
Dne ……........, v ………………………                                              Dne ……........, v ……………………… 
 
…................................................                                             …................................................ 
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o.                                                nájemce 

Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany: 

smlouvu o nájmu přívěsného vozíku: 

Pronajímatel je vlastníkem přívěsného vozíku (dale jen: “vozík”). 

 

Pronajímatel tímto nájemci přenechává k dočasnému jednorázovému užívání vozík za následujících podmínek: 

Doba nájmu: vozík bude nájemci předán ….…… 2019 v ……… hod, nájemce vozík vrátí do ……… 2019, ……… hod.  

Nájemné bylo sjednáno ve výši ……………..,- Kč za účelem odvozu materiálu zakoupeného od pronajímatele 

nájemcem z půjčovny (prodejny) do města/části města odvozu materiálu a zpět. 

Záloha: pronajímatel potvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od nájemce vratnou zálohu 5.000,- Kč. 

Smluvní strany se dohodly, že nájem se řídí kromě občanského zákoníku rovněž následujícími ujednáními: 

 
Platební podmínky 

Nájemné je splatné celé předem při předání vozíku. 

Pronajímatel nájemci při řádném vrácení vozíku vrátí zálohu.  

Práva a povinnosti 

Pronajímatel předá nájemci vozík ve stavu způsobilém k obvyklému 

užívání vozíku. Nájemce není oprávněn dát vozík do užívání jinému.  

Nájemce prohlašuje, že je schopen s vozíkem zacházet a bere na 

vědomí, že odpovídá za škodu, kterou při jeho užívání způsobí. 

Nájemce se při uzavírání této smlouvy pronajímateli prokáže 

platným řidičským průkazem sk.B. Smluvní strany se dohodly, že 

pronajímatel je oprávněn si pořídit kopii řidičského průkazu 

nájemce, avšak pouze pro účely této smlouvy. Kopie bude po 

řádném vrácení vozíku pronajímateli neprodleně zničena. 

Nájemce nese nebezpečí škody na vozíku. Nájemce je povinen 

pečovat o to, aby na vozíku nevznikla škoda, nedošlo k jeho 

nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Nájemce bude vozík 

užívat v souladu s jeho účelem a nebude jej užívat v těžkém terénu. 

nebude jej přetěžovat atp. Vzniklou újmu je nájemce povinen 

nahlásit a nahradit. Vozík má sjednané povinné ručení a je havarijně 

pojištěn.  

Při poruše vozíku je nájemce povinen jej přistavit nejbližší opravně. 

V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200,-Kč musí 

mít k opravě souhlas pronajímatele; v případě porušení této 

podmínky je nájemce povinen zaplatit provedenou opravu a 

pronajímatel nemá povinnost tuto opravu uhradit. 

Způsobí-li nájemce při užívání vozíku nehodu, je povinen 

pronajímateli předložit potvrzení o šetření Policií ČR.  

Předání a převzetí 

Místem předání vozíku je adresa půjčovny pronajímatele uvedená 

v záhlaví smlouvy. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že 

vozík převzal funkční a bez vad. 

Nájemce vozík vrátí včas, vrátí-li vozík do skončení doby nájmu na 

místě, kde vozík převzal. Při skončení nájmu předá nájemce 

pronajímateli vozík čistý, v takovém stavu, v jakém jej převzal, s 

přihlédnutím k obvyklému opotřebení při jeho řádném užívání. 

Odpovědnost 

Nájemce bere na vědomí, že pokud nevrátí vozík řádně a včas, je 

pronajímatel oprávněn kontaktovat Policii ČR s podezřením na 

spáchání trestného činu. 

Pokud nájemce vozík nevrátí řádně a včas, je pronajímatel oprávněn 

zálohu zadržet, dokud nájemce pronajímateli nenahradí škodu 

způsobenou na vozíku a vozík nevrátí. Pokud nájemce nevrátí vozík 

včas a bude v prodlení déle než 30 min, má pronajímatel vůči nájemci 

právo na zaplacení smluvní pokuty 2.000,- Kč denně za každý 

započatý den prodlení. Pokud nájemce vrátí vozík silně znečištěný, 

má pronajímatel vůči nájemci právo na zaplacení smluvní pokuty 

500,- Kč. Pokud nájemce užije vozík pro jiný účel, než odvoz 

materiálu zakoupeného od pronajímatele do místa podle této 

smlouvy, má pronajímatel vůči nájemci právo na zaplacení smluvní 

pokuty 2.000,- Kč. Pronajímatel je oprávněn započíst smluvní pokutu 

na zálohu. Smluvní pokuta nevylučuje právo na náhradu škody. 

Pronajímatel neodpovídá za škody nebo jinou újmu, které nájemci 

nebo osobám, které jsou na základě této smlouvy oprávněny užívat 

vozík, vznikly, ledaže je pronajímatel prokazatelně zavinil. 

Závěrečná ujednání 

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom.  

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své 

pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných 

podmínek.

 

Pronajímatel: ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. Nájemce: 

Půjčovna: Prodejna … Nar.: 

IČO: 24187666 Bytem: 
Město/část města odvozu materiálu: Sídlo: Praha 10 - Hostivař, Kozinova 57/2, 102 00 

Tel: Tel: 

Název: Tovární značka: 

 SPZ: 


