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Smlouva o pronájmu antistatických nehořlavých oděvů   

 
Pronajímatel: Makart s.r.o.     

se sídlem: Záluží 8, 436 01 Litvínov 

jednající: Miloslav Demuth, jednatel společnosti 

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.  č. ú:  166825520/0600 

IČ:  25480286    DIČ:  CZ25480286 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20113. 

 

Nájemce:  

se sídlem:   

jednající:   

bank. spojení:       č. ú:  

IČ:        DIČ:   

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Pronajímatel se zavazuje pronajímat nájemci od data účinnosti této smlouvy antistatické nehořlavé oděvy. 

2. Nájemce a pronajímatel se dohodnou na jednotlivých velikostech, počtech oděvů a délce období každého 

pronájmu oděvů.  

3. Pronajímatel prohlašuje, že veškeré pronajaté pracovní oděvy splňují podmínky pro používání v areálu 

společnosti Orlen Unipetrol RPA a.s. a jsou odsouhlaseny jejich úsekem bezpečností a ochrany zdraví. Na 

předmětné oděvy je vystaven atest a prohlášení o shodě. 

 

II. Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od data účinnosti této smlouvy, tj. od prvního dodání oděvů 

nájemci. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit. Pronajímatel má právo od smlouvy 

odstoupit při: 

 - prodlení nájemce s úhradou faktur po dobu delší než 7 kalendářních dnů. 

 - při opětovném mimořádném znehodnocování zapůjčených oděvů. 

3.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. 

 

III. Termíny plnění 

 

1. Termín zapůjčení a vrácení oděvů určuje jednotlivý dodací list podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

 

IV. Cena 

 

1. Účtování za pronájem příslušných ochranných pracovních oděvů a jejich servis bude na základě 

vystaveného dodacího listu. Cena se pak odvíjí od délky doby zapůjčení dle ceníku.  

2. V ceně je zahrnuto následné čištění oděvů. 

3. V případě: a) úplného zničení či ztráty bude účtována plná hodnota oděvu – 6 000,00 Kč, 

                        b) poškození, znehodnocení nestandardním používáním – 2 000,00 Kč, 

                      c) při pozdním vrácení bude účtováno 350,00 Kč za každý započatý den. 

      Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH. 

 

 V. Platební podmínky 

 

1. Fakturace dle jednotlivých dod. listů bude prováděna při zahájení každého nájmu (při předání pronajatých 

oděvů), každá faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 

2. Nájemce bude hradit: pouze v hotovosti nebo kartou při zahájení nájmu. 

3.   Smluvní úrok z prodlení činí 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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VI. Ostatní ujednání 

 

1. Předání oděvů pronajímatelem nájemci a vrácení oděvů (tj. zpětné předání pronajatých oděvů) nájemcem 

pronajímateli bude realizováno v sídle firmy MAKART s.r.o.  v dohodnutém termínu. 

2. Nájemce se zavazuje, že při provádění prací, kdy je zvýšené riziko znehodnocení oděvu (svařování, 

broušení, natírání) bude pracovník vybaven ostatními ochrannými pomůckami (kožená zástěra, nohavice, 

rukávy apod.), tak, aby bylo riziko poškození minimalizováno. 

3. V případě, že k znehodnocení dojde, bude záležitost řešena dle bodu IV/3/b) této smlouvy. 

4. Osoby oprávněné k podepisování dodacích listů budou písemně sděleny smluvními stranami při podpisu 

smlouvy. Změna těchto osob je možná na základě písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

VII. Komunikace mezi smluvními stranami 

 

Kontaktní osoba za pronajímatele: 

jméno: Horská Gabriela 

telefon: 777 169 723   e-mail: horska@makart.cz 

 

Kontaktní osoba za nájemce: 

jméno: 

telefon:     e-mail: 

 

VII. Další ujednání 

 

1. Nájemci oděvů nejsou oprávněni provádět jakékoliv úpravy oděvů, tj. krejčovské úpravy, praní v 

prádelnách či domácnostech, ani odstříhávání či párání identifikačních údajů. 

        V takovýchto případech se pronajímatel bude řídit ustanoveními v bodě IV/3/b. 

2. Pronajímatel doporučuje na zapůjčený oděv přidat logo – identifikaci firmy nájemce. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvním 

dnem dodávky oděvů nájemci. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Také jednotlivé přílohy této smlouvy mohou být 

měněny pouze písemným dodatkem, jinak jsou tyto změny a doplnění neplatné. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají pro vzájemném projednání podle své pravé a 

svobodné vůle, určitě a vážně a že jejímu obsahu dobře rozumí, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Litvínově, dne: …………………………  

 

 

 

 

 

                                                                              

……………………………………  …………………………………… 

Nájemce     Pronajímatel 
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