
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI 
č. 1234 STB1 

(dále jen "Smlouva") 
uzavřena v souladu s ustanovením občanského zákoníku, v platném znění mezi: 
Poskytovatel: 

TKC system s.r.o. 

Nám. Minoritů 13/89, Krnov, PSČ 794 01 
číslo účtu: 206957836 /0300 
IČ:27776069, DIČ: CZ27776069 
Tel: 554610915, 552302100 
Email: info@tkcsystem.cz 

Uživatel: 

Jméno(název): Věra Nováková 

Adresa: Hlavní náměstí 111, Krnov,PSČ 79401 
Telefon, email: , 554 111 222, v.novankova@gmail.com 
IČ: , DIČ:  
Číslo OP (pasu): 211111111 
RČ: 112255/1111

 
Já níže podepsaný souhlasím se zpracováním osobních údajů v TKCsystem s.r.o. pro jednoznačnou identifikaci a jednoznačné určení při případném porušení mých smluvních 

povinností, jehož následkem je existence peněžní pohledávky déle než 20 dnů po splatnosti společnosti TKCsystem s.r.o. za mou osobou. Uzavřením smlouvy s TKCsystem 

s.r.o. souhlasím se zpracováním mých osobních údajů po dobu trvání smlouvy nebo na dobu do splnění mých finančních závazků z této smlouvy.  

Dobrovolně poskytuji své osobní údaje a vyjadřuji souhlas s: 

   – s nakládáním a využíváním rodného čísla dle z.č. 133/2000sb., o evidenci obyvatelstva 
         ___________________ 

Věra Nováková 

 

 

 

 

Článek 1 
1.1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem STB Motorola model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . výrobní číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (dále jen “předmět 

nájmu“) nebo je oprávněn disponovat s předmětem nájmu. Touto smlouvou přenechává pronajímatel nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání za níže 
sjednanou úplatu (nájemné) a to za účelem umožnění využívání služeb elektronických komunikací poskytovaných pronajímatelem nájemci.  

 

 

 

Článek 2 
2.1. Nájemce potvrzuje, že předmět nájmu uvedený v čl. 1 této smlouvy převzal od pronajímatele před podpisem této smlouvy, což stvrzuje níže svým podpisem. 

2.2. Nájemce je oprávněn užívat věc pouze k účelu tomu určeném a není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět 

žádné změny či úpravy a opravy na předmětu nájmu, jinak odpovídá za veškeré škody takovým jednáním vzniklé. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že 
předmět nájmu převzal ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání a je povinen jej v tomto stavu svým nákladem udržovat.  

2.3. Nájem se sjednává na dobu platnosti Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č. 1234 IPTV uzavřené mezi smluvními stranami/Dodatku 

smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne . Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

skončení nájmu dle této smlouvy a na adrese Náměstí Minoritů 13, 79401 Krnov. Pro případ prodlení s vrácením předmětu nájmu dle této smlouvy v 

dohodnuté době se sjednává dohodou smluvních stran smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. 

Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároků pronajímatele dle článku 2 odst. 2.4. této smlouvy ani nároků na případnou náhradu škody.  
2.4. V případě poškození, ztráty, zničení předmětu nájmu kdykoliv v průběhu trvání nájmu dle této smlouvy či nevrácení předmětu nájmu ani ve lhůtě 60 

kalendářních dnů ode dne skončení nájmu dle této smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou cenu předmětu nájmu a to ve výši 6200,- Kč s 

DPH. Zaplacením ceny předmětu nájmu dle tohoto ustanovení se nájemce nezbavuje povinnosti uhradit smluvní pokutu dle článku 2 odst. 2.3. této smlouvy.  
 

 

 

Článek 3 
3.1. Nájemné dohodnuté oběma stranami za přenechání předmětu nájmu k užívání činí částku ve výši  1,- Kč měsíčně včetně zákonné sazby DPH. Toto nájemné 

je splatné současně s poskytovanou službou a to v termínu a způsobem stanoveným Smlouvou o poskytování služeb el. komunikací a jejích nedílných 

součástí.  
3.2. Smluvní vratná záloha za STB činí 1500,- Kč. Tato záloha bude měsíčně snižována o částku 30,- Kč až do úplného rozpuštění poplatku. V případě ukončení 

smlouvy bude tato záloha snížena o částku, která se vypočítá : 30,- x  počet měsíců. Takto vypočítaný zůstatek bude vrácen uživateli. 

 

 

Článek 4 
4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné 

právní předpisy.  

4.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.  

4.3. Tato smlouva o nájmu je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uvedené v čl. 2 odst. 3 této smlouvy.  
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

V Krnově dne        .    .  2014       V Krnově dne        .    .  2014 
 

 
 

                         ___________________                                                                        ___________________ 
                             TKC system s.r.o.             Věra Nováková 
 


