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SMLOUVA O NÁJMU VĚCI 

1. Účastníci smlouvy 

     Pronajímatel :  Ing.Petr Marek 

 Chlum 238 

 382 03 Křemže 

 IČ: 650 43 596 

 DIČ: CZ6904131267 

 Tel. 608 503 141 

 Email: info@sosjezirka.cz 

a 

      Nájemce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

uzavřeli tuto smlouvu o nájmu věci: 

 

I. 

Předmět nájmu 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pronajímané věci : 

 

Název : Oase Pondovac 4 - Jezírkový vysavač 

 

Ostatní/příslušenství  :  1x Pondovac 4 - jezírkový vysavač kalu (1) 

  1x 5 m sací hadice (2) 

  1x 2,5 m odtoková hadice (3) 

  1x vtokový rozdělovač (4) 

  1x prodlužovací trubka čirá (1) 

  4x prodlužovací trubky hliníkové AL(4) 

  1x universální tryska (9 a) 

  1x plochá tryska (9 b) 

  1x kartáčová tryska (9 c) 

  1x tryska pro vysávání tekutin (9 d) 

  1x plochá tryska (10) 

  1x návod k použití 

  2x kolečka (11) 

  1x Obalový transportní materiál (lepenková krabice, bublinkové fólie) 

Nebude-li vráceno kompletní vybavení, bude odečteno z Vámi uhrazené jistiny (dobírky) dle aktuálního ceníku Pronajímatele. 

Poškození : viz. předávací protokol 

II. 

1.  Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený na předem stanovenou dobu k osobnímu užívání  

a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy. 

 

III. 

1.  Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od  ………………… do  …………………. 

2.  Zapůjčení předmětu nájmu je třeba předem rezervovat. Rezervační poplatek (RP) činí 500 Kč a zasílá se předem na bankovní účet 

2202203673/2010. Po vyzvednutí předmětu nájmu je RP vrácen zpět na Váš účet. V případě nevyzvednutí předmětu nájmu nebo zrušení 

nájmu do 5 dnů před datem zápůjčky, RP propadá ve prospěch půjčovny v plné výši.  

3.   Nájemce je povinen před vlastním zapůjčením uhradit jistinu ve výši 13.000,- Kč. (dobírkou, na účet nebo hotově) 

 Jistina slouží jako jistina po dobu nájmu věci. Dále jistina slouží pro pokrytí všech případných vzniklých škod zaviněných nájemcem, 

dále k úhradě za překročení termínu nájmu.  

 Jistina je nájemci vrácena v hotovosti (při osobním převzetí) nebo zasláním částky na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy (při 

zápůjčce poštou). Nájemce obdrží zúčtovací daňový doklad 

4. Účastníci se dohodli na nájemné ve výši: 600 Kč / den (1-2 dny),  550 Kč / den (3-4 dny),  500 Kč / den (5-7 dnů)  

5. Cena za pronájem na sjednaný počet dnů (čl.III, bod 1) činní ………. Kč 

 

 

 

Jméno, Příjmení: ……………………………………………….. 

Ulice:  ………………………………………………………….. 

Město + PSČ   …………………………………………………. 

Telefon:…………………………… 

Email:  …………………………… 

Číslo OP / IČ firmy: …………………………………………….. 

Bankovní účet: …………………………………………….. 
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IV. 

1.  Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k překročení termínu nájmu, je povinností nájemce telefonicky + písemně (emailem) informovat 

pronajímatele o překročení termínu nájmu a dohodnout s ním tuto změnu. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, bude mu za každý den 

nesjednaného užívání započtena částka ve výši dvojnásobku denní sazby nájmu. (čl.III bod 3). 

2.  Při akceptování prodloužení termínu nájmu ze strany pronajímatele, bude účtováno nájemné za další dny dle běžné denní sazby nájmu 

(čl.III bod 3). 

3. Při předčasném vrácení předmětu nájmu bude účtována skutečná doba zapůjčení, minimálně však 2 dny pronájmu. 

4.  Bude-li vysavač vrácen nevymytý, mokrý (nevysušený), nevyprané sací filtry, špinavé příslušenství, bude doúčtován servisní poplatek za 

vyčištění, vysušení a kompletaci vysavače ve výši 190 Kč. 

 

V. Poškození jednotlivých částí předmětu nájmu či příslušenství 

1.  Pronajímatel má lhůtu 14 dnů od převzetí předmětu nájmu k posouzení případného poškození jednotlivých částí předmětu nájmu či 

příslušenství zaviněného nájemcem. Nájemce se zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení poškozených dílů a to v plné výši dle 

aktuálních cen Pronajímatele, včetně nákladů na dopravu nových dílů. Pronajímatel strhne částku z jistiny. Bude vráno adekvátně méně 

peněz. Pokud se jedná o část či příslušenství, které nejsou běžně skladově dostupné, doba vrácení jistiny se posune o termín dodání nové 

části či příslušenství na  sklad Pronajímatele. Běžná doba vrácení jistiny, je-li vráceno nepoškozeno, je do 5ti pracovních dnů na účet 

Nájemce. Při osobním předání je to okamžitě po vrácení nepoškozeného předmětu nájmu. Nájemce obdrží zúčtovací daňový doklad a 

potvrzený předávací protokol.  

2. Při ztrátě části předmětu nájmu se nájemcem zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení v plné výši dle platného ceníku pronajímatele.  

3. V případě vrácení předmětu nájmu dopravcem, ručí nájemcem za jakékoliv poškození či ztrátu a zavazuje se k neprodlené úhradě v plné 

výši. Škodu si může Nájemce ve vlastní režii uplatňovat na dopravci, kterým vracel Předmět nájmu. 

4. Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu nájmu je nájemcem povinen neprodleně oznámit pronajímateli. Nájemce se zavazuje k 

okamžitému a plnému uhrazení aktuální tržní ceny předmětu nájmu + úhradě půjčovného.  

 

VI. Povinnosti pronajímatele 
1.  Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v závislosti na typu výpůjčky: 

 1.1 Osobní převzetí v sídle pronajímatele: 

  Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v 9 hod.  

             Případně dle domluvy v den zahájení výpůjčky – viz.čl.III. bod 1 ( den převzetí = 1.den výpůjčky ) 

  Nájemce uhradí pronajímateli v hotovosti jistinu na předmět pronájmu viz.čl.III. bod 2 + sjednanou cenu za pronájem (čl.III bod 4). 

  Pronajímatel vystaví doklad o zaplacení pronájmu a předávací protokol.  

            Jako doklad o úhradě jistiny slouží tato smlouva o nájmu věci. Při vrácení vysavače pronajímatel vrací nájemci jistinu. V případě   

      poničení předmětu nájmu, bude z jistiny stržena adekvátní část na poškozené díly, opravu, dopravní náklady. 

 1.2 Zaslání přepravní společností případně poštou: 

  Pronajímatel zašle předmět pronájmu přepravní společností případně obchodním balíkem České pošty  

  Balík bude doručen nájemci v předstihu před datem zahájení nájmu – viz.čl.III. bod 1  

  Den odeslání zásilky nájemci je ZDARMA - nepočítá se do půjčovného 

  Den obdržení zásilky nájemcem je ZDARMA - nepočítá se do půjčovného  

  Do balíku bude přiloženo: doklad o zaplacení jistiny, potvrzená smlouva o nájmu věci a předávací protokol (pokud nebylo řešeno    

elektronickou cestou - emailem apod.) 

  Obchodní balík je odesílán v závislosti na typu úhrady zvolené nájemcem: 

  a) Na dobírku:   

  Dobírka ve výši jistiny na předmět pronájmu (viz.čl.III. bod 2) + přepravné (poštovné) + expediční poplatek (balné) - viz.faktura 

  b) Úhrada předem na účet: 

  Balík je zaslán bez dobírky, po připsání úhrady na bankovní účet pronajímatele. Výše úhrady pro platbu na účet je ve výši jistiny 

 na předmět pronájmu (viz.čl.III. bod 2) + přepravné (poštovné) + expediční poplatek (balné) - viz.faktura 

 UPOZORNĚNÍ: Česká pošta Vám dle smlouvy musí zásilku, nebo oznámení o uložení zásilky doručit do 24 hodin v pracovních dnech. 

Při oznámení o uložení zásilky, je balík uskladněn 7 dní na Vaší doručovací poště. Nezastihne-li Vás doručovatel doma, má povinost 

Vám nechat oznámení o uložení zásilky ve schránce. Bohužel se někdy stane, že doručovatel oznámenku nenapíše. Proto Vás 

žádáme po uplynutí 24hod. po expedici zboží  navštivte, prosím, Vaši dodací poštu (oddělení OBCHODNÍ BALÍKY) a zásilku si 

tam vyzvedněte. Pronajímatel nemá zodpovědnost za nedodání zásilky Českou poštou nájemci. Problémy s dodáním zásilky je nutno 

reklamovat na příslušné poště nájemcem. TOTO PLATÍ I PRO JINÉ PŘEPRAVCE. 

2.  Předmět nájmu musí být při předání a převzetí způsobilý k obvyklému používání. 

3.  Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou zákazníkovi vzniknout vinou používání, poruchy nebo 

poškození zapůjčené věci. 

 

VII. Povinnosti nájemce 

1.  Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout. 

2.  Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu. 

3.  Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. 

4. Při zápůjčce poštou - je nájemce povinen zaslat v předstihu poštou podepsanou smlouvu o nájmu a číslo OP (občanského průkazu). Při 

osobním vyzvednutí zápůjčky, nájemce podepíše smlouvu o nájmu, na místě (v sídle pronajímatele). 
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(S osobními údaji nájemců se nakladá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů viz.čl.X) 

 

5.  Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému 

opotřebení. Vrácení v závislosti na typu výpůjčky: 

5.1 Osobní vrácení v sídle pronajímatele: 

  Nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu v 18 hod. dne výpůjčky – viz.čl.III. bod 1 

  Pokud došlo k překročení termínu nájmu uhradí navíc nájemce částku dle čl.IV.  

      Pokud došlo k poškození předmětu nájmu, uhradí nájemce navíc škodu dle čl.V. 

 Zbytek jistiny, po odečtení výše uvedených nákladů, je nájemci navrácen v hotovosti. Nájemce obdrží zúčtovací daňový doklad.  

 5.2 Zaslání poštou či jiným přepravcem: 

  Nájemce vrátí předmět pronájmu obchodním balíkem České pošty či jiným přepravcem s expres dodáním tak, aby byla zásilka  

      doručena zpět pronajímateli  následující den po datu ukončení výpůjčky – viz.čl.III. bod 1 

  Nájemce je povinen předmět pronájmu řádně zabalit a zajistit proti poškození při přepravě poštou (přepravcem). 

  Den odeslání zásilky nájemcem je ZDARMA - nepočítá se do půjčovného 

  Den obdržení zásilky pronajímatelem je ZDARMA - nepočítá se do půjčovného 

 UPOZORNĚNÍ: Aby pošta dodala obchodní balík následující den, je nutno jej podat max. do 15 hod. Pokud podáte balík po 

15 hodině, pošta již negarantuje dodání následující den a můžete být v prodlení s vrácením předmětu pronájmu. 

 - neposílejte na dobírku – NEBUDE PŘEVZATO a balík se Vám vrátí zpět !!! 

 - neposílejte obyčejným balíkem – pošta obyčejný balík doručuje až 10 dnů !!! 

 Nebude-li balík zaslán v originál balení v němž jej nájemce obdržel, bude mu účtován poplatek 165,-Kč za obalový materiál. 

 

 Nájemce je povinen uhradit pronajímateli sjednanou cenu za pronájem (čl.III bod 4). Pokud došlo k překročení termínu nájmu uhradí 

navíc nájemce částku dle čl.IV. Pokud došlo k poškození předmětu nájmu, uhradí nájemce navíc škodu dle čl.V. 

 Zbytek jistiny, po odečtení výše uvedených nákladů, je nájemci navrácen zasláním částky na bankovní účet uvedený v záhlaví této 

 smlouvy. Nájemce obdrží zúčtovací daňový doklad a potvrzený předávací protokol.  

6.  V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce dále povinen hradit sjednané denní nájemné a dále je povinen 

uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši denního nájemného za každý den prodlení s předáním předmětu nájmu. (viz.čl. IV) 

7.  Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho vrácení. 

 

VIII.. Pojištění 

1. V ceně půjčovného není zahrnuto pojištění proti kráděži a poškození a je tedy na zákazníkovi, aby si takové zajistil sám. 

 

IX. Ochranna osobních údajů 

1.  S osobními údaji nájemců se nakladá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých údajů v platném znění. Osobní údaje nájemců jsou užívány pouze pro činnost pronajímatele v souvislosti s touto smlouvou o 

nájmu věci.  

 

X. Závěrečná ustanovení 

1.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. 

2.  Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich 

skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

3.  Účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět pouze z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou stranou. 

 

 

 

 

V Chlumu, dne ................... 2022 

  

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

  pronajímatel    nájemce 
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