
 

 

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM PRONÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH 
uzavřená podle § 2316 a násl., ve spojení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
mezi smluvními stranami 

 
Pronají matel:  NÁ Ř ÁDÍ  KUŠ NÍ Ř s.r.o.   Na jemce:  …...................................................................... 
   c .p. 281                                     …...................................................................... 
   543 41 Dolní  La nov     …...................................................................... 
   ÍČ : 07973535                     …...................................................................... 
   DÍČ : ČZ07973535      …...................................................................... 
   Tel.: +420 728 624 605 
 

Čl. 1 Předmět smlouvy, předání a převzetí 
 

1.1. Pronají matel se tí mto zavazuje pr enechat na jemci na dobu (jak uvedeno ní z e v  c l,. 2) uz í va ní  movite  ve ci/ve cí  jak je ní z e uvedeno                                                     
(da le jen „Předmět nájmu“) a na jemce se zavazuje platit za to pronají mateli na jemne . 
 
1.2. Na jemce tí mto potvrzuje, z e: 
- se pronají matel pr i pr eda ní  pr esve dc il, z e mu Pr edme t na jmu pr eda va  v dobre m stavu a plne  funkc ní ; 
- jej pronají matel sezna mil s pravidly pro zacha zení  s Pr edme tem na jmu, a z e se sezna mil s  pr í slus ny m/-mi pokyny (na vodem/-y k obsluze) pokud jsou 
uver ejne ny na webu pronají matele, tj. www.naradikusnir.cz. 
- byl te z  pronají matelem pouc en o bezpec nosti pra ce v souvislosti s uz í va ní m Pr edme tu na jmu. 
Na jemce podpisem te to smlouvy tedy potvrzuje, z e mu Pr edme t na jmu byl pr eda n pr i podpisu te to smlouvy plne  funkc ní , z e na ne m neshledal z a dna  
pos kození  c i jake koliv vady. 
 
 
               Pr edme t smlouvy                     mnoz ství      cena  bez DPH 

….............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 
 

Čl.  2 Doba nájmu 
 
2.1. Doba trva ní  na jmu od .................................do.................................. . 
 

Čl. 3 Nájemné 
3.1Na jemne  za pr edme t na jmu je uvedeno v „Kompletní m katalogu“ s  rozpisem cen (dle hodin, dní ), ktery  je zver ejne n na www.naradikusnir.cz k datu 
podpisu te to smlouvy. Vy s e na jemne ho (kalkulovana  k okamz iku pr edpokla dane ho vra cení  Pr edme tu na jmu dle sde lení  za kazní ka) je uvedena vy s e - viz 
jednotková cena, DPH, Kč celkem, CELKEM K ÚHRADĚ. Na jemce je povinen zaplatit na jemne  v hotovosti při ukončení nájmu, nebude-li smluvní mi stranami 
sjedna no jinak. 
3.2 Na jemce se tí mto zavazuje poskytnout pronají mateli kauci, tj. jistotu k zajis te ní  vs ech za vazku  vyply vají cí ch z te to smlouvy, v c a stce __________Kč a 
to v hotovosti pr i podpisu te to na jemní  smlouvy. Pronají matel je opra vne n tuto jistotu drz et po celou dobu trva ní  na jemní ho vztahu a pouz í t ji, pokud 
nebude na jemcem r a dne  a vc as splne na jaka koliv povinnost vyply vají cí  z te to smlouvy (nebude uhrazeno na jemne , smluvní  pokuty,  zpu sobena  s koda apod.). 
V pr í pade  ukonc ení  na jemní ho vztahu a po vypor a da ní  ves kery ch za vazku  z te to smlouvy, je pronají matel povinen vra tit jistotu na jemci. Na jemce souhlasí  
s tí m, z e ves kere  pr í slus enství  jistoty pr í slus í  pronají mateli. Bude-li na jemne  uhrazeno r a dne , tj. ve vy s i a zpu sobem, jak je sjedna no v c l. 3.1 a 3.2 vy s e a 
Pr edme t na jmu bude r a dne  vra cen, je pronají matel povinen vra tit, resp. zapoc í st drz enou jistotu na u hradu na jemne ho, tj. na jemce na na jemne m uhradí  
fakticky c a stku poní z enou o vy s i drz ene  jistoty. 
3.3 Na klady na provoz Pr edme tu na jmu (coz  pr edstavuje zejme na pohonne  hmoty – benzí n, nafta apod.) nese na jemce. Pokud Pr edme t na jmu ke sve mu 
provozu potr ebuje pohonne  hmoty, potvrzuje tí mto na jemce, z e pr ebí ra  od Pronají matele Pr edme t na jmu s  plnou na drz í  a tí mto se zavazuje, z e jej take  
s plnou na drz í  vra tí  pronají mateli zpe t. 
3.4 Štrany te to smlouvy si sjedna vají  pro pr í pad prodlení  na jemce s u hradou na jemne ho dle te to smlouvy, povinnost na jemce zaplatit pronají mateli smluvní  
pokutu ve vy s i 0,5 % z dluz ne  c a stky za kaz dy  den prodlení . 
 

Čl. 4 Práva a povinnosti nájemce 

4.1 Na jemce je povinen uz í vat Pr edme t na jmu v souladu s jeho povahou; s pravidly/pokyny pro jeho zacha zení , o ktery ch byl pronají matelem pouc en 
pr i pr eda ní  a/nebo ktere  jsou uver ejne ny na www.naradikusnir.cz, jak uvedeno v c l. 1.2) a v souladu s pravidly o bezpec nosti pra ce. Na jemce bere vy slovne  
na ve domí , z e nesmí  Pr edme t na jmu uz í vat takovy m zpu sobem, aby dos lo k jeho pr etí z ení . 
4.2 Na jemce je povinen zamezit pos kození , ztra te  c i znic ení  Pr edme tu na jmu, jinak pronají mateli odpoví da  za s kodu. Pokud jiz  k  pos kození , ztra te  c i znic ení  
dojde, je na jemce povinen toto ozna mit pronají mateli bez zbytec ne ho odkladu a pí semne , kdy v  ozna mení  musí  blí z e popsat, co se s Pr edme tem na jmu 
stalo. Neprodlene , nejpozde ji vs ak do 3 kalenda r ní ch dnu  po tomto ozna mení  je na jemce povinen Pr edme t na jmu pr edat pronají mateli (pokud ma  pr edme t 
na jmu v drz ení , tj. nedos lo k jeho ztra te ), kdy az  do tohoto dne fakticke ho pr eda ní  je povinen platit na jemne  ve sjednane  vy s i. V  pr í pade  ztra ty c i znic ení  
tak, z e jiz  Pr edme t na jmu nepu jde opravit, je povinen nahradit pronají mateli na s kode  c a stku, ktera  se rovna  hodnote  nove ho Pr edme tu na jmu, a to i 
v pr í pade , z e Pr edme tem na jmu je ve c jiz  pouz ita . 
4.3 Na jemce není  opra vne n prova de t na Pr edme tu na jmu jake koliv zme ny, u pravy, opravy apod. bez pr edchozí ho pí semne ho souhlasu pronají matele. 
4.4 Na jemce není  opra vne n pr enechat Pr edme t na jmu do dals í ho podna jmu tr etí  osobe . Na jemce rovne z  není  opra vne n Pr edme t na jmu jakkoliv zatí z it 
(napr . da t od za stavy) c i jej zcizit. 
4.5 Na jemce je povinen umoz nit pronají mateli kontrolu Pr edme tu na jmu, ozna mí -li mu pronají matel v pr ime r ene  dobe  den kontroly Pr edme tu na jmu. 
Pronají matel je opra vne n vykona vat kontrolu v rozsahu nezbytne  nutne m pro splne ní  její ho u c elu a v dobe , ktera  nenarus uje uz í va ní  Pr edme tu na jmu 
na jemcem. 
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4.6 Ma -li Pr edme t na jmu vadu, pro kterou jej nelze r a dne  uz í vat nebo pro kterou jej lze uz í vat jen se znac ny mi obtí z emi, je na jemce povinen tuto skutec nost 
ozna mit pronají mateli bez zbytec ne ho odkladu a souc asne  proka zat existenci takove  vady tí m, z e Pr edme t prona jmu uka z e/pr edloz í  pronají mateli. Do doby 
tohoto ozna mení  a proka za ní  te to vady je na jemce povinen hradit na jemne  v  plne  vy s i. V tomto pr í pade  není  pronají matel povinen na jemci poskytnout 
jinou ve c slouz í cí  te muz  u c elu a na jemní  smlouva zanika  ke dni, ke ktere mu na jemce ozna mí  pronají mateli skutec nosti vy s e uva de ne  a tyto mu proka z e.   
4.7 Ma -li Pr edme t na jmu jinou vadu, nez  pro kterou jej nelze r a dne  uz í vat nebo po kterou jej lze uz í vat jen se znac ny mi obtí z emi (da le jen „jine  vady“), je 
na jemce povinen tuto skutec nost ozna mit pronají mateli bez zbytec ne ho odkladu a souc asne  proka zat tyto jine  vady tí m, z e Pr edme t prona jmu 
uka z e/pr edloz í  pronají mateli. Pronají matel je v tomto pr í pade  povinen odstranit tyto jine  vady. Pronají matel je povinen (pr i pr evzetí  Pr edme tu na jmu 
k odstrane ní  vad) a bude-li to moz ne  s ohledem na charakter jine  vady, sde lit na jemci odhad doby, kterou bude potr ebovat na opravu. Pokud na jemce bude 
s opravou souhlasit, pr evezme po oprave  Pr edme t na jmu od pronají matele; pronají matel je povinen na jemci pr edem (min. 3 pracovní  dny) ozna mit, kdy 
bude Pr edme t na jmu po oprave  pr ipraven k vyzvednutí . Po dobu odstran ova ní  jiny ch vad neplatí  na jemce na jemne . Pokud na jemce nebude mí t (v du sledku 
jine  vady) za jem o pokrac ova ní  na jmu, je opra vne n vypove de t na jem, a to ke dni, kdy pronají mateli proka zal existenci jiny ch vad, tj. kdy mu Pr edme t na jmu 
pr edloz il, jak vy s e uvedeno. 

Čl. 5 Vrácení předmětu nájmu 
5.1 Na jemce je povinen odevzdat/vra tit Pr edme t na jmu pr i skonc ení  na jmu pronají mateli, a to v  mí ste , kde jej pr evzal, a v takove m stavu, v jake m byl 
v dobe , kdy jej pr evzal, s pr ihle dnutí m k obvykle mu opotr ebení  pr i r a dne m uz í va ní , ledaz e Pr edme t na jmu zanikl. 
5.2  Vra tí -li na jemce pr edme t na jmu znec is te ny , je povinen uhradit pronají mateli smluvní  pokutu ve vy s i 200,- Kc . Šmluvní  pokutu je povinen zaplatit 
na jemci pronají mateli take  v pr í pade , z e nepr eda /nevra tí  Pr edme t na jmu pr i skonc ení  na jmu, a to ve vy s i 100,- Kc  za kaz dy  den prodlení  s vra cení m 
Pr edme tu na jmu. 
5.3  Dokud na jemce Pr edme t na jmu nepr eda /nevra tí  pronají mateli, jeho povinnost platit na jemne  ve sjednane  vy s i nezanika , a to pr esto, z e na jem skonc il. 

Čl. 6 Práva a povinnosti pronajímatele 
6.1 Pronají matel odpoví da  za vady Pr edme tu na jmu zjevne , skryte  i pra vní , ktere  Pr edme t na jmu vykazuje v dobe  jeho pr eda ní  na jemci, byť se projeví  
pozde ji. 

Čl. 7 Ukončení nájmu 
7.1 Na jem dle te to na jemní  smlouvy skonc í  na sledují cí m zpu sobem: (a) uplynutí m doby (byla-li uzavr ena na dobu urc itou); (b) vy pove dí  (byla-li uzavr ena 
na dobu urc itou i neurc itou); obe  smluvní  strany mohou ukonc it tuto smlouvu pí semnou vy pove dí  doruc enou druhe  smluvní  strane  i bez uda ní  du vodu. 
Vy pove dní  doba c iní  10 kalenda r ní ch dní  a zac í na  be z et dnem, ktery  na sleduje po dni doruc ení  vy pove di druhe  smluvní  strane . Na jemce je opra vne n da t 
pronají mateli vy pove ď z du vodu, jak je sjedna no v c l. 4.7 a to s okamz itou u c inností , tj. ke dni doruc ení  te to vy pove di pronají mateli. Pronají matel je 
opra vne n da t na jemci vy pove ď, pokud na jemce pos kodil Pr edme t na jmu a/nebo porus il ustanovení  c l. 4.3 c i 4.4 c i 4.5, a to s  okamz itou u c inností , tj. ke dni 
doruc ení  te to vy pove di na jemci; (c) dals í mi zpu soby skonc ení , jak jsou upraveny v obc anske m za koní ku (napr . dohodou smluvní ch stran, za nikem pr edme tu 
na jmu). 

Čl. 8 Závěrečná ustanovení 
8.1 Zme ny te to smlouvy lze c init pouze po dohode  obou stran pí semnou formou. 
 
8.2 Šjednana  povinnost uhradit smluvní  pokutu nevyluc uje pra vo z a dat na hradu zpu sobene  s kody v souvislosti s porus ení m povinnosti, za její z  porus ení   
byla smluvní  pokuta sjedna na. Šmluvní  pokuty jsou splatne  do 14 dnu  od okamz iku, kdy na ne  vznikl pr í slus ne  smluvní  strane  na rok. 
 
8.3 Tato smlouva je uzavr ena ve dvou (2) vyhotovení ch, z nichz  kaz da  strana obdrz í  po jednom (1) vyhotovení . 
 
8.4 Štrany po pr ec tení  te to smlouvy prohlas ují , z e souhlasí  s její m obsahem, z e tato smlouva byla sepsa na va z ne , urc ite , srozumitelne  a na za klade  jejich 
prave  a svobodne  vu le, na du kaz c ehoz  pr ipojují  ní z e sve  podpisy. 
 
V  Dolní m La nove , dne _______________________ 
 
                                    ________________________________________                                                    _______________________________________ 
       pronají matel                          na jemce 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR) 
 

Nájemce:.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
uděluji tímto firmě NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o., IČO: 07973535, se sídlem: č.p. 281, 543 41 Dolní Lánov jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním těchto 

svých osobních údajů: rodné číslo; číslo občanského průkazu/pasu (u cizince); číslo řidičského průkazu, a to za 

účelem toho, aby správce mohl spolehlivě a jednoznačně ověřit moji totožnost v souvislosti s uzavřením smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých, 

kterou se správcem (na straně nájemce) uzavírám. Tento souhlas uděluji na dobu, po kterou je povinnost archivovat účetní a daňové doklady. 
Před udělením tohoto souhlasu jsem byl správcem poučen o tom, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel udělit, že jej mohu 
kdykoli odvolat prostým prohlášením vůči správci e-mailem na adresu: gabriela.kusnirova@seznam.cz, a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Správce mě rovněž poučil, že v okamžiku odvolání souhlasu přestane mé osobní údaje zpracovávat, a 

že s neudělením nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není spojen žádný negativní důsledek pro mou osobu. 
 

Správce mě dále poučil, že podle platných předpisů na ochranu osobních údajů, mám dále tato práva: 

- požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o mé osobě zpracovává a za jakým účelem; 

- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů; 

- vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo vyžadovat jejich výmaz.  

Beru rovněž na vědomí, že další práva a podrobné informace ochrany zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách správce.  

 

Svým podpisem tímto uděluji správci souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů o mé 

osobě za podmínek výše uvedených. 
 

V Dolním Lánově,  dne___________________________     

 
          _________________________________ 

                                                                                                                                         na jemce 


