
SMLOUVA O NÁJMU  

 AQVIVAS s.r.o. 

Košátky 100, PSČ 294 79 

(dále jen jako „PRONAJÍMATEL“) 

a 

Jméno Příjmení, 

Nar.: …………… 

Bytem ……………, PSČ…….. Obec, 

(dále jen jako „NÁJEMCE“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o NÁJMU 

 

I. 

Nájemce dnešním dnem přebírá do nájmu od Pronajímatele ……………………. (dále jen předmět 

nájmu) ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 

Nájemce uhradí při převzetí nájemné ve výši …….. ,- Kč za každý den předmětu nájmu, a uhradí 

tak celkovou částku ……… ,- Kč vč. DPH. Nájemce je na základě této smlouvy a po dobu v ní 

výslovně uvedenou oprávněn předmět nájmu užívat. Konkrétní povinnosti a práva vyplývající ze 

Smlouvy o nájmu upravují Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“), které jsou nedílnou 

součástí smlouvy. Individuálně sjednaná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. 

 

    II. 

Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí předmětu nájmu. Pronajímatel dále potvrzuje, 

že předmět nájmu je bez viditelných či jiných zjevných vad. Nájemce po dobu účinnosti této 

smlouvy nese veškeré náklady na provoz a používání předmětu nájmu a případné veškeré 

související poplatky. 

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu k užívání jinému. 

 

III. 

Nájem je sjednán na dobu od ………………. 2022 do ……………… 2022 včetně. 

 

 

 

 

 

 



IV. 

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu Pronajímateli v místě sídla společnosti nejpozději 

…………………… 2022. 

V případě prodlení s vrácením předmětu nájmu Nájemce smluvní pokutu ve výši dvojnásobku 

denního nájmu za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

na případnou náhradu škody. 

V. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, po jednom vyhotovení pro každého z účastníků. 

Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. 

V Košátkách, dne: ………………..2022 

 
 
 
   

   

   
   
   

……………………………  ……………………………. 

Nájemce  Pronajímatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecné obchodní a nájemní podmínky 

Pro ověření totožnosti vyžadujeme při sjednání pronájmu předložení dokladu totožnosti : 

Fyzické osoby - předkládají občanský průkaz (řidičský průkaz, cestovní pas) 

Právnické osoby - předkládají objednávku firmy se zmocněním, výpis z obchodního rejstříku, 

občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 

Zákazník je povinen složit vratnou zálohu - jistinu (viz. ceník). 

Stroje je možné vracet pouze v otevírací době půjčovny. V jinou dobu mimořádně jen po 

předchozí telefonické domluvě. 

Zákazník vrací zapůjčené stroje nepoškozené a čisté,  nebo je povinen kompenzovat náklady 

spojené s opravami a čištěním stroje.   

Zákazník  plně odpovídá  za případné zcizení stroje, případně mechanické poškození způsobené 

např. nesprávným používáním, pádem z lešení, přejetí automobilem, nadměrným znečištěním 

apod.  

Půjčovné se řídí ceníkem u daného druhu nářadí a dobou zápůjčky. 

Platba probíhá v hotovosti při převzetí stroje (pokud není domluveno jinak). 

 


