
                                                                                                        

 

 

Podmínky pro zapůjčení tlakových láhví na chladivo 
ve smyslu Zákona 89/2012 Sb. (NOZ)  § 2201 a další. 

 
Pronajímatel:  Schiessl, s.r.o, Jabloňová 49, 106 00 Praha 10, IČ: 61466611 
Nájemce:        Odborná servisní firma v oboru chladící a klimatizační techniky  
                        a autoklimatizací  se sídlem na území České republiky. 

 
 

1.)  Tyto podmínky platí pro pronájem tlakových láhví (dále jen láhve) na chladivo  
vlastněných a zapůjčovaných  pronajímatelem nájemcům  v oboru chlazení, 
klimatizací a autoklimatizací. 

 
2)   Pronajímatel pronajímá láhve nájemcům výhradně pro přepravu, skladování a  
      manipulaci s chladivem zakoupeným u pronajímatele. Pronajaté láhve smí plnit  
      pouze pronajímatel. Nájemce nesmí plnit do láhví jakékoliv chladivo, technické plyny 
      a jiné kapaliny. Nájemce musí při vyprazdňování láhve technologicky zajistit, aby  
      nedošlo ke zpětnému prodění chladiva ze zařízení do láhve a tím ke znečištění  
      vnitřního objemu láhve. 
 
3.)  Nájemce nesmí láhev zapůjčit třetí osobě a nesmí umožnit třetí osobě plnění láhve 

nebo manipulaci s láhví podle podmínek uvedených v bodu č.2.   
 

4.)  Nájemce je povinen vracet pronajímateli prázdné láhve se zbytkem původní náplně o 
minimálním přetlaku 0,1 bar.  Z provozně technologických důvodů není povoleno 
vakuování láhví. 
 

5.)   Pronajímané tlakové láhve s označením Schiessl 
 

Láhev Bezplatná doba Nájemné /den Materiál 

TL 4,8L 21 dnů 5,-  Kč Hliník 

TL 12,5L 21 dnů 5,-  Kč Ocel-plech 

TL 61,0L 21 dnů 5,-  Kč Ocel-plech 

SUD  900L Vratná záloha 20 000 Kč 100,- Kč Ocel 

               
6.)  Pokud je délka pronájmu láhve delší než bezplatná doba zapůjčení uvedená 

v tabulce výše, bude pronajímatel účtovat  nájemci  nájemné  počínaje dnem převzetí 
láhve za každý započatý den. Vyúčtování nájmu se provádí měsíčně, dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. U tlakových sudů se doba 
pronájmu počítá od prvního dne. 
 

7.)  Pokud pronajímatel naplní nájemci láhev, kterou má již pronajatou, považuje se den 
nového naplnění láhve za den rozhodný pro účtování nájemného. V tento den začíná 
zároveň běžet nová doba pronájmu včetně bezplatné doby. 
 

8.)  Pokud nájemce láhev nesmazatelným způsobem popíše na povrchu láhve, případně 
pronajímatel  pojme podezření o znečištění vnitřního objemu láhve z důvodů 
uvedených v bodě č.2, provede pronajímatel vyčištění láhve . Za vyčištění láhve bude 
pronajímatel účtovat nájemci částku : 
 

Vyčištění povrchu láhve od popsání………… 200,- Kč / láhev 
Vyčištění vnitřního objemu láhve  ……………1500,- Kč /láhev 
 



                                                                                                        

 

 
Pokud nájemce  poškodí vnější lak láhve opálením plamenem případně 
horkovzdušnou pistolí, považuje se tato skutečnost za poškození láhve. Takto 
poškozená láhev musí projít tlakovou zkouškou a pronajímatel vyúčtuje nájemci  
částku  1500 Kč za provedení tlakové zkoušky a částku 200 Kč za opravu 
povrchového laku láhve. 

 
 

9.)  Pokud nájemce nevrátí pronajímateli láhev zpět po uplynutí jednoho roku, považuje 
se tato nevrácená láhev za ztracenou a pronajímatel vyúčtuje nájemci cenu láhve: 
 
      Láhev TL 4,8L …………   1 500,- Kč 
 Láhev TL 12,5L ………….1 800,- Kč 
 Láhev TL 61L …………… 3 000,- Kč 
Po provedení úhrady za ztracenou láhev se tato stává majetkem nájemce. 

            Všechny ceny uvedené v těchto podmínkách se rozumí  bez DPH. 
 

 
Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 01.01.2014, kdy byly zveřejněny na webových 
stránkách www.schiessl.cz.  Všechny dříve vydané Podmínky pro zapůjčení tlakových láhví 
na chladivo ztrácejí svojí platnost dnem vydání těchto Podmínek. 
 
V Praze dne 01.01.2014 
 
Ing. Jiří Brož v.r. 
Jednatel společnosti 
Schiessl, s.r.o 
 
 
  

       

http://www.schiessl.cz/

