
Smlouva o pronájmu tlakových nádob
Pronajímatel! KaS s.r.o.
! ! ! Dražkovice 157
! ! ! 533 33  Pardubice
! ! ! IČO 498 153 34

! ! ! zastoupený :   ...................................................

Nájemce ! ..........................................................................

! ! ! ..........................................................................

! ! ! .....................       ..............................................

! ! ! IČO : .....................................

! ! ! zastoupený :   ...................................................

1. Pronajímatel je vlastníkem tlakových nádob pro přepravu a skladování plynů  – dále nádoby, případně je má 
pronajaty nebo zapůjčeny od třetí osoby. Pronajímatel se zavazuje pronajímat pouze nádoby v řádném 
technickém stavu, vyhovující příslušným normám a s platnou revizní zkouškou.

2. Pronajímatel pronajímá nájemci nádoby, za podmínek stanovených platnými " Podmínkami pronájmu 
tlakových nádob KaS, s.r.o. " – dále Podmínky. Podmínky upravují především nájemné, jistinu, sankce         
za porušení Podmínek a technické detaily pronájmu. Nájemce jedno vyhotovení Podmínek přebírá při podpisu 
smlouvy. Podmínky vstupují v platnost dnem vyvěšení v  provozovnách pronajímatele nebo uveřejněním na 
jeho internetových stránkách.

3. Nájemce se zavazuje používat pronajaté nádoby  výhradně k přepravě, skladování a distribuci chladiv a 
technických plynů, které od pronajímatele kupuje, případně ke sběru chladiv která pronajímateli 
předává. Nájemci je zakázáno plnit do nádob chladiva nebo jiné látky a nesmí to umožnit ani dalším 
osobám. Zákaz plnění nájemcem se nevztahuje na nádoby zvlášť určené ke sběru použitého chladiva. Pokud 
nájemce způsobí pronajímateli škodu v důsledku porušení své povinnosti, např. naplněním jiného chladiva nebo 
jiné látky do nádoby, zavazuje se uhradit pronajímateli poplatek za čištění nádoby dle Podmínek a případně 
další prokázané náklady, které mu pronajímatel vyúčtuje. 

4. Nájemce se zavazuje hradit jistinu a nájemné za pronajaté nádoby v pronajímatelem určených termínech           
a uhradit pronajímateli škodu způsobenou poškozením, zničením nebo ztrátou nádob  a to ve výši, stanovenou 
Podmínkami.

5. Nájemce je povinen uhradit jistinu při převzetí nádoby. Jistina je nájemci vrácena po řádném vrácení nádoby. 
Pokud nájemce nádobu poškodí, znečistí, ztratí, nevrátí apod., je pronajímatel oprávněn jistinu použít na 
úhradu vyúčtování takto vzniklých nákladů. 

6. Nádoby jsou pronajímány na dobu neurčitou. Nájemce je povinen nádoby vrátit pronajímateli, pokud ho              
o to pronajímatel požádá a to nejpozději ve lhůtě třech měsíců od odeslání žádosti o vrácení pronajímatelem.           
Pokud je nájemce v prodlení s úhradou nájemného, zkracuje se lhůta vrácení nádob na 10 pracovních dnů.

7. Pokud nájemce nevrátí nádoby na výzvu pronajímatele ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit cenu nádob, 
kterou mu pronajímatel vyúčtuje. Po provedení úhrady se nádoby stávají majetkem nájemce.

8. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena písemnou formou kdykoliv a kteroukoliv ze stran                 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď 
smlouvy neruší závazky ani pohledávky vzniklé za jejího trvání.

! V ......................................... dne ..........................................

! .....................................................! ! !        ! .....................................................
! Pronajímatel!! ! ! ! ! ! ! Nájemce
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