
























































 

Linde Material Handling 

Česká republika s.r.o. IČO  00676977  

Polygrafická 622/2 DIČ  CZ00676977   

108 00 Praha 10 www.linde-mh.cz 

 

CIDEM Hranice, a.s.                                                                Datum: :  11.2.014 

Značka (CODE):   

 

Nabídka na čelní motorový 
vysokozdvižný vozík H 35 CNG EVO 
s hydrostatickou převodovkou 
provedení na zemní plyn CNG 
 
 

 
Model:  Linde typ H 35 CNG EVO (BR 393-02) 

 

Užití: Vozík je určen pro horizontální a vertikální manipulaci s břemeny  

převáženými na nosných vidlicích ve společnosti CIDEM Hranice, a.s. 

Pohon:   motorový – na stlačený zemní plyn CNG     

Požadovaný počet: 1 kus 

 

Hlavní přednosti vozíku:   
 vozík s výraznou hospodárností díky nízké spotřebě paliva, nízkým servisním nákladům, vysoké 

odprodejní hodnotě a vysoké produktivitě 

 nová generace sedaček řidiče je vytvořeno podle nejnovějších poznatků ergonomie                                                                                          

 nová loketní opěrka Linde Load Control: přesné a nenáročné ovládání všech funkcí zdvihového 

sloupu pomocí joysticků integrovaných do opěrky ruky, jež je individuálně nastavitelná 

 stavitelné čerpadlo pracovní hydrauliky přispívá k úspoře paliva 10%-28 % proti 

předchozímu modelu       

 vozík standardně osazen energeticky efektivním elektrickým ventilátorem chlazení motoru                       

 ochranný rám řidiče a rám tvoří jeden celek: Linde Protector Frame – maximální stabilita a 

bezpečnost při malé hmotnosti 

 bezpečnostní asistent Curve Assist pro automatickou redukci rychlosti v zatáčce 

 šasi je plně uzavřené – chrání tak vnitřní agregáty a redukuje hlučnost                       

 plynový  motor VW s nejmodernější technologií charakteristický vysokým toč. momentem, malou 

spotřebou, nízkými emisemi výfukových plynů a nízkou úrovní hluku  

 standardně vozík vybaven systémem dálkového sledování náplní a parametrů spalovacího 

motoru LEPS 
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 spalovací motor na stlačený zemní plyn CNG je standardně vybaven řízeným 3-cestným 

katalyzátorem s  -sondou 

 hydrostatický přímý pohon – motory působí bez redukční převodovky přímo na hnací kolo, plynulá 

reverzace bez časových prodlev, citlivý a plynulý pojezd (spojka, diferenciál ani provozní brzdy 

nejsou potřeba) 

 Linde Truck Control (LTC): řídící elektronika pojezdové a zdvihové hydrauliky s automatickou 

regulací počtu otáček motoru podle výkonu hydrauliky – motor má vždy nejnižší možné otáčky, 

obvody řídící elektroniky jsou zdvojené a kontrolují se navzájem 

 nahoře umístěné naklápěcí válce umožňují plnou nosnost do velkých výšek zdvihu a vysokou 

zbytkovou nosnost 

 

Cenové podmínky: 
vozík dle níže uvedené specifikace – včetně dopravy, až do provozu kupujícího 

1 ks Linde H 35 CNG EVO (BR 393-02) 

 

 čelní prosklení + střecha   

 zpětné zrcátko, nastavitelný ergonomický volant  

 hydrostatický posilovač řízení   

 polohovatelná odpružená sedačka (potah PVC) s bezpečnostním pásem  

 jednopedálové ovládání pojezdu s ručním přepínáním jízdy vpřed/vzad   

 centrální ovládání hydraulických funkcí vozíku s možnosti nastavení  

 obutí kol jednomontáž širší nákladová kola / řídící Superelastik        

 zvedací sloup „Standard“ 4350/2914/150mm zdvih,výška sloupu,volný zdvih  

 Integrovaný boční posuv vidlic šířka desky 1.300mm  

 pracovní vidlice 1200 / 120 x 50 mm  

 pracovní osvětlení pozice 2x vpředu 1x vzadu  

   

 50-ti letá tradice pohonu hydrostat – bez převodovky, diferenciálu a brzd  

 citlivý a přesný přepravní výkon, s nízkou spotřebou PHM  

 hydraulické válce na střeše vozíku – pro vyšší stabilitu nákladu  

 elektronické přenastavení jízdních a hydraulických funkcí vozíku  

 zobrazovač provozního stavu a chybových hlášení vozíku  

 asistent řízení – snížení rychlosti vozíku při vytočení řídící nápravy  

 ochrana rozvodového řemene proti prachu a mechanickému poškození  

 nová řada hlavního hydrostatického čerpadla (nižší otáčky,spotřeba PHM, vyšší výkon)  

 

monitoring a zápis do paměti teploty a výšky hladiny motorového a 

hydraulického oleje, chladící kapaliny, palivového filtru na přítomnost vody a 

filtru sání 

 

 servisní interval 1.000 Mth   

   

 Celkem pro CIDEM Hranice, a.s.  po slevě k 11.2.2014 35.426,- € 

 při kurzu cca. 1 €  = 26,- Kč          921 076,-Kč 
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Dodací a platební podmínky: 
  

Dodací lhůta: 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy 

 přesný termín dodání bude potvrzen po podpisu smlouvy 

  

Platební podmínky: přepočet aktuálním kurzem „devizy prodej“ Raiffeisenbank v den 

vystavení faktury + DPH dle zákona, dále dle dohody 

  

Leasing: zajištěn  

  

Doba platnosti nabídky:  Měsíc 

  

Záruční doba: 6 měsíců nebo 5.000 motohodin  

  

Záruční i pozáruční servis                 

a sklad ND:  

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., 108 00 Praha 10,  

Polygrafická 622/2, tel.: 271 078 240, e-mail: dispecink@linde-mh.cz 

  

Regionální servis: Ostrava, Olomouc, Nový Jičín 

 

 

Technické parametry - specifikace:                              H 35 CNG EVO (BR 393-02) 

Nosnost:  

 základní nosnost vozíku při těžišti 500 mm 3.500 kg 

 zbytková nosnost při výšce zdvihu 4.950 mm a těžišti 500 mm   3.200 kg 

  

Zdvihací zařízení:                                             Standard 

 výška zdvihu vidlic 4.350 mm 

 stavební výška stožáru                             2.914 mm 

 volný zdvih vidlic 150 mm 

 výška stožáru při maximálním zdvihu 5.140 mm 

 naklápění sloupu - vpřed/vzad  5°/ 8°  

  

Pracovní parametry vozíku:  

 celková šířka vozíku 1.256 mm 

 celková délka vozíku bez vidlic 2.795 mm 

 průjezdná výška vozíku s 50 mm rezervou 3.264 mm 

 délka vidlic 1.200 mm 

 výška kabiny řidiče 2.210 mm 

 vnější poloměr otáčení vozíku 2.476 mm 

 šířka uličky pro otočení vozíku vlevo a vpravo o 90 stupňů při délce nákladu 

1.200 mm, šíři 800 mm s bezpečnostní  rezervou 200 mm - jednomontáž 
4.326 mm 

 rychlost pojezdu vozíku s/bez nákladu 22/22 km/h 

mailto:dispecink@linde-mh.cz
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 celková hmotnost vozíku 4.655 kg 

  

Ovládání:  

 dva pedály pro jízdu vpřed a vzad  

 centrální ovládací páka naklápění sloupu a zdvih vidlic  

 hydrostatický přenos výkonu bez brzd, diferenciálu, převodovky a spojky  

 automatická minimalizace otáček motoru s optimálním řízením otáček 

motoru dle požadovaného výkonu (úspora paliva) 
 

 brzda provozní – nahrazena hydrostatem  

 brzda parkovací – lamelová v olejové lázni  

  

Vybavení vozíku:  

čelní prosklení + střecha   

zpětné zrcátko, nastavitelný ergonomický volant  

hydrostatický posilovač řízení   

polohovatelná odpružená sedačka (potah PVC) s bezpečnostním pásem  

jednopedálové ovládání pojezdu s ručním přepínáním jízdy vpřed/vzad   

centrální ovládání hydraulických funkcí vozíku s možnosti nastavení  

obutí kol nákladová/ řídící Superelastik         bez údržbové  

Integrovaný boční posuv vidlic šířka desky 1300 mm  

pracovní vidlice 1200 / 120 x 50 mm  

pracovní osvětlení pozice 2x vpředu 1x vzadu  

citlivý a přesný přepravní výkon, s nízkou spotřebou PHM  

hydraulické válce na střeše vozíku – pro vyšší stabilitu nákladu  

elektronické přenastavení jízdních a hydraulických funkcí vozíku  

zobrazovač provozního stavu a chybových hlášení vozíku  

asistent řízení – snížení rychlosti vozíku při vytočení řídící nápravy  

ochrana rozvodového řemene proti prachu a mechanickému poškození  

nová řada hlavního hydrostatického čerpadla (nižší otáčky,spotřeba PHM, vyšší výkon)  

monitoring a zápis do paměti teploty a výšky hladiny motorového a hydraulického 

oleje, chladící kapaliny, palivového filtru na přítomnost vody a filtru sání 
 

  

Motor:  

 spotřeba paliva   2,9 m3 / hod 

 hladina hluku 77 dB (A) 

 motor nové generace – vodou chlazený VW typ CBS 

 počet válců / objem 4/1984 cm
3
  

 výkon 37 kW 

 

Vozík: 
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 splňuje podmínky Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve smyslu zákona ČR č. 22/97 Sb. 

v aktuálním znění a bylo vydáno příslušné Prohlášení o shodě 

 bude odpovědným pracovníkem prodávajícího předán v provozu kupujícího včetně zaškolení 

obsluhy 

 Součástí dodávky je návod k používání v českém jazyce. 

 

Děkuji za Váš projevený zájem o značkovou techniku Linde. 

 

S pozdravem 

 

Pavel Slaměník  

LINDE Material Handling Česká republika s.r.o. 

Olomouc 

Mobil:        +420 606/760 217                                                             

E-mail: pavel.slamenik@linde-mh.cz 

Web:    www.linde-mh.cz 

 

 



 

Linde Material Handling 

Česká republika s.r.o. IČO  00676977  

Polygrafická 622/2 DIČ  CZ00676977   

108 00 Praha 10 www.linde-mh.cz 

 

CIDEM Hranice, a.s.                                                                Datum:  11.2.014 

 

Značka (CODE):   

 

Nabídka na čelní motorový 
vysokozdvižný vozík H 45 CNG  EVO 
s hydrostatickou převodovkou 
provedení na zemní plyn CNG 
 
 

 
Model:  Linde typ H 45 CNG EVO (BR 394-02) 

 

Užití: Vozík je určen pro horizontální a vertikální manipulaci s břemeny  

převáženými na nosných vidlicích ve společnosti  CIDEM Hranice, a.s. 

Pohon:   motorový – na stlačený zemní plyn CNG   

Požadovaný počet: 1 kus 

 
 

Hlavní přednosti vozíku:   
 
 vozík s výraznou hospodárností díky nízké spotřebě paliva 

 nízké servisní náklady (pravidelná údržba v intervalu každých 1.000 motohodin) 

 nová generace sedaček řidiče je vytvořeno podle nejnovějších poznatků ergonomie                                                                                          

 nová loketní opěrka Linde Load Control: přesné a nenáročné ovládání všech funkcí zdvihového 

sloupu pomocí joysticků integrovaných do opěrky ruky, jež je individuálně nastavitelná 

 stavitelné čerpadlo pracovní hydrauliky přispívá k úspoře paliva 10%-28 % proti 

předchozímu modelu       

 vozík standardně osazen energeticky efektivním elektrickým ventilátorem chlazení motoru                       

 ochranný rám řidiče a šasi tvoří jeden celek: Linde Protector Frame – maximální stabilita a 

bezpečnost při menší celkové hmotnosti vozíku 

 bezpečnostní asistent Curve Assist pro automatickou redukci rychlosti v zatáčce 

 šasi je plně uzavřené – ochrana vnitřních agregátů a redukce hlučnosti   

 moderní plynový motor VW charakteristický vysokým toč. momentem, malou spotřebou, nízkými 

emisemi výfukových plynů a úrovní hluku 
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 standardně vozík vybaven systémem dálkového sledování náplní a parametrů spalovacího 

motoru LEPS 

 

 spalovací motor na stlačený zemní plyn CNG je standardně vybaven řízeným 3-cestným 

katalyzátorem s  -sondou 

 hydrostatický pohon s vysokou účinností – kolové hydromotory pohánějí přes redukční  planetové 

převodovky  kola přední nápravy, plynulá reverzace bez časových prodlev, citlivý a plynulý pojezd 

(spojka, diferenciál, provozní brzdy nejsou třeba) 

 vozíky H 45/50 jsou vybaveny ještě přídavným hydraulickým zařízením (retardérem) pro zvýšení 

brzdného účinku hydrostatické převodovky 

 Linde Truck Control (LTC): řídící elektronika pojezdové a zdvihové hydrauliky s automatickou 

regulací počtu otáček motoru v závislosti na požadovaném výkonu  – motor má vždy nejnižší 

možné otáčky, mikroprocesory jsou zdvojené a kontrolují se navzájem 

 horní montáž naklápěcích pístů zabezpečuje vysokou stabilitu manipulovaného nákladu a 

pomalejší úbytek jmenovité nosnosti vozíku v závislosti na výšce zdvihu 

 

 

Cenové podmínky: 
 

vozík dle níže uvedené specifikace – včetně dopravy, až do provozu kupujícího 

1 ks  Linde H 45 CNG EVO (BR 394-02) 

 

 čelní prosklení + střecha   

 zpětné zrcátko, nastavitelný ergonomický volant s posilovačem řízení  

 polohovatelná vzduchem odpružená sedačka s bezpečnostním pásem  

 nové ergonomické uspořádání pracoviště řidiče  

 jednopedálové ovládání pojezdu s ručním přepínáním jízdy vpřed/vzad   

 centrální ovládání hydraulických funkcí vozíku s možnosti nastavení  

 obutí kol nákladová/řídící Superelastik         bez údržbové  

 zvedací sloup „Standard“ 4400/3070/150mm zdvih,výška sloupu,volný zdvih  

 pevná nosná deska šířka 1350 mm / 6 Ro. /4-5,0 t  

 bez pracovních vidlic  

 2x pracovní hydraulika pro přídavné zařízení  

 pracovní osvětlení pozice 2x vpředu 1x vzadu  

   

 50-ti letá tradice pohonu hydrostat – bez převodovky, diferenciálu a brzd  

 citlivý a přesný přepravní výkon, s nízkou spotřebou PHM  

 hydraulické válce na střeše vozíku – pro vyšší stabilitu nákladu  

 elektronické přenastavení jízdních a hydraulických funkcí vozíku  

 zobrazovač provozního stavu a chybových hlášení vozíku  

 asistent řízení – snížení rychlosti vozíku při vytočení řídící nápravy  

 ochrana rozvodového řemene proti prachu a mechanickému poškození  

 nová řada hydrostatického čerpadla (nižší otáčky,spotřeba PHM, vyšší výkon)  

 monitoring a zápis do paměti teploty a výšky hladiny motorového a  
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hydraulického oleje, chladící kapaliny, palivového filtru na přítomnost vody 

a filtru sání 

 servisní interval 1.000 Mth   

   

 Celkem pro CIDEM Hranice, a.s.   po slevě k 11.2. 2014 38.246,-€  

 při kurzu cca. 1 €  = 26,- Kč          994 396,-Kč 

   

 

příplatek   

 hydraulická měnitelná rozteč vidlic 430 - 1.380 mm + boční posuv          4.225,-€ 

 šířka přídavného zařízení 1.350 mm + šroubované vidlice délka 1200 mm   

 při kurzu cca. 1 €  = 26,- Kč          109 850,-Kč 

 

 

 

Dodací a platební podmínky: 
  

Dodací lhůta k 11.2. 2014 : 13. týdnů od podpisu kupní smlouvy 

 přesný termín dodání bude potvrzen po podpisu smlouvy 

  

Platební podmínky: přepočet aktuálním kurzem „devizy prodej“ Raiffeisenbank v den 

vystavení faktury + DPH dle zákona, dále dle dohody 

  

Leasing: v případě požadavku je možné zajistit 

  

Doba platnosti nabídky: 1 měsíc 

  

Záruční doba: 60 měsíců/5000 Mth 

  

Záruční i pozáruční servis                 

a sklad ND:  

Linde Material Handling Česká republika s.r.o., 108 00 Praha 10,  

Polygrafická 622/2, tel.: 271 078 240, e-mail: dispecink@linde-mh.cz 

  

Regionální servis: Ostrava, Olomouc, Nový Jičín 

 

 

Technické parametry - specifikace:                             H 45 CNG EVO (BR 394-02) 

Nosnost:  

 základní nosnost vozíku při těžišti 500 mm 4.500 kg 

 zbytková nosnost při výšce zdvihu 4.400 mm a těžišti 600 mm   4.100 kg 

 bez přídavného zařízení  

  

Zdvihací zařízení:                                              

 výška zdvihu vidlic 4.400 mm 

 stavební výška stožáru                             3.075 mm 

mailto:dispecink@linde-mh.cz
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 částečný volný zdvih vidlic 150 mm 

 výška stožáru při maximálním zdvihu 5.315 mm 

 naklápění zdvihacího zařízení - vpřed/vzad 5 / 9 ° 

  

Rozměry vozíku:  

 celková šířka vozíku 1.448 mm 

 celková šířka vozíku vč. přídavného zařízení  1.380 mm 

 celková délka vozíku bez vidlic 2.984 mm 

 průjezdná výška vozíku 3.070 mm 

 výška kabiny řidiče 2.426 mm 

  

Pracovní rozměry a hmotnost:  

 vnější radius otoče vozíku 2.708 mm 

 šířka uličky pro otočení vozíku vlevo a vpravo o 90 stupňů při délce nákladu                                       

1.200 mm a šířce nákladu 800 mm s bezpečnostní rezervou 200 mm a šířce 

přídavného zařízení 1.660 mm 

5.015 mm 

 celková hmotnost vozíku bez přídavného zařízení 6.480 kg 

  

Rychlosti a stoupavost:  

 rychlost pojezdu vozíku s/bez nákladu 24/24 km/h 

  

Obutí:  

 pneumatiky               

superelastik přední rozměr                                                                         

superelastik zadní rozměr                                                                   

                                     

250-15 

250-15 
 

  

Ovládání, přenos výkonu motoru, brzdy:  

 dva pedály pro jízdu vpřed a vzad bez přepínače směru jízdy  

 centrální ovládací joystick předklápění/zaklápění zdvihacího zařízení a 

zdvih/spouštění vidlic 
 

 hydrostatický přenos výkonu bez brzd, diferenciálu, převodovky a spojky  

 automatická minimalizace otáček motoru s optimálním řízením otáček 

motoru dle požadovaného výkonu (úspora paliva) 
 

 brzda provozní – nahrazena hydrostatem  

 brzda parkovací s aretací – lamelová v olejové lázni  

  

Vybavení vozíku:  

čelní prosklení + střecha   

zpětné zrcátko, nastavitelný ergonomický volant s posilovačem řízení  

polohovatelná vzduchem odpružená sedačka s bezpečnostním pásem  

nové ergonomické uspořádání pracoviště řidiče  
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jednopedálové ovládání pojezdu s ručním přepínáním jízdy vpřed/vzad   

centrální ovládání hydraulických funkcí vozíku s možnosti nastavení  

obutí kol nákladová/řídící Superelastik         bez údržbové  

zvedací sloup „Standard“ 4400/3070/150mm zdvih,výška sloupu,volný zdvih  

pevná nosná deska šířka 1350 mm / 6 Ro. /4-5,0 t bez pracovních vidlic  

2x pracovní hydraulika pro přídavné zařízení  

pracovní vidlice 1200 / 130 x 60 mm  

pracovní osvětlení pozice 2x vpředu 1x vzadu  

hydraulické válce na střeše vozíku – pro vyšší stabilitu nákladu  

elektronické přenastavení jízdních a hydraulických funkcí vozíku  

zobrazovač provozního stavu a chybových hlášení vozíku  

asistent řízení – snížení rychlosti vozíku při vytočení řídící nápravy  

ochrana rozvodového řemene proti prachu a mechanickému poškození  

nová řada hlavního hydrostatického čerpadla (nižší otáčky,spotřeba PHM, vyšší 

výkon) 
 

monitoring a zápis do paměti teploty a výšky hladiny motorového a hydraulického 

oleje, chladící kapaliny, palivového filtru na přítomnost vody a filtru sání 
 

  

Motor:  

 spotřeba paliva  3,9 m3 /Mth 

 max. hladina hluku 77 dB (A) 

 motor nové generace – vodou chlazený VW BMF 

 počet válců / objem 6 / 3189 

 výkon 55 kW 

 

 

Vozík: 

 

 splňuje podmínky Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve smyslu zákona ČR č. 22/97 Sb. 

v aktuálním znění a bylo vydáno příslušné Prohlášení o shodě 

 bude odpovědným pracovníkem prodávajícího předán v provozu kupujícího včetně zaškolení 

obsluhy 

 Součástí dodávky je návod k používání v českém jazyce. 

 

Děkuji za Váš projevený zájem o značkovou techniku Linde. 

 

S pozdravem 

 

Pavel Slaměník  

LINDE Material Handling Česká republika s.r.o. 

Olomouc 

Mobil:        +420 606/760 217                                                             
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99003882970 

 registrační číslo 
 
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 1360 (dále jen „Banka“) 

 
a 
 

Právnická osoba  (dále jen „Klient“) 

Obchodní firma* / název**: CIDEM Hranice, a.s. 

Sídlo: Hranice, Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01 

IČ: 14617081 

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, 
včetně spisové značky: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vloţka 148 

     *je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku;  **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 
uzavírají podle § 711 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o kontokorentním 
úvěru (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Úvodní ustanovení 

 
1.1 Banka vede Klientovi běţný účet v měně Kč, číslo účtu 408831/0100 (dále jen „Běžný účet“), a to na základě 

Smlouvy o zřízení a vedení běţného účtu ze dne 26.5.1995. 
 
1.2 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi kontokorentní Úvěr k Běţnému účtu za podmínek stanovených touto 

Smlouvou.  
 
1.3 V souladu s § 273 obchodního zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky 

Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“) a Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 
Banky (dále jen „Úvěrové podmínky“). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, ţe se seznámil se zněním výše 

uvedených podmínek a souhlasí s nimi. Článek XXVIII. Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy 
Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně 
odvolat. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, 
Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách. 

 

2. Kontokorentní úvěr 

 
 
2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 35 000 000,00, slovy 

Třicetpětmiliónů Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým 
je 45. Obchodní den po sníţení Limitu dle článku 9.1.2 této Smlouvy nebo 2. Obchodní den po zrušení Limitu dle 
článku 9.1.3 této Smlouvy. 

 
 
 
2.2 Banka poskytne Klientovi kontokorentní Úvěr pouze po splnění Odkládacích podmínek čerpání. 
 
2.3 Klient je povinen pouţít kontokorentní Úvěr výhradně k následujícímu účelu: profinancování krátkodobých 

provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti. 
 
 
2.4 Strany se dohodly, ţe kontokorentní Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou sloţenou z 1M PRIBOR a pevné 

odchylky ve výši 1,20 % p. a. Úrokovací období je 1 měsíc. Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu 
trvání Úvěru za předpokladu, ţe Klient dodrţuje podmínky této Smlouvy. 

 
2.5 Pokud nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit dohodnutou pevnou odchylku o 1,0 procentních 

bodů. 
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3. Ceny za kontokorentní úvěr  

 
3.1 Klient a Banka se dohodli, ţe Klient zaplatí Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,20 % p. a. z nečerpané 

jistiny kontokorentního Úvěru. Nečerpanou jistinou kontokorentního Úvěru se rozumí denní výše rozdílu mezi 
aktuálním Limitem a vyčerpanou jistinou kontokorentního Úvěru. Pro účely výpočtu ceny za rezervaci zdrojů se 
pouţije úroková metoda 365/365 dnů. Vypočtená cena v Měně úvěru se zaokrouhluje na celé jednotky podle 
obecných pravidel. 

 
3.2 Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od 17.8.2012, nejpozději do 5 Obchodních dnů po skončení 

kalendářního měsíce, kterého se cena za rezervaci zdrojů týká.  
 
 
3.3 Klient a Banka se dohodli, ţe Klient počínaje měsícem, ve kterém splní Odkládací podmínky čerpání, bude Bance 

platit cenu za spravování kontokorentního Úvěru ve výši Kč 1 100,00 způsobem podle Sazebníku. 
 
 
3.4 Klient se zavazuje platit Bance cenu za realizaci kontokorentního Úvěru podle této Smlouvy ve výši Kč 35 000,00 

ročně. Cena za realizaci Úvěru je splatná dnem uzavření této Smlouvy a následně pravidelně vţdy do 2 
Obchodních dnů po zahájení dalšího ročního období, kterého se cena za realizaci Úvěru týká. 

 

4. Nepovolený debet 

 
 
4.1 Nepovolený debet je: 

a) před Konečným dnem splatnosti debetní zůstatek na Běţném účtu v rozsahu převyšujícím Limit; 
b) po Konečném dni splatnosti celý debetní zůstatek na Běţném účtu 

 (dále jen „Nepovolený debet“).  

 
4.2 Nepovolený debet je splatný okamţikem jeho vzniku. 
 
4.3 Nepovolený debet podle článku 4.1 této Smlouvy Banka převede nejpozději 11. Obchodní den na vnitřní účet 

Banky, který patří Bance a na kterém Banka vede pohledávku za Klientem z titulu Nepovoleného debetu, včetně 
příslušenství (dále jen „Zvláštní účet“). Částka Nepovoleného debetu bude přepočtena na Kč Kurzem deviza 

prodej ke dni převodu. 
 
 
4.4 Nepovolený debet podle článku 4.1 b) této Smlouvy Banka převede na Zvláštní účet nejpozději 6. Obchodní den 

po jeho vzniku. Částka Nepovoleného debetu bude přepočtena na Kč Kurzem deviza prodej ke dni převodu. 
 
4.5 Nepovolený debet na Běţném účtu (do doby převodu na Zvláštní účet) je úročen úrokovou sazbou vyhlašovanou 

Bankou pro Nepovolený debet na běţném účtu. 
 

5. Zvláštní účet  

 
5.1 Pohledávky z Nepovoleného debetu bude Banka evidovat počínaje dnem převodu Nepovoleného debetu na 

Zvláštní účet pod evidenčním číslem Zvláštního účtu, které bude Klientovi písemně sděleno. Nepovolený debet 
se po připsání na Zvláštní účet úročí úrokem podle článku 2 této Smlouvy a úrokem z prodlení podle článku VIII. 
odstavec 5 Úvěrových podmínek. 

 
5.2 Klient je povinen směrovat prostředky k úhradě svých závazků z titulu Nepovoleného debetu na Zvláštní účet. 
 
5.3 Z prostředků na Běţném účtu Banka provede přednostně úhradu svých pohledávek evidovaných na Zvláštním 

účtu. 
 
5.4 Pokud nebude moţné provést úhradu pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu způsobem podle článku 5.3 

této Smlouvy, je Klient povinen uhradit Bance Nepovolený debet jakýmkoli jiným způsobem. 
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5.5 V případě, ţe na Zvláštní účet dojdou platby převyšující pohledávku Banky evidovanou na Zvláštním účtu, Banka 

pouţije zbylou část prostředků na úhradu svých dalších jiţ splatných pohledávek za Klientem a převede případně 
zbylé prostředky na Běţný účet. 

 
5.6 Banka informuje Klienta o stavu pohledávek Banky evidovaných na Zvláštním účtu samostatnou zprávou o 

zúčtování po kaţdém pohybu na Zvláštním účtu a tyto zprávy doručuje Klientovi způsobem dohodnutým ve 
Smlouvě o běţném účtu. 

 

6. Platba z jiných bank 

 
6.1 Při úhradě pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu provedené převodem z účtů vedených u jiných bank nebo 

vkladem hotovosti u jiných bank je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu u Banky, na který 
bude taková úhrada směrována. 

 

7. Zajištění pohledávek ze smlouvy  

 
 
 
7.1 Pohledávky Banky za Klientem z této Smlouvy a související s touto Smlouvou, včetně budoucích pohledávek, 

pohledávek z Nepovoleného debetu a příslušenství, jsou zajištěny v rozsahu a způsobem sjednaným 
v samostatné smlouvě či smlouvách o poskytnutí zajištění, jmenovitě ve Smlouvě o zajištění blankosměnkou 
registrační číslo 10000363521 uzavřené mezi Bankou a Klientem, kdy zajištěním se rozumí krycí blankosměnka.   

8. Zvláštní ujednání 

 
8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je uzavření Smlouvy o zajištění blankosměnkou blíţe označené v této Smlouvě 
 
8.2 Další ujednání 

 
8.2.1 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy: 

a) výkazy v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a závazků Klienta do jejich splatnosti a 
po jejich splatnosti, včetně specifikace pohledávek a závazků vůči členům ekonomicky spjaté skupiny 
Klienta – nejpozději do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí (s výjimkou konce příslušného účetního 
období); 

b) předběţné účetní výkazy v rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a závazků Klienta 
do jejich splatnosti a po jejich splatnosti, včetně specifikace pohledávek a závazků vůči členům ekonomicky 
spjaté skupiny Klienta – do 90 dnů po skončení příslušného účetního období; 

c) účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud 
ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost ověření účetní závěrky auditorem, kopii přiznání k dani z příjmů – 
do 180 dnů po skončení příslušného účetního období; a 

d) konsolidovanou účetní závěrku, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní 
závěrku vyhotovit. 

 Klient, který v souladu s platnými právními předpisy vede daňovou evidenci, se zavazuje předkládat Bance 
namísto výkazů uvedených výše v tomto odstavci, přiznání k dani z příjmu opatřené prezenčním razítkem 
finančního úřadu, kterému Klient předkládá toto přiznání, prokazujícím podání daňového přiznání finančnímu 
úřadu, a to do 180 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, a dále pak přehled svých pohledávek a 
závazků z obchodního styku, popřípadě další informace a doklady stanovené Bankou, a to bez zbytečného 
odkladu poté, co Banka Klienta o předloţení přehledu pohledávek a závazků, popřípadě jiných informací a 
dokladů poţádá. 

 
8.3 Vyloučení aplikace úvěrových podmínek 
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8.3.1 Klient a Banka se dohodli, ţe článek X, odstavec 6 Úvěrových podmínek se nahrazuje následujícím 

způsobem: 
6. Klient je povinen ve lhůtách stanovených ve Smlouvě Banku písemně informovat o své finanční a hospodářské 
situaci a poskytovat na vyţádání Bance veškeré další informace týkající se zejména jeho činnosti. Klient je 
povinen Banku bezodkladně informovat o všech okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na jeho 
podnikání nebo mohou způsobit podstatné změny v jeho činnosti, nebo ohroţují či mohou ohrozit řádné plnění 
závazků Klienta ze Smlouvy.  
Klient je povinen Banku bezodkladně písemně informovat o zahájení, průběhu a skončení trestního stíhání proti 
němu, o jeho pravomocném odsouzení, či jiném rozhodnutí, kterým byla věc pravomocně skončena, o uloţení a 
výkonu trestu, ochranného či zajišťovacího opatření. Stejně tak je Klient Banku povinen písemně informovat o 
skutečnosti, ţe byl v minulosti pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl 
odsouzen. Na ţádost Banky je Klient povinen předloţit výpis z evidence Rejstříku trestů, či jiný dokument týkající 
se trestního stíhání. Ve stejném rozsahu je Klient povinen Banku bezodkladně písemně informovat pokud se výše 
uvedené skutečnosti týkají člena statutárního orgánu či jiné osoby oprávněné jednat jménem Klienta, osoby 
vykonávající řídící, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení či zaměstnance při plnění pracovních úkolů, 
pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi. 

 
Klient a Banka se dohodli, ţe článek XII, odstavec 5 Úvěrových podmínek se nahrazuje následujícím 

způsobem: 
 5.      Spory 

Podle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno ţádné soudní, správní či rozhodčí řízení týkající se Klienta nebo 
jeho majetku, které by mohlo ovlivnit moţnosti Klienta dostát svým povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy nebo 
ovlivnit finanční anebo obchodní situaci Klienta, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího 
vědomí Klienta není vedeno ţádné trestní stíhání Klienta či osob, jeţ jsou členy jeho statutárního orgánu, jiných 
osob oprávněných jednat jménem Klienta, osob vykonávajících řídící, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na 
řízení či zaměstnanců při plnění pracovních úkolů, pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi, a takové stíhání 
nebo řízení ani nehrozí. Klient dále není ve výkonu trestu, ochranného či zajišťovacího opatření, ani nebyl 
v minulosti pravomocně odsouzen za trestný čin, ledaţe se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen. 

 
Klient a Banka se dohodli, ţe článek XIII, odstavec 1 Úvěrových podmínek se doplňuje o nové ustanovení 

1.17: 
1.17. Trestní stíhání, odsouzení Klienta 

Proti Klientovi bylo zahájeno nebo je vedeno trestní stíhání, Klient byl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo 
mu byl uloţen trest, ochranné či zajišťovací opatření. 

 
8.3.2 Klient a Banka se dohodli, ţe článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem: 
 Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy směrovat na své účty u Banky své tuzemské a zahraniční 

pohledávky z obchodního styku, popřípadě další své pohledávky, minimálně 30 % z celkové výše trţeb Klienta.  
 

9. Závěrečná ustanovení 

 
 
9.1 Výpověď Smlouvy 

 
9.1.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
 
9.1.2 Banka je oprávněna Smlouvu kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu. Dnem doručení výpovědi Klientovi, 

neuvede-li Banka ve výpovědi jiný termín, se sníţí Limit o část kontokorentního Úvěru nevyčerpanou ke dni 
sníţení Limitu. Banka se zavazuje do Konečného dne splatnosti poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše 
sníţeného Limitu.  

 
9.1.3 Klient je oprávněn Smlouvu kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu, pokud ke dni doručení výpovědi 

Bance není Limit čerpán. Banka zruší Limit nejpozději do 2 Obchodních dnů po doručení výpovědi Bance.  
 
9.1.4 Smlouva zaniká v důsledku výpovědi dnem uhrazení všech pohledávek Banky z této Smlouvy. 
 
9.1.5 Právo Banky postupovat podle článku XIII. odstavce 3 Úvěrových podmínek není tímto článkem 9.1 dotčeno. 
 
9.2 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně. 
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9.3 Banka a Klient se dohodli, ţe písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky“), budou doručovány 

na adresu uvedenou níţe v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí. 
Zásilky je moţné doručovat osobně, poštou, kurýrní sluţbou nebo jiným dohodnutým způsobem umoţňujícím 
přepravu a prokazatelné doručení Zásilky. Zásilky se povaţují za doručené 5. pracovní den po jejich odeslání 
na území České republiky či 8. pracovní den po jejich odeslání na adresu do zahraničí, bez ohledu na to, jestli 
adresát Zásilku převzal či nikoliv. V případě, ţe se Zásilka vrátí jako nedoručitelná, povaţuje se za okamţik 
doručení den vrácení Zásilky odesílateli, pokud tato skutečnost nastala dříve neţ ve lhůtách uvedených 
v předchozí větě. 

 

Adresa pro zasílání Zásilek: 

 

a) Klient: Hranice, Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01 

 

b) Banka: pobočka Ostrava, Nádraţní 12, Ostrava 1, PSČ 730 01 
 
9.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a kaţdá strana obdrţí po jednom vyhotovení. 
 
 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem 17.8.2012. 
 
  

 

V Hranicích dne 26.07.2012 
 
CIDEM Hranice, a.s. 
 

 
 

 

 ___________________________________________________________________ 
 

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Tomáš Vavřík, MBA 
Funkce: předseda představenstva 

 

 

V Ostravě dne 26.07.2012 
 
Komerční banka, a.s. 

 
 
 

 

 ___________________________________________________________________ 
 

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  

 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne 26.07.2012 

Lenka Milanová 
Bankovní poradce 
 
 
 

 

 ___________________________________________________________________ 
 

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
 

 
 
 

 

 ___________________________________________________________________ 
 

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  

 
 

 
 











NABÍDKA FINAN ČNÍHO LEASINGU
S PRÁVEM KOUPĚ

Poskytovatel leasingu:

Dodavatel:
Klient:

UNILEASING a.s., Randova 214, 339 01 Klatovy
Kontakt: Bc. Jana Jelínková, mob. (+420) 602 442 846

http://www.unileasing.cz, email: unileasing@unileasing.cz

 

Předmět leasingu:
Rok uvedení do provozu:
Pořizovací cena bez DPH:
DPH 21 %:
Pořizovací cena vč. DPH:

VZV Linde H 35 CNG EVO 
2014

921 076 Kč

1 114 502 Kč
193 426 Kč

Poplatek za uzavření smlouvy včetně DPH:
Kupní cena po ukončení leasingu bez DPH:

Kupní cena po ukončení leasingu včetně DPH:

0 Kč
1 000 Kč
1 210 Kč

pobočka Brno, Vídeňská 264/120B, 619 00 Brno

tel.: (+420) 549 253 331, email: jelinkova@unileasing.cz
IČ: 25205552, DIČ: CZ25205552, infolinka (+420) 376 357 111

zapsaná v OR KS Plzeň, spis. zn. B 561

36 měsíčních splátek
mimořádná splátka bez DPH

splátka bez pojištění částka *
při podpisuvčetně DPH bez DPH včetně DPH

20% 184 215 Kč 222 900 Kč 22 149 Kč 26 800 Kč 249 700 Kč

25% 230 269 Kč 278 625 Kč 20 764 Kč 25 125 Kč 303 750 Kč

30% 276 323 Kč 334 351 Kč 19 380 Kč 23 450 Kč 357 801 Kč

35% 322 377 Kč 390 076 Kč 17 996 Kč 21 775 Kč 411 851 Kč

40% 368 430 Kč 445 801 Kč 16 612 Kč 20 100 Kč 465 901 Kč

45% 414 484 Kč 501 526 Kč 15 227 Kč 18 425 Kč 519 951 Kč

50% 460 538 Kč 557 251 Kč 13 882 Kč 16 797 Kč 574 048 Kč

48 měsíčních splátek
mimořádná splátka bez DPH

splátka bez pojištění částka *
při podpisuvčetně DPH bez DPH včetně DPH

20% 184 215 Kč 222 900 Kč 17 154 Kč 20 757 Kč 243 657 Kč

25% 230 269 Kč 278 625 Kč 16 083 Kč 19 460 Kč 298 085 Kč

30% 276 323 Kč 334 351 Kč 15 011 Kč 18 163 Kč 352 514 Kč

35% 322 377 Kč 390 076 Kč 13 938 Kč 16 865 Kč 406 941 Kč

40% 368 430 Kč 445 801 Kč 12 866 Kč 15 568 Kč 461 369 Kč

45% 414 484 Kč 501 526 Kč 11 794 Kč 14 271 Kč 515 797 Kč

50% 460 538 Kč 557 251 Kč 10 762 Kč 13 022 Kč 570 273 Kč

60 měsíčních splátek
mimořádná splátka bez DPH

splátka bez pojištění částka *
při podpisuvčetně DPH bez DPH včetně DPH

20% 184 215 Kč 222 900 Kč 14 207 Kč 17 191 Kč 240 091 Kč

25% 230 269 Kč 278 625 Kč 13 320 Kč 16 117 Kč 294 742 Kč

30% 276 323 Kč 334 351 Kč 12 431 Kč 15 042 Kč 349 393 Kč

35% 322 377 Kč 390 076 Kč 11 544 Kč 13 968 Kč 404 044 Kč

40% 368 430 Kč 445 801 Kč 10 655 Kč 12 893 Kč 458 694 Kč

45% 414 484 Kč 501 526 Kč 9 768 Kč 11 819 Kč 513 345 Kč

50% 460 538 Kč 557 251 Kč 8 921 Kč 10 794 Kč 568 045 Kč

Pojištění odpovědnosti není zahrnuto ve splátkách

Havarijní pojišt ění není zahrnuto ve splátkách

Tato nabídka je předběžná a nezavazuje žádnou ze stran k uzavření leasingové smlouvy a je platná do 9.5.2014.
* Částka při podpisu obsahuje mimořádnou splátku včetně DPH, měsíční splátku a všechny poplatky včetně DPH.

Unikalk 15.41, NA115, 0B/1,3,85M
vytištěno 18.4.2014 v 10:51:54, j364 www.unileasing.cz



NABÍDKA FINAN ČNÍHO LEASINGU
S PRÁVEM KOUPĚ

Poskytovatel leasingu:

Dodavatel:
Klient:

UNILEASING a.s., Randova 214, 339 01 Klatovy
Kontakt: Bc. Jana Jelínková, mob. (+420) 602 442 846

http://www.unileasing.cz, email: unileasing@unileasing.cz

 

Předmět leasingu:
Rok uvedení do provozu:
Pořizovací cena bez DPH:
DPH 21 %:
Pořizovací cena vč. DPH:

VZV Linde H 45 CNG EVO + vidlice
2014

1 104 246 Kč

1 336 138 Kč
231 892 Kč

Poplatek za uzavření smlouvy včetně DPH:
Kupní cena po ukončení leasingu bez DPH:

Kupní cena po ukončení leasingu včetně DPH:

0 Kč
1 000 Kč
1 210 Kč

pobočka Brno, Vídeňská 264/120B, 619 00 Brno

tel.: (+420) 549 253 331, email: jelinkova@unileasing.cz
IČ: 25205552, DIČ: CZ25205552, infolinka (+420) 376 357 111

zapsaná v OR KS Plzeň, spis. zn. B 561

36 měsíčních splátek
mimořádná splátka bez DPH

splátka bez pojištění částka *
při podpisuvčetně DPH bez DPH včetně DPH

20% 220 849 Kč 267 228 Kč 26 553 Kč 32 129 Kč 299 357 Kč

25% 276 062 Kč 334 034 Kč 24 893 Kč 30 121 Kč 364 155 Kč

30% 331 274 Kč 400 841 Kč 23 234 Kč 28 113 Kč 428 954 Kč

35% 386 486 Kč 467 648 Kč 21 574 Kč 26 105 Kč 493 753 Kč

40% 441 698 Kč 534 455 Kč 19 915 Kč 24 097 Kč 558 552 Kč

45% 496 911 Kč 601 262 Kč 18 255 Kč 22 089 Kč 623 351 Kč

50% 552 123 Kč 668 069 Kč 16 643 Kč 20 138 Kč 688 207 Kč

48 měsíčních splátek
mimořádná splátka bez DPH

splátka bez pojištění částka *
při podpisuvčetně DPH bez DPH včetně DPH

20% 220 849 Kč 267 228 Kč 20 566 Kč 24 885 Kč 292 113 Kč

25% 276 062 Kč 334 034 Kč 19 281 Kč 23 330 Kč 357 364 Kč

30% 331 274 Kč 400 841 Kč 17 996 Kč 21 775 Kč 422 616 Kč

35% 386 486 Kč 467 648 Kč 16 710 Kč 20 219 Kč 487 867 Kč

40% 441 698 Kč 534 455 Kč 15 425 Kč 18 664 Kč 553 119 Kč

45% 496 911 Kč 601 262 Kč 14 140 Kč 17 109 Kč 618 371 Kč

50% 552 123 Kč 668 069 Kč 12 903 Kč 15 612 Kč 683 681 Kč

60 měsíčních splátek
mimořádná splátka bez DPH

splátka bez pojištění částka *
při podpisuvčetně DPH bez DPH včetně DPH

20% 220 849 Kč 267 228 Kč 17 033 Kč 20 610 Kč 287 838 Kč

25% 276 062 Kč 334 034 Kč 15 969 Kč 19 322 Kč 353 356 Kč

30% 331 274 Kč 400 841 Kč 14 904 Kč 18 034 Kč 418 875 Kč

35% 386 486 Kč 467 648 Kč 13 840 Kč 16 746 Kč 484 394 Kč

40% 441 698 Kč 534 455 Kč 12 775 Kč 15 458 Kč 549 913 Kč

45% 496 911 Kč 601 262 Kč 11 710 Kč 14 169 Kč 615 431 Kč

50% 552 123 Kč 668 069 Kč 10 695 Kč 12 941 Kč 681 010 Kč

Pojištění odpovědnosti není zahrnuto ve splátkách

Havarijní pojišt ění není zahrnuto ve splátkách

Tato nabídka je předběžná a nezavazuje žádnou ze stran k uzavření leasingové smlouvy a je platná do 9.5.2014.
* Částka při podpisu obsahuje mimořádnou splátku včetně DPH, měsíční splátku a všechny poplatky včetně DPH.

Unikalk 15.41, NA115, 0B/1,3,85M
vytištěno 18.4.2014 v 10:48:51, j363 www.unileasing.cz


