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Číslo smlouvy 
363375684 

Datum vystavení 
20.07.2022 

Číslo zákazníka 
200029434 

uzavírají tuto smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické 
plyny: 

Nájemce získává jednorázovým zaplacením níže uvedeného nájemného právo užívat typ Lahve či jiného Distribučního 
prostředku pronajímatele v počtu a po dobu určené níže v článku 14. 

2 Nájemné uhradí zákazník v hotovosti, kartou na platebním terminálu v Prodejním místě Linde nebo bezhotovostním 
převodem v den splatnosti uvedeném na faktuře , a to předem na celou dobu nájmu. 

3 Pronajaté Distribučn í prostředky mohou být použity jen k odběru Plynů od pronajímatele, popřípadě od dodavatele 
pověřeného pronajímatelem. 

4 Náklady na obsluhu při plnění Plynem, údržbu, servis, předepsané tlakové zkoušky Distribučních prostředků nese 
pronajímatel. 

5 Po skončení Smlouvy (nebude-li uzavřena nová smlouva) bude účtováno nájemné a dodatkové nájemné podle právě 
platných sazeb pronajímatele, dokud Distribuční prostředky nebudou vráceny příslušnému Prodejnímu místu Linde. 
Období pro výpočet a vznik nároku a účtování dodatkového nájemného, tj . užívání Lahví bez tzv. obrátky, počíná běžet 
3 měsíce před skončením Smlouvy. 

6 V případě ukončení Smlouvy během doby, za kterou je uhrazeno dlouhodobé nájemné, není pronajímatel povinen 
uhradit nájemci jakoukoliv částku ze zaplaceného nájemného. 

7 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud nájemce umožní třetí osobě užívat pronajaté Distribuční 

prostředky bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nebo jej plní jinými Plyny než od pronajímatele, nebo 
nájemce přes upozornění pronajímatele užívá pronajaté Distribuční prostředky v rozporu s touto Smlouvou, nebo je-li 
nájemce v prodlení s úhradou nájemného delší než 1 O dní. 

8 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy v případě úpadku druhé smluvní strany, nebo při rušení 
druhé smluvní strany s likvidaci. 

9 Nájemce se zavazuje, že bude utajovat, nevyužije pro ~;ebe , nesdělí či nezpřístupní (např. předložením části Smlouvy, 
faktury, předávacího protokolu aj .) třetí osobě výš i nájemného, specifikaci předmětu nájmu a veškeré ostatní 
konkurenčně určitelné, ocenitelné a běžně nedostupné skutečnosti týkající se pronajímatele ( „ Důvěrné informace"), 
které získána základě plněn í této Smlouvy. V případě porušení tohoto závazku mlčenlivosti má pronajímateli právo 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. Závazek mlčenlivost i se nájemce zavazuje zachovávat i po dobu 12 měsíců od 
skončení Smlouvy. 

1 O Součástí této Smlouvy jsou níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky Linde pro prodej Plynů a nájem 
Distribučních prostředků (dále jen „Podmínky"). Pojmy uvozené velkým písmenem, jenž nejsou vysvětleny v této 
Smlouvě , mají význam uvedený v Podmínkách. Aplikace obchodních podmínek a jiných dokumentů nájemce na tuto 
Smlouvu je vyloučena, ledaže je pronajímatel výslovně akceptuje prostřednictvím písemného a číslovaného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11 Tato Smlouva se řídí českým právem; spory z této Smlouvy bude rozhodovat věcně příslušný soud místně příslušný 
dle sídla pronajímatele. Tato Smlouva je nezávislá na jiných smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami, strany 
vylučují aplikaci§ 1727 Občanského zákoníku. 

Zákazník svým podpisem projevuje souhlas s tím, že na jakýkoliv smluvni vztah mezi nim a společností Linda Gas a.s. se aplikuji 'Všeobecné obchodní podm Inky Linda pro prodej Plynů a 
~~~en~md~~~~~~~~h prostředků' , zveřejněné na Prodejních místech Linda a na webových stránkách hitps://www.linde-gas.cz/cs/footerAegalnotice, přičemž zároveň prohlašuje , že se s jejich 
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12 Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato Smlouva nebo dohoda jí měnící či doplňující v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb„ o registru smluv („ZAS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje 
zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do data převzetí Distribučních prostředků , na své náklady postupem 
stanoveným v ZAS nájemce. Před uveřejněním této Smlouvy v registru smluv nájemce znečitelní ta ustanovení, která 
představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZAS, a to jmenovitě výše nájemného a osobní údaje, vč. 
podpisových vzorů zástupců smluvních stran. 

13 Podpisem Smlouvy smluvní strany stvrzují, že Smlouva je výsledkem jejlch vzájemného vyjednávání, nájemce 
prohlašuje, že měl možnost ovlivnit její podmínky, byl seznámen s obsahem Podmínek a dalších dokumentů, na které 
Podmínky odkazují, a tudíž se neuplatní ustanovení §1799 a§ 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných 
adhezním způsobem. · 

14 Specifikace typu pronajímaných Distribučních prostředků, délka pronájmu a výška nájemného: 

Číslo 
produktu 

Název produktu/ 
SKP/Taric No. 

7450000 NÁJEM LAHVE TG-1 ROK -Datum 20.07.2 22 

l.inde Gas a.s. 
U Technoplyn 1324 
198 00 Praha 9 
IČO : 000·11754 
DIČ: CZOOO 11754 

Počet Počátek Konec Nájemné/kus 
pronajatých smlouvy smlouvy 

kusů 

17 07.08.2022 06.08.2023  CZK 

za zákazníka 
Uméno/podpis) 

STATUTÁRNÍ MĚS TO BRN O 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 

Odbor vnitřních věci 
Malinovského nám. 3 

601 67 BRNO 
-002-
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

VŠEOBECN É OBCHODNÍ PODMÍNKY LI NDE PRO PRODEJ PLYNŮ A NÁJEM D I STRIBUČN ÍCH PROSTŘEDKŮ 
(dále jen „ Podmínky") 

Tyto Podmlnky jsou integrál ni součásti ka!dé smlouvy, na zák l adě které se Linde zavazuje dodávat zákaznlkovi technický, medicinálnl č i speciálnl plyn/y v jakémkoliv skupenstvl v Distribučnlm prostredku nebo do Zásobova-
cího zarlzenl (dále jen „Plyn/y") a/nebo mu pronajmout Distributni prostredek či Technické zallzenl Linde. 
Jednotlivé smlouvy vznikajl akceptaci nabldky Linde zákaznlkem, a to prostrednictvlm smluv, objednávek zákaznlka potvrzených ze strany Linde, a/nebo pouhým prevzetlm Distribučnlho prostredku Linde zákaznlkem (dále jen 
„Smlouva"). Strany jsou povinny své identifikační a kontaktnl údaje pli uzavrenl Smlouvy uvádět správné a pravdivé a bez zbytečného odkladu informovat druhou Stranu o zrněné těchto údajů. Smlouva se lidi českým právem; 
spory ze Smlouvy budou rozhodovat věcné prlslušné české soudy mlstně prlslušné dle sldla Linde. 
Právnl úkony směrujlcl ke změně či ukončeni Smlouvy vylaďuji plsemnou formu, která však nenl dodr!ena pri elektronické formě komunikace, elektronická forma plsemnosti však postačuje pro změny cen ze strany Linde. 
Změnu cen Plynů, dalšlch prod u ktů či nájemného Linde oznáml zákazníkovi min. 1 s dni pledem prostrednictvlm zejm. e-mailu, dopisu a/nebo zverejnénim nového cenlku v Prodejnlch mlstech Linde. Pokud zákaznlk plsemné 
odmltne změnu cen do 30 dnů, nové ceny se na zákaznlka neuplatni, Linde však bude mil právo vypovědět smlouvu s tliméslčnl výpovédnl dobou. Pokud změna cen probíhá dle vzorce sjednaného ve Sm louvě, pak se výše 
uvedené neuplatni a ceny upravené dle vzorce nabývají účinnosti dnem určeném v oznámeni zákazníkovi. 
Linde mů!e plnit své smluvnl závazky prostrednictvim tretlch osob, zejména „Pa rtnerů Linde", tj. osob které Linde zmocnila k prodeji zboží, slu!eb a Distribučních prostledků s Plynem a jejich plevozu k/od zákazníků a/nebo 
„Prodejnlch míst Linde", co! jsou prodejny provozované ze strany Linde nebo Partnerů Linde. 
2. DODÁVKY PLYNŮ V DISTRIBUČNÍCH PROSTňEDCÍCH 
„Distribučnlm prostledkem" se rozum! prenosná tlaková nádoba či zallzenl k zásobováni Plynem v podobě Lahvi, Palet, Pevných svazků lahvi, Kontejnerů a Traj l erů. „Lahvi" se rozum! kovová tlaková nádoba pro pfepravu 
Plynů do 90 I vodnlho objemu. „Paletou" se rozumí pfepravnl zarizenl, uzpůsobené pro pfepravu jednotlivých Lahvi. „Pevným svazkem lahvi" se rozumí někol ik vzájemně propojených Lahvi na společném pfepravnlm základě. 
„Kontejnerem" se rozum! mobilnl nádoba pro plepravu Plynů o objemu vétšlm ne! 90 I vodnlho objemu. „Trajlerem" se rozum! silničnl vůz plepravujlcl Pevné svazky lahvi, které jsou navzájem propojeny. 
Objednávka zákaznlka musl obsahovat alespoň druh Plynu, jeho mnolstvl a požadovaný term in a mlsto dodáni a musl být doručena v dostatečném pfedstihu pfed po!adovaným terminem dodáni. Pokud mlsto dodáni nebylo 
ve Smlouvě sjednáno pak plat!, !e mlstem dodáni Plynů je Prodejnl mlsto Linde. Pokud nebyl dohodnut termln dodáni, bude dopravu Distribučnlho prostledku k zákaznlkovi provádět Partner Linde, pričemž doruč! Plyny 
v Lahvlch, Paletách, Pevných svazclch lahvi či Kontejnerech do dvou pracovnlch dnů a Plyny v Trajlerech do Ul pracovnlch dnů. Neplevezme·li zákaznlk Distribučnl prostredek s Plynem ve sjednaném terminu, splni Linde svou 
povinnost lim, že zákaznlkovi umo!nl pfevzit si D!stribučnl prostředek s Plynem v Prodejnim místě Llndc. jestli!e si zákaznlk či jim určený dopravce vyzvedáv~ Distribil č nl prostredek v Prodejním mlstě Linde, pak zákazník 
odpovldá za bezpečnou nakládku, pfevoz a vykládku Distribučnlho prostredku a je povinen dodr!ovat pledpisy týkajíc! se prepravy Plynu, zvláště pravidla bezpe1nosti práce a provoznl pravidla včetně ČSN 078304. Pri prevzeti 
Distribučního prostredku (či jiného produktu Linde) je zástupce zákaznlka povinen se prokázat zákaznickou kartou Linde, na které je uvedeno 11slo zákaznlka. U Plynu podléhajlclho spotrebnl dani (napl. LPG) je zákaznlk 
povinen sdělit Linde účel jeho použiti. 
3. DODÁVKY PLYNŮ DO TECHNICKÝCH ZAňÍZENÍ 
Zákaznici, kleli odeblrajl od Linde Plyn ve větších objemech si od Linde mohou pronajmout „Technická zarizenl", které sloull pro skladováni či distribuci Plynu u zákaznlka. Technické zallzenl, které Linde na zák ladě samostatné 
Smlouvy pronajalo zákaznlkovi, se nestává součásti nemovitosti, na které je postaveno, i kdy! je s ni pevně spojeno. 
„Zásobovaclm zallzenlm" se rozum! typ Technického zallzenl skládajlcl se zpravidla ze zásobniku, odpalovače, sméšovacl stanice, plnlclch potrubl a armatur, do kterého Linde dodává zpravidla kapalné Plyny. 
Pokud si zákaznlk objedná u Linde slu!bu dálkového sledováni, Linde bude dodávat Plyn do Zásobovaclho zallzenl průběžné tak, aby měl zákaznlk v Zásobovaclm zarlzenl dostatečnou zásobu Plynu, s prihlédnutlm k jeho 
obvyklé spotrebé. I v pflpadé slu!by dálkového sledováni je zákaznik povinen provádět kontrolu stavu manometru ukazujlclho stav náplně Zásobovacího zarlzenl, zapisovat stavy manometru do provoznlho denlku 
a oznámit Linde nenadálý pokles náp l ně či jeji pokles pod lS % kapacity Zásobovaclho zalízenl. V ostatnlch plípadech dodává Linde Plyn do Zásobovacího zallzenl na základě dilčich objednávek zákaznlka, kdy každá objed· 
návka specifikuje jednu dodávku Plynu. Objednávka musl obsahovat alespoň druh Plynu, jeho mno!stvl, po!adovaný termln a mlsto dodáni a je treba ji zaslat Linde nejméně tri pracovnl dny pred po!adovaným dnem dodáni. 
U LPG zajisti Linde dodávku do 1 S dnů od potvrzeni objednávky. 
Dodané množstvl Plynu se urči dle ka librovaného průtokoměru namontovaného na silničnl cisterně, pokud nenl ve Sm l ouvě sjednáno jinak. 
Zákaznlk zajisti bezplatné vhodný a bezpečný plístup Linde k Zásobovaclmu zarlzeni 24 hod. denně a umo!ni Linde ulívat pfljezdovou cestu k Zásobovacimu zarlzenl pro vozidla do 48 tun. Zákaznlk se zavazuje umo!nit Linde 
ládné a včasné plněni Zásobovaciho zarlzenl Plynem, zejména udržovat Zásobovaci zallzenl v rádném a provozuschopném stavu, bez vnitrnlch nečistot, a neprodleně hlásit Linde skutečnosti, které mohou mít vliv na plněni 
závazků Linde ze Smlouvy. Pokud Linde nemůže provést dodávku Plynu do Zásobovaclho zarlzenl kvůli nesoučinnosti zákaznlka, může vyúčtovat zákazníkovi neúspěšnou jízdu a náklady na uskladněn i Plynu al do okam!iku 
jeho dodáni. 
Zákaznlkje povinen v pllpadě plánovaného prerušenl odběrů Plynu ze Zásobovacího zallzenl z důvodu krátkodobé odstávky zallzenl zákaznlka spotrebovávajiclho Plyn nebo v pflpadě plánovaného zvýšenrspotleby o vice ne! 
30 % oproti pfedchozl průměrné dennl spotrebě, takovouto skutečnost Linde plsemně sdělit, nejpozději 24 hodin pfedem s uvedenlm důvodu a doby trvánl takové situace. 
4. PRONÁJEM DISTRI BUČNÍCH PROSTňEDKŮ 
Nájemnl vztah mezi Linde a zákaznlkem vzniká podpisem Smlouvy, dodaclho či pfepravnlho listu k Distribučnlmu prostledku zákaznlkem či jeho zástupcem. 
Za ulíváni Distribučnlch prostredků Linde je zákazník povinen platit dennl nájemné, které bude účtováno ze strany Linde pri pfevzetl Distribučnlho prostredku a/nebo nejméně jednou měslčně . U dlouhodobého nájmu 
Distribučnlho prostredku je nájemné za celou dobu nájmu vyúčtováno ihned po uzavrenl Smlouvy. U Distribučnlch prostredků Linde, které má zákaznik v drženi déle než tri měslce bez obrátky (tzn. výměny prázdných 
za plné), je Linde oprávněna účtovat zákaznlkovi dodatkové nájemné. Výše dennlho nájemného a dodatkového nájemného se ridl dle cenlku Linde zverejnéného v Prodej nich mlstech Linde. Llnde je op rávněna sazby 
nájemného upravovat i v průběhu nájemního vztahu, a to doručenlm oznámeni o zvýšeni nájemného zákaznlkovi, a to a l espoň 1 s dni pfed jeho účinnosti. Linde je oprávněna požadovat po zákaznlkovi neúročenou kauci 
al do výše polizovacl ceny Distribučn lho prostředku. Linde vrátl kauci zákaznlkovi po pfedánl Distribučnlho prostredku a kaučnlho llstku Prodejnlmu mlstu Llnde, pfičem! je oprávněna započlst si proti kauci své pohledávky 
za zákaznlkem, zejména náklady na odstraňováni škod na Distribučnlm prostled~rn vč. vnitlnlho znečištěni. 
Distribučnl prostredky zákaznlk vrac! na své náklady v Prodejnlm mlsté Linde v jeho prodejnl době; pfi vráceni nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu za Plyny obsažené ve vráceném Distribučnlm 
prostfedku ani na vraceni nevyčerpaného nájemného. Zadrlovacl právo na pronajaté Distribuční prostledky se po dobu trvánl Smlouvy vylučuje. Zákaznlk odpovídá Linde za zcizeni, ztrátu, poškozeni, zničeni nebo včasné 
nevráceni Distribuč n lho prostredku, jeho pflslušenstvl čl čárového kódu a jiných označeni na něm umlstěných . Pfenechánl Distribučnlch prostredků tretl osobě nenl dovoleno. Distribučnl prostredky Linde se mohou pouli· 
vat pouze pro Plyn dodaný Linde. Zákaznlk se zavazuje poučit své pracovníky o správné manipulaci s Dislribučnlmi prostredky. Správnost výpisu z konta pronajatých Distribučnlch prostredků, který je součásti vyúčtováni 
nájemného, musl být zákazníkem bez prodlenl plezkoumána. Námitky jsou možné do 30 dnů po obdrženi vyúčtováni nájemného, jinak se má za to, le vyúčtováni vč. výpisu z konta bylo zákaznlkem uznáno za správné 
a počet Distribučnlch prostredků zde uvedených je podkladem pro vyúčtováni nájemného v následuj lclm zúčtovaclm obdob!. 
5. DISTRIBUČNÍ PROSTňEDKY ZÁKAZNÍKŮ 
v pflpadě dohody bude Linde plnit Plynem i Distribučnl prostledky zákaznlků, které jsou svým označen lm odlišitelné od Distribučnlch prostredků Linde. Zákaznlk souhlas i s lim, !e součásti plněni Linde bude i plezkoušeni 
Distribuč n ího prostredku podle platných pfedpisů pled jeho nap ln ěnlm, a zavazuje se uhradit Linde cenu tohoto prezkoušenl. 
6. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Pokud nenl cena Plynů či ostatnlch plněni uvedena ve Smlouvě, fldl se dle aktuálního cenlku Llnde, který je k dispozici v Prodejnlch mlstech Linde. Pokud dojde k zavedeni nové daně, poplatku či obdobné povinnosti (daň 
na skleníkové plyny aj.) nebo dojde ke zrněné dané č i poplatku (mýto, recyklačni poplatek, environmentálnl či infrastrukturálnl poplatek aj.), v jeho! důsledku dojde ke zvýšeni ceny Plynu nebo nákladů Linde na výrobu 
či distribuci Plynů, je Linde oprávněna promltnout toto zvýšeni do ceny dodávaných Plynů, jako! i dalšlch plné ni. Pfi nedostatku Plynu způsobeného zejm. poruchami či odstávkami výrobnlch zdrojů, je Linde oprávněna 
snlžit smluvené množstvl dodávek nebo aplikovat méslčnl či týdennl limit dodávek Plynu odvozený od smluveného mno!stvl s lim, že pokud zákaznlk odebere Plyn nad určený limit, je Linde oprávněna vyúčtovat mu po· 
platek určený Linde pro tuto situaci. Spo l ečně s cenou dodaného Plynu je Linde opr2vněna zákaznlkovi účtovat poplatky dle platného cenlku Linde zverejnéného v Prodejních mlstech linde, zejména poplatek ADR, silniční 
a energetický poplatek za každý Distribučnl prostredek a dodávku kapalných Plynů do Zásobovaclho zallzenl, sezonni pllplatek za kapalný co a/nebo poplatek za pllslušný atest. 
je·li tak stanoveno Smlouvou či právnlmi pledpisy, bude Linde vystavovat zákaznlkovi po dodáni produktu (Plyn, zbo!I, služba) vyú1továnl s nJležitostmi daňového dokladu, které obsahuje cenu produktů, poplatky a jiné 
částky, na které má Linde nárok (na pf. nájemné za Distribučnl prostredky či smluvní pokuty). Splatnost daňových dokladů je čtrnáct dnů od data vystaveni, není- li na dal\ovém dokladu uvedena lhůta delšl. Má se za to, že 
daňový doklad je doručený do dvou dnů od odesláni. Pflpadné námitky proti ceně vyúčtované ze strany Linde je zákaznlk oprávněn vznést pouze do 30 dnů od doručeni vyúčtováni. Sdělenlm své e-mailové adresy zákazník 
uděluje Linde právo zasllat zákaznlkovi faktury v elektronické podobě e-mailem. V pllpadě prodlení zákaznlka se zaplacenlm splatné platby vyúčtované mu ze strany Linde, je Linde oprávněna požadovat smluvnl pokutu 
ve výši 0,03 O/o z dlu!né částky za ka!dý den prodlenl a dále náhradu způsobené škody. U zákaznlků, ktefl Linde neprokáži spolehl ivě svou platebnl schopnost nebo platebnl morálku, může Linde po!adovat zálohovou 
platbu s tlm, že tuto zálohovou platbu je Linde op rávněna vyúčtovat proti svým pohledávkám za zákaznlkem. Al do úplného uhrazeni kupnl ceny produktu ze strany zákazníka zůstává dodaný produkt ve vlastnictvl Linde. 
7. ODPOVĚDNOST ZA VAOY A ŠKODY 
Linde zaručuje, !e Plyn vyhovuje specifikaci v pfislušném datovém listu, popr. atestu, avšak neposkytuje žádnou záruku vhodnosti Plynu pro určitý účel. Pokud Linde plenechá (prodá) zákaznlkovi pou!itý Distribučni 
prostredek nebo Technické zařízeni, pak Linde neodpovldá za jeho vady a škody jim způsobené. jestliže je ve Sm louvě na dodávku Plynu v Distribučních prostredclch smluvené mnolstvl Plynu určeno v "m'", pak se 
vztahuje na stav Plynu pfi 15 •ca tlaku O, 1 MPa. Pokud je Plyn dodaný zákaznlkovi vadný nebo neodpovldá mnolstvl dodaného Plynu, má zákaznlk právo uplatnit rek lamaci, která se fidi reklamačnlm rádem Linde, který 
je k dispozici na webových stránkách Linde. Pro reklamaci kvality P lynů nesml být spotrebováno vice než 50 % náplně, a to z důvodu mo!ného provedeni rádných kon trolnlch analýz. Distribučnl prostredky s vadným 
Plynem nesměji být dále poullvány a po nápadném označen i musl být vráceny Prodejnlmu mls tu Linde. V pllpadě opožděných dodávek nebo výpadku v dodávkách Plynu může zákaznlk, pokud Linde nespi ni dodávku 
v dodatečné lhůtě po výzvě zákaznlka, odstoupit od Smlouvy. 
V pllpadě, le je zákazník spotlebitelem, je subjektem pllslušným pro mimosoudnl lešení sporu zákazníka s Linde česká obchodnl inspekce, bli!šl informace na www.coi.cz. 
Je-li zákaznlk v pradlen! s úhradou jakékoli platby vyúčtované mu ze strany Linde, je Linde oprávněna zastavit dodávky Plynu, další nájem Distribučnlch prostledků či prodej jiných produktů (zbo!I, služeb) zákaznlkovi, 
a to al do úplného zaplaceni dlužné částky. Pli zcizeni, poškozeni, nebo nevráceni Distribučnlho prostredku je zákazník povinen uhradit Linde smluvnl pokutu za každou Lahev 4.000 Kč, za každou Paletu 5.000 Kč, za kaldý 
Pevný svazek 80.000 Kč a za každý Kontejner či Trajler 100.000 Kč, a vedle toho je Linde oprávněna požadovat po zákaznlkovi způsobenou škodu. 
Pokud v souvislosti s plnt'nlm Smlouvy vznikne jedné smluvnl straně povinnost nahradit újmu druhé smluvnl straně, která nebude způsobena úmyslně, z hrubé nedbalosti či na plirozených právech člověka, pak si 
smluvnl strany navzájem odpovldajl za újmu pouze v podobě pllmé škody s tím, že nepřlmé, následné škody či ušlý zisk jsou vyloučeny. Celková újma vzniklá ze všech dllčich škodných události v průběhu trvá ni Smlouvy 
je omezena na dvacet milionů Kč a celková újma vzniklá z jedné škodné události je omezena na částku deset milionů Kč. Právo na náhradu újmy a vydáni bezdůvodného obohaceni se promlčuje v tflleté promlčecl době, 
která běžl od okamžiku vzniku škody. 
Všechny pllpady vyšl i moci, tj. mimofádné pfekálky vznik lé nezávisle na vůli smluvnl strany, jako! i provoznl, dopravnl a energetické stávky, poruchy a výluky čl poruchy a výluky výrobnlch zdrojů, osvobozuji smluvnl 
stranu, které bráni v plněni jej! smluvnl povinnosti, od odpovědnosti za splněni smluvnl povinnosti (vč. zpožděni) po dobu a v rozsahu účinnosti těchto události. To platí také tehdy, když uvedené události nastanou 
u subdodavatel ů smluvnlch stran. Událost vyššl moci nemá vliv na povinnost hradit nájemné za pronajaté Technické zallzenl, Distribučnl prostredek či ceny za Plyn. 
8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Každá ze smluvnlch stran se zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby, jejichž osobnl údaje zplistupňuje druhé smluvnl straně (dále jen „Subjekty údajů"), o zpracováváni jejich osobnlch údajů 
ze strany druhé smluvnl strany, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 či 14 obecného nallzenl o ochraně osobních údajů EU/20 16/679 („GDPR"). Informace o tom, jak Linde zpracovává osobnl údaje svých zákaznlků, 
resp. zástupců zákaznlků, jsou uvedeny na webových stránkách na https;//www.linde-gas.cz/cs/footer/ dataprotection. 
9. ZMĚNY PODMINEK 
Tyto Podmínky jsou účinné od 1.1 .2021 a jsou k dispozici v Prodejnlch mlstech Linde a na webových stránkách https;//www.linde-gas.cz/cs/footer/legalnotice.html. Linde je op rávněna změnit či doplnit tyto Podmlnky, 
je vlak povinna seznámit zákaznlka s novým zněnlm Podmlnek alespoň 15 dni pledem, napflklad jejich vyvěšením na webových stránkách Linde či zasláním nového znénl Podmlnek e-mailem, na dodaclm listu či na 
fakture. jestliže zákaznlk nové zněnl Podmlnek do 30 dnů plsemné odmltne, nové zněnl se u něj neuplatni. 

Linde Gas a.s., sídlo: u Technoplynu 1324, 19800 Praha 9 - Kyje, ICO : 00011754, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddll B, violka 411 (dále té! „Linde") 




