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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2316 NOV mezi těmito stranami 
 
Pronajímatel: Nájemce:  

Profi Půjčovna – Karel Bárta Adresa:  

Slapy 35, 252 08 Číslo OP:  

Provozovna: Slapy 35, 252 08 IČO:  

IČO: 12550353 Druhý doklad:  

DIČ: CZ6106250084 Tel.číslo:  
             
             
                                             PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
Pronajímatel touto smlouvou přenechává dočasně nájemci k užívání tento stroj(nářadí) : 
Stroj-typ:  Cena /1 den:  

Příslušenství:  
 

Celková cena 
zápůjčky bez DPH 

 

MTH:    

Cena příslušenství:  Zapůjčeno od/do                                 

Výrobní číslo::  Celková cena 
s DPH: (21%) 

  

Evidenční číslo::  Složená záloha:  
 
 
     NÁJEMNÉ 
Cena pronájmu je vypočtena násobkem ceny pronájmu nářadí za 1 kalendářní den a počtem kalendářních dní po které bylo nářadí v 
zápůjčce. 
 
                                                                      DOBA PRONÁJMU 
Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
Dnem pronájmu se rozumí kalendářní den s navrácením stroje do 9.00 hodin dne následujícího. 
Do doby nájmu pro výpočet nájemného se započítává den přenechání stroje do nájmu i den vrácení. 
 
                                                                 USTANOVENÍ O NÁJMU 
Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu nebo do zástavy,či jinak věc zpeněžit. 
Stroj je přenecháván nájemci ve stavu způsobilém k užívání způsobem přiměřeným jeho povaze a určení. 
O způsobu obsluhy byl nájemce pronajímatelem poučen při převzetí stroje a taktéž byl řádně poučen o bezpečnosti práce s daným 
stojem. 
Nájemce je povinen užívat stroj v souladu s povahou stroje a zamezit ztrátě či poškození stroje nedbalostí, nebo nadměrným přetížením 
stroje. 
Svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným 
a oprávněným;  
- provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání předmětu nájmu dle doporučení výrobce předmětu nájmu. 
bez zbytečného odkladu k žádosti pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly 
předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy. 
při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.  
 
                                                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Nájemné je splatné v hotovosti při vrácení stroje zpět pronajímateli,pokud se obě strany nedohodnou na jiném způsobu úhrady. 
Záloha je splatná při převzetí stroje do nájmu a je placena v hotovosti 
Po vrácení stroje se zaplacená záloha zúčtuje s nájemným zjištěným dle výše uvedeného výpočtu. 
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SMLUVNÍ POKUTA 
Při ztrátě stroje či úplného zničení stroje zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši hodnoty stroje viz.výše. 
Při poškození stroje z nedbalostinájemce,zaplatí tento plnou výši nutné opravy stroje. 
Při prodlení s vrácením stroje dle data z této smlouvy zaplatí nájemce vedle řádného nájemného i smluvní pokutu ve výši 50% denního 
nájemného za dobu prodlení. 
 
 
 

 
 

SKONČENÍ NÁJMU 
Nájem sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby 
Nájem sjednaný na dobu neurčitou končí vrácením stroje nájemcem nebo výpovědí 
Pronajímatel může smlouvu okamžitě vypovědět v případě,že nájemce porušuje ustanovení  vyplývající z této smlouvy 
Ostatní způsoby skončení nájmu jsou upraveny Občanským zákoníkem. 
 
      
 
 
 
 
             
      
Datum: 
 
Čas: 

Pronajímatel: Nájemce: 

 
 
 
 
 
 
 

UKONČENÍ NÁJMU 
Nájemce prohlašuje ze vrátil zapůjčenou věc ve stejném stavu jako si jí pronajal. 
Pronajímatel vrátil nájemci složenou zálohu na zapůjčenou věc. 
 
 
Datum: 
 
Čas: 

Pronajímatel: Nájemce: 

 
 


