
Podmínky pronájmu, SCFE 2006 

1. Úvod 

1.1 Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy na pronájem 

zařízení („Zvláštní ujednání“), kterou uzavřela společnost Sandvik 

Customer Financing Europe GmbH („Pronajímatel“) a nájemce 
tohoto zařízení („Nájemce“). Zvláštní ujednání a tyto podmínky 

společně se všemi dodatky a/nebo vzory k těmto dokumentům jsou 

dále označované jako „Smlouva o pronájmu“. 

1.2 Zařízení (tak, jak je definováno ve Zvláštním ujednání) je a 

bude majetkem Pronajímatele a Nájemce nenabývá žádného 

vlastnického ani jiného práva ve vztahu k Zařízení, mimo právo 
Zařízení používat během trvání Smlouvy o pronájmu a práva nabýt 

Zařízení po ukončení nebo vypovězení v souladu s podmínkami této 

Smlouvy o pronájmu. 

2. Definice 

„Autorizace“ znamená veškerá povolení, licence, oprávnění a svolení 
pod odpovídající jurisdikcí, 

„Poplatkové náklady“ představují náklady Pronajímatele na likvidaci, 
znovu uložení, uzavření, rozšíření nebo přeuspořádání vkladů nebo 

jiných dohod uzavřených na financování této Smlouvy o pronájmu. 

„Datum vzniku“ je datum, kdy Nájemce přijal, nebo je považováno, 

že přijal dodávku Zařízení podle odstavce 3. 

„Náhrada“ znamená pojištění placené v souvislosti se Zařízením a se 
všemi odpočitatelnými položkami, které má Nájemce podle 

odpovídajícího pojištění platit. 

„Doba pronájmu“ je, podle odstavce 4, období definované tak, jak je 
uvedeno ve Zvláštním ujednání. 

„Nájemné“ představuje poplatek stanovený tak, jak je uvedeno ve 
Zvláštním ujednání, a vypočítaný či upravený v souladu s odstavcem 

5. 

„Dohoda o prodeji s Pronajímatelem“ představuje prodej, podle 

kupní dohody bez regresu nebo záruky, výslovné či mlčky 

předpokládané, všech práv Pronajímatele, vlastnického práva a podílu 
k Zařízení Nájemci ve skutečném, aktuálním stavu, mimo případy, 

kdy Pronajímatel zaručuje, že vlastnické právo je prosté všech 

zástavních práv a břemen vytvořených Pronajímatelem, a postupuje 
svá práva podle Dohody o prodeji vztahující se k Zařízení. 

„Platební lhůta“ znamená následná časová období, z nichž každé má 

takovou délku, jaká je uvedena ve Zvláštním ujednání, nebo, 

v případě, že uvedena nebyla, je délka období nastavena na tři měsíce, 

přičemž první z nich začíná dnem nabytí platnosti a poslední z nich 

končí posledním dnem období pronájmu. 

„Splátkový kalendář“ znamená harmonogram připojený ke 

Zvláštnímu ujednání. 

„Kupní dohoda“ je kupní dohoda s dodavatelem, na jejímž základě 
Pronajímatel získá zařízení. 

„Referenční sazba“ znamená referenční sazbu odsouhlasenou ve 

Zvláštním ujednání (například londýnská mezibankovní nabídková 

sazba – LIBOR – či evropská mezibankovní nabídková sazba – 
EURIBOR) pro odpovídající období tak, jak je zveřejněna 

v informačních systémech Reuters nebo Telerate v odpovídající době, 

nebo jiná úroková sazba stanovená Pronajímatelem v souladu s 
odstavcem 5.4. 

„Moment přenesení rizika“ znamená moment, kdy je riziko ztráty 

nebo poškození Zařízení podle platných dodacích podmínek v Kupní 
smlouvě přeneseno z dodavatele na Pronajímatele. 

„Skupina Sandvik“ představuje všechny společnosti, které řídí, jsou 

řízeny nebo jsou pod společným řízením společnosti Sandvik AB. 

„Dodavatel“ je společnost, od které Pronajímatel nakoupil Zařízení a 

která je určená jako taková ve Zvláštním ujednání. 

„Daně“ představují všechny daně z obratu, uživatelské daně, osobní 
daně z majetku, daně z pronájmu, daně z koncesované činnosti, 

kolkovné a další daně a poplatky, které mohou být teď nebo později 

uložené pro tuto Smlouvu o pronájmu nebo na toto vlastnictví, prodej, 
majetek nebo používání Zařízení mimo ty daně, které jsou založené 

na čistém příjmu Pronajímatele. 

„Celkové náklady“ znamenají pořizovací cenu zařízení plus 
všechny ostatní náklady, které Pronajímateli vznikly 

v souvislosti s pořízením Zařízení. 

 

„Uživatelská oblast“ znamená zemi a/nebo zeměpisnou oblast 

specifikovanou ve Zvláštním ujednání. 

3. Koupě a doručení 

3.1 Nájemce odsouhlasil, bez zapojení Pronajímatele, 

podmínky Kupní dohody s dodavatelem, včetně modelu, 

specifikace, doplňkových součástek (pokud nějaké jsou) a 

doručení Zařízení. 

3.2 Podpisem Zvláštního ujednání Pronajímatel 
akceptuje, podle podmínek této Smlouvy o pronájmu, nákup 

Zařízení od dodavatele podle Kupní dohody. Nájemce bude, 

v případě požadavku, o tom dodavatele informovat. 

3.3 Nájemce v den doručení stanoveném ve Zvláštním 
ujednání, který odpovídá momentu přenesení rizika, zařídí 

převzetí dodávky zařízení podle Kupní dohody. Bez ohledu na 

datum skutečného doručení ponese Nájemce odpovědnost za 
Zařízení podle této Smlouvy o pronájmu od okamžiku 

přenesení rizika. 

3.4 Pokud (a) k doručení nedojde, nebo (b) si Nájemce 
nemůže vyzvednout zásilku, má v každém případě Pronajímatel 

do pěti (5) dnů od dohodnutého data doručení právo (i) 

vypovědět tuto Smlouvu o pronájmu s okamžitým účinkem a 
postoupit svá práva a povinnosti podle Kupní dohody Nájemci, 

nebo (ii) určit nové datum doručení. Pokud je tato smlouva o 

pronájmu takto ukončena, uhradí Nájemce Pronajímateli 
veškerý obnos předtím zaplacený dodavateli a veškeré náklady 

vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou o pronájmu. Tyto částky 

nesou úroky v úrokové sazbě použité pro nájemné. 

3.5 Co nejdříve po doručení zkontroluje Nájemce stav 

Zařízení, jeho funkčnost a shodu se specifikací danou v Kupní 
dohodě tak, jako by ho kupoval, a informuje Pronajímatele o 

přijetí nebo odmítnutí zásilky. Pokud Nájemce nepřijme nebo 

neodmítne dodávku Zařízení do pěti (5) dnů po termínu 
doručení, považuje se Zařízení za náležitě doručené a 

Nájemcem přijaté v den doručení. 

3.6 Pronajímatel nenese odpovědnost za žádné náklady, 
ztráty, škody, výdaje nebo další závazky vzniklé přímo nebo 

nepřímo (a) ze zpoždění nebo selhání při doručování Zařízení, 

(b) z jakékoliv poruchy, vady či chyby vztahující se k Zařízení 
nebo k některé z jeho součástí. Pokud jde o tyto problémy, 

bude podle odstavce 8 Pronajímatel jednat přímo 

s dodavatelem. 

4. Doba pronájmu 

4.1 Doba pronájmu začíná dnem vzniku. Kromě toho, 

pokud by byl pronájem ukončen dříve, trvá doba pronájmu takový 

počet měsíců, kolik je uvedeno ve Zvláštním ujednání, ale 
v žádném případě nemůže být ukončena, dokud nejsou všechny 

závazky Nájemce podle této dohody zcela splněny a Zařízení není 

vráceno Pronajímateli nebo Nájemcem odkoupeno. 

4.2 Tato Smlouva o pronájmu nemůže být zrušena nebo 

vypovězena kromě podmínek výslovně uvedených v tomto 

dokumentu. 

5. Výpočet nájemného 

5.1 Pokud si Nájemce zvolí ve Zvláštním ujednání pevnou 

úrokovou sazbu, bude nájemné, podle odstavce 5.5 nebo 5.6, 
poplatkem určeným ve Zvláštním ujednání a podrobně rozepsaným ve 

splátkovém kalendáři, bez ohledu na jakýkoli pohyb úrokové sazby. 

5.2 Pokud si Nájemce ve Zvláštním ujednání zvolí 

pohyblivou úrokovou sazbu, bude se nájemné počítat na 
základě (a) referenční sazby pro odpovídající platební období, 

(b) zisku a (c) celkových nákladů. Nájemné určené ve 

Zvláštním ujednání je předběžným poplatkem, založeným na 
referenční sazbě v době, kdy bylo Zvláštní ujednání 

připravováno a aktuální nájemné se liší v čase v závislosti na 
pohybu úrokové sazby. 

5.3 Referenční sazba pro první platební období bude 
určena na pevný termín stanovený ve Zvláštním ujednání. 

Referenční sazba pro každé platební období poté bude určena 

na pracovní den připadající (jeden měsíc) před začátkem tohoto 
platebního období. 

5.4 Pokud platná referenční sazba (a) by už dále neměla 

být uváděna, (b) není uváděna po delší dobu, (c) by měla být 
zastaralá nebo (d) správně neodráží náklady Pronajímatele na 

financování, je Pronajímatel oprávněn změnit referenční sazbu 

na jinou sazbou, která odráží skutečné náklady Pronajímatele 
na financování. 


