
 

 

Všeobecné podmínky nájemní smlouvy  

firmy Hvozda stroj 

1. Uzavřením smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká nájemci právo používat 

pronajatou mechanizaci. Pronajímaný stroj byl nájemci předveden a je v řádném 

stravu pro který si ho nájemce pronajímá. Je  

 

2. Nájemce byl seznámen s obsluhou a chodem stroje, což stvrzuje svým vlastnoručním 

podpisem. Dále prohlašuje, že pronajatou mechanizaci budou obsluhovat pouze 

pracovníci k tomu způsobilí. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem 

pronajatých předmětů. 

 

3. Nájemce bude používat pronajímanou mechanizace obvyklým způsobem a nesmí 

pronajímaný stroj používat k jinému účelu než je sjednaný v nájemní smlouvě. Není 

oprávněn tyto předměty ani jejich příslušenství dále pronajímat, půjčovat ani 

přenechat třetím osobám.  

 

 

4. Cena za zapůjčení strojů se sjednává v základní výši bez DPH, stanovena ceníkem 

pronajímatele. Nájemné začíná dnem převzetí a platí se za každý započatý den. 

Pronajímatel bude nájemné účtovat nájemci po řádném skončení nájmu, pokud se 

strany nedohodnou jinak. Jestliže doba nájemného přesáhne do měsíce nového, 

pronajímatel vyúčtuje nájemné k poslednímu dni měsíce. Nájemné bude splatné do 

14 dnů od doručení faktury, pokud se strany nedohodnou jinak.  

 

5. Při uzavření smlouvy je nájemce povinen složit kauci v hotovosti na nájemné či 

případnou škodu způsobenou poškozením, zničením, nebo ztrátě pronajímané věci.  

Výši kauce určuje pronajímatel dle hodnoty stroje. 

 

 

6. Pronajatou mechanizaci v poslední den nájmu vrátí nájemce pronajímateli v místě, 

kde mu byl stroj předán či v půjčovně minimálně ve stavu v jakém jej převzal nájemce 

od pronajímatele s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Pronajaté stroje budou 

vráceny v čistém stavu, jinak bude nájemci navíc účtováno čištění zařízení. 

 

7. V případě nevrácení pronajatého stroje ve sjednaný den zpět je vždy považováno za 

neoprávněné užívání stroje a pronajímatel je tedy oprávněn účtovat nájemné ve výši 

100% a pronajatý stroj neprodleně odebrat. 



 

 

 

8. Místo použití pronajímaného stroje je nájemce povinen uvést pravdivě a předem 

ohlásit případné přemístění stroje.  

 

9. Během užívání pronajímaného stroje je nájemce povinen provádět nebo zajistit za 

úplatu povinný servis či údržbu. Při servisu strojů od externího dodavatele je nájemce 

povinen neprodleně oznámit informace o opravě pronajímateli. 

 

10. Spotřební materiál (opotřebení kotoučů, vrtáků atd.) a pohonné hmoty je nájemce 

povinen hradit ze svých prostředků.  

 

 

11. Nájemce hradí veškeré náklady na přepravu pronajímaného stroje, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

 

12. Pronajímatel nebo jím pověřený zaměstnanec je oprávněn provádět namátkové 

kontroly stavu pronajímaných strojů. 

 

13. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu porušení druhou 

smluvní stranu. Za porušení smlouvy nájemcem se považuje toto: 

 

i. nájemce neoznámil pronajímateli přemístění stroje na jiné pracoviště, 

ii. nájemce postoupil pronajímanou mechanizaci k užívání třetí osobě bez 

souhlasu pronajímatele, 

iii. nájemce je v prodlení se zaplacením nájemného po dobu delší než 5 

dnů 

 

 

14. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za prodlení s placením nájemného smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

15. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tyto podmínky pečlivě přečetli, 

porozuměli obsahu a souhlasí s nimi. Zároveň prohlašují, že nájemní smlouva a 

všeobecné podmínky nájemní smlouvy nebyly uzavřeny v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a vyjadřují jejich pravou a svobodnou vůli. 

 

 

 



 

 

Všeobecné podmínky nájemní smlouvy jsou součástí nájemní smlouvy číslo:……………. 

 

 

V Číhovicích, dne……………… 

 

Za nájemce:      Za pronajímatele: 

Firma …………………….…    Hvozda stroj, Pavel Hvozdovský 

Sídlo …………………………    Číhovice 3, Křelovice 39601 

IČ/DIČ ………………………    IČ 73476030 /DIČ CZ 7709122300 

Tel ..............................    777 13 14 21 

 

 

Podpis ………………………….    ...………………………………… 

            Pavel Hvozdovský 

 

 


