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Nájemní smlouva 

dle ustanovení Občanského zákoníku uzavřená mezi: 

 

Ing. Peter Szabados, IČ: 07142242 

Jičínská 288/25 

Ostrava – Výškovice, 700 30 

+420 776 295 716  

mleader@mleader.cz 

(dále jen „pronajímatel“) 

 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… 

datum narození: …………………………………………………………………………………….. 

adresa trvalého pobytu: ..…………………………………………………………………………. 

telefon, e-mail: .……………………………………………………………………………………… 

druh a číslo průkazu totožnosti: ……………………………….………………………………… 

(dále jen „nájemce“) 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Od ……..…….. do …..……..…… t.j. doba nájmu …… dní. 

 

předmětem nájmu je následující vybavení: 

 seznam vybavení počet záloha nájemné na 1 den nájemné celkem 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

celkem nájemné: ………………………..…… celkem záloha: ………………..………………………. 

zbývá doplatit / vrátit ……………………………………………. 

pozn.: 

 

smluvní podmínky: 

 Pronajímatel pronajímá nájemci vybavení uvedené v této smlouvě a nájemce se zavazuje je 

užívat za účelem a způsobem, který je obvyklý vzhledem k jeho povaze a určení. 
 Nájemce se zavazuje zaplatit nájemné a složit zálohu na nájemné a na hodnotu věci v 

hotovosti při vyzvednutí vybavení.  
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 Smluvní strany prohlašují, že věc je půjčována ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, je 

funkční, byla předvedena a nájemce byl seznámen s pravidly jejího užívání. 
 Nájemce je povinen o věc pečovat. 
 V případě ztráty nebo zničení půjčeného vybavení se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli 

hodnotu věci s přihlédnutím k opotřebení. V případě poškození půjčeného vybavení se 

nájemce zavazuje uhradit náklady na opravu věci, nejvýše však hodnotu věci s přihlédnutím 
k opotřebení. 

 Den půjčení (celý) a den vrácení (do 13:00) se nezapočítává do doby nájmu. V případě 

vrácení po 13.00 se započítává další den nájmu. 

 Nájemce platí nájemné, dokud neoznámí pronajímateli ztrátu nebo zničení věci; stejně tak 

platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením věci. 
 Vyúčtování zálohy bude provedeno po vrácení věcí a po vypořádání případného poškození či 

ztráty či zničení vybavení. 

 Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nesnižuje. 
 Pronajímatel nenese odpovědnost za škody, které nájemci vzniknou v souvislosti s používáním 

půjčeného vybavení. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí věci nájemcem. Tato smlouva je vypracována ve 

dvou stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží každý po jednom stejnopise. Nájemce svým 
podpisem stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. 

 

                 …………………………               …………………………             ………………………… 

za pronajímatele                              datum                              za nájemce 


