Wipoplabkemámnmenlálníčibmasbumálnípoplawkaj),vjehoždůsledkudojdekezvýšenloeny
PlynunebonáldadůLindenavýrobučidislnbudPlynů,jeLindeoprávněnammmzvýšenídooerydodámýdeynůJakožidalšídrplnění.PňnedoslakuPlynuzpůsobenéhozejmporumamiči
odslávkamivýmbníd'rzdrojů,jel_indeoprávněnaaplikovalměsíůúlimitdodávaHynuodwzerýodsnummmmžawwávamusťmjemhnzákammodebeenynnaduWýměsíčnílimit,
jeLindeopra'vněnamuvyúčlovatpoplalekurčenýUndeprohibsiluaci.SpokůěswmddanéMHynubUMewávrěmzákamWmebWwvýšidbphtéMwnkuLindezveřejněného
vProdejnídrmíMLinde,zanemmpbwmaálnmíaaegádýmuabkawmíppďedaamukapdnwPlynůdoZásobovachozaňzenlsezonnípň'plamkzakapalnýoxid
uhličilýapoplalekzapfíslušnýalest
Je-IiiakstanovenoSmlowwéi právními předpisy, bude Lindevystavovalzáleznkovi pododániproduklu (Plyn, zboží služba) vyúaovánís mm daňového dokbdu, klerě obsahuje cenu produklů,
poplalkyajinéiaslky,naklerémáLindenámmapř.nájemnézaDialburčníprostředkyčisrnluvnipolorty).Splalnostdaňwýdudďladůjeamáddnůoddalavystavení,není-linadaňovémdokladu
uvedenaIhůladelší.Másealojedaňwýdokladjedomčenýdodvmdnůododesění.mmmmmwmmnmwmpmmwáměnméamewmdnůwmí
vyúdování. Sdělením své e-mailové adresy zákaznk uděluje Lindeprávozasílatzálamkovi faktury- dodané produktyemailem. V prípadě prodlenízálemkasezapmnlmsplali'ré plabyvyúčlované
muzeslranyljndeJeUndeoprávněnapožadwatsnuwnípdqmivevýšio,03%zdlužnéůslkyzakažnýdenprodleníadálenáhraduzpr'rsobenéškody.Uzákazniků,mň|.indeneprokážíspolehlivě
svouplaiebnísdlopnostneboplalebnímorálku,můžeUndepožadwatzálohovoupausťmjemmwpbwubumeopávněmvwomvapmňwýmpmbdávkánmzákamken
Aždoúplrlél'louhrazenlplalebzaPlynčijinýproduktdodanýzeslranyLindezákazníkovi,zistávádodawýproduldvevlasb'ridvíLínde.

7. ODPOVĚDNOSTZAVADYA ŠKODY
LindedodávázákaznmoviPlynyvmnoĚlvíakvalitěurňe—éveSmbuvějnakvkvalilěamm'Btvíodpwídajíoípwobnýrndodávkám.JesliižejeveSmlouvěnadodávkuPlynuvDislnbtmíohprosťedcíoh
smluvenémnožstvíPlynuučenov"m3",paksevztahujenaslavPlynupň15“Callaku0,1MPa.wapPWndwaýúkamWMnýneboneMpwícámnožsNíMdanéMPWnumúzálmkpáw
uplatnilreldamaci,kHa'seřídíreldarnačnímřádemUnde,Iderýjekdispozíoinawebovýd'lstránkádrurdePmrdcbmdkvahyHynůnesmíbýtspoh'ebwámvíoenežSO%náplré,abzdůvodu
možného provedení řádných konlmlníphanalýz Dislnbučníprostíedkysvadným Plynem nsnňjíbýldále používánya ponápadněm omaárú musíby'tvráwny Prodejnímu misiu Linde. Vprípadě
opožděnýdrdodáveknebovýpadkuvdodávkáohPlynumůžezákazníkpd<udLindenesplnidodávkuvdwmůúhůlěmvýzvězákamíkapdsoupitodsmwvmpaděžejeákamk
spoťebitelemjesubjeldem pňslušny'm promimosoudnll'ešenísporu úkaznrkas Linde Čakáobďlodní 'rspekoe, bl-íiníormaoe nawvwv.ooí.cz Je-lizákaznkv prodlenís úhradoujakékoli platby
míčmvarémuzeshawUndeJeUndeouávněnazasladeodádeWmdalšínájenDistribuěnídrprostredkůčípmdejjinýmproduku'i(zboží,slu&b)zákaznn<ovi,aloaždoúplnéhozaplawnídlužně
čáslky.Přimm,poškození,mbonwráoeníDísMMůopmsťedkujezálemkamnuhmďtUndeWumíposzakaždwLáhev4.000,—Kč,zakaždouPabluS.OOO,-Kč,zakaždýPevnýsvazek
80.000,- Krša za každý KontejnerčTrq'ler 100.000,- Kč, avedletohoje Unde opravném požadovatpo zámkovizpůsobenwškodu.
PokudvsouvísloslisplněnímSmlouvyvmiknejedlÉsmluvníslraněpovhnostnahradilújmudmhésmWníslraně,kaáneunezpťsobemúmyslnělmbenedbdosúčnapňmmmprávedwbréka,
paksismluvníslranynavzájemodpovídajíaújmuparzevpodoběpříméškodystímženepňrně,nášedréškWyůušWáskpouvyhňenyCdkwáújmvmíkěmvšemdMŠkMýva
průběhulrváníSmlouvyjeomezenanadvaoetmilíonůKčaoelkováújmavaázjednéškodr-éudálosdjeunmnanaiáúwdaelmilbnůmPrávonanáhraduújmyavydáníbadůvodného
obohaceníse pmlčujevlr'íletě promlčecídobě, která běžiod okamžiku vzniku škody.
Všedmypňpadyvyššínnd,jakožiprwomí,dopravníaenegelid<ém,slávky.výluky.osvobozujíhoho,kdojejimiMn,odsr11lumíd1poránnosťpodobuavmmhuwnnosňtědrlbudábslí.To
plaťtekétehdyjdyžuvedeéddnosúmslanwusubdodavablůmlumídmhan.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH úDAJů
Každázesmluvnídrstransezavazujemformovalvšed'rnysvézáSNpoeaňnéWéosoby,jqídžosomíúdajeszsurpňrjedmhésrnlumiSUaně(dálejen,$ubjeldyúdajů"),ozpraowáváníjejid1
osobnězh údajů ze strany druhé smluvní strany, a lp v romahu vyžadovaném čl. 13 obecného naňzení o ochraně osobních údajů EUl2016/679 („GDPR').
9m NYPODMINEK
Tyto Podmínkyjsou účinné od 1.2.2020 ajsou k dispozici v Prodejních místech Linde a na webových Slrárkáoh hupszllwww.IÍnde-gasa/$/fooler/legalnolíoe.hlml. Lindejeoprávněra změnitči doplnittyto
Podmínky,jevšak povinna semámilzákaznika snwým zněním Podmínekalespoň 15 dní předem, naplíkladjejidr vyvěšením nawebovýd'r stánkách Linde či zasláním nového mění Podmíneke—
mailem, na dodacím listu či naíaklul'e. Jedliže zákazník novéměníPodmínek d030 dnů písemně odmﬂne, nové znění se u něj reuplalní.

