
Smlouva o pronájmu zařízení 
 

uzavřená podle § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

mezi 

 

 

1. Pavel Žižka – ORELSOFT.cz 

se sídlem:   Na Veselce  1013, 542 32 Úpice 

IČ:  72085584 

DIČ: CZ9112103869 

zastoupený:  ......................., zaměstnancem 

(dále také jen „Pronajímatel“) 

 

a 

 

 

2. Jméno a Příjmení 

se sídlem: ................................. 

IČ / RČ:  ................................ 

zastoupený: ...................................... 

(dále také jen „Nájemce“) 

 

 

společně také „Smluvní strany“ 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Místo instalace : ......................................... 

2. Model pronajatého zařízení : ........................................... 

3. Pronajímatel prohlašuje, že zařízení ………………………. ( model + nálepka + SN ) 

 (dále „zařízení“) je v jeho výlučném vlastnictví. 

 
II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Zařízení k dočasnému 

užívání a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné. Pronajímatel se také 

zavazuje Nájemci Zařízení zprovoznit v místě určeném v čl. I odst. 1 této smlouvy, a 

to do 3 dnů od uzavření této smlouvy.  

 

 

 

 



III. 

Nájemné a platební podmínky 

 

1. Nájemce je povinen platit Pronajímateli za přenechání Zařízení k užívání .................. / 

měsíčně - ročně ( nehodíci škrtněte ).  

 

2. Nájemné je Nájemce povinen hradit převodem na účet Pronajímatele na základě 

vystavené platební instrukce, kterou vystaví Pronajímatel vždy nejpozději do ...... 

každého měsíce za daný měsíc. Zúčtovací období je jeden kalendářní rok / měsíc ( 

nehodící škrtněte ). Úhrada částky na platební instrukci se Nájemcem považuje za 

provedenou, když je částka připsána na účet Pronajímatele, a to nejpozději do konce 

účtovaného období. 

 

3. Nájemce má právo na 100% slevu z nájemného, jestliže Zařízení využívá k připojení 

k internetu, jehož poskytovatelem je Pronajímatel a závazek o poskytování připojení 

k internetu prostřednictvím pronajímaného Zařízení mezi Nájemcem a Pronajímatelem 

trvá po celé věrnostní období, které činí …………. měsíců. 

 

4. Sleva z nájemného podle čl. III odst. 3 této smlouvy se poskytuje průběžně po dobu 

trvání věrnostního období spolu se splatností nájemného. Pokud ale závazek o 

poskytování připojení k internetu mezi Nájemcem a Pronajímatelem netrvá po celé 

věrnostní období, je Nájemce povinen do 30 dnů od ukončení závazku o připojení 

k internetu prostřednictvím pronajímaného Zařízení doplatit Pronajímateli nájemné, na 

které využil slevu. 

IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že 

jedna ze stran zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky této Smlouvy. 

 

V. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, nebo vzájemného ústního 

odsouhlasení Smluvními stranami. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 

na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku. 

 

2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 

Oba stejnopisy Smlouvy mají právní sílu originálu. 

 

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se dohodly na 

jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné 

vůle. 

 

V …………………  dne ……………..   V ………………..  dne ………….. 

 

 

  ………………………………………..   …………………………………… 

 
  za Pronajímatele                                  za Nájemce 


