
Všeobecné smluvní podmínky  

o pronájmu a půjčovní řád 
 

1. Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně 

druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení nájemní věci vzniká podpisem smlouvy o pronájmu a řídí se 

dle tohoto půjčovního řádu 

2. Pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce: 

a. Byl starší 18let. 

b. Předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje 

občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie). 

c. V případě, že se jedná o podnikatele, a to jak FO tak PO, je pro určení totožnosti postačující 

kopie živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. 

d. Složil kauci určenou pronajímatelem. 

3. Montáž i demontáž dané věci provádí pronajímatel. 

4. Nájemce je povinen vrátit danou věc v původním stavu. 

5. V případě poškození, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši, avšak minimální paušální 

částkou 2.000,00 Kč včetně DPH. 

6. Zpětné převzetí nepoškozené dané věci v souladu s půjčovním řádem potvrdí pracovník pověřený 

k převzetí v zápůjčním listu. 

7. Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku. 

8. Technický stav půjčované dané věci je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i 

vrácení a případné závady se uvedou v zápůjčním protokolu (závady, které nebrání řádnému a 

bezpečnému užívání). 

9. Pronajímatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu smlouvu o vypůjčení dané věci neuzavřít a to 

zejména, pokud se jedná o nedůvěřivou osobu. 

10. Nájemce je povinen seznámit se se stavem předmětu nájmu při jeho převzetí. Na pozdější 

reklamace nebude brán zřetel. Nájemce potvrzuje podpisem předávacího protokolu, že předmět 

nájmu převzal čistý, funkční, bez závad, a že byl seznámen s jeho obsluhou a údržbou. Nájemce 

odpovídá po převzetí předmětu nájmu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před 

poškozením, zničením či ztrátou. 

11. Nájemce je povinen si počínat tak, aby na půjčeném předmětu nájmu nevznikla škoda, a po dobu 

nájmu odpovídá za škodu na předmětu nájmu v plném rozsahu. V případě ztráty, zničení nebo 

poškození předmětu nájmu takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 60% 



pořizovací ceny, je nájemce povinen uhradit pronajímateli peněžní částku rovnající se momentální 

nákupní ceně předmětu nájmu. Úhrada je splatná do 15 dnů od oznámení škody pronajímateli. 

12. Nájemce je povinen předmět nájmu používat v souladu s technickými parametry a s jeho určením 

k použití. Za poškození věci způsobené jejím neodborným užíváním odpovídá nájemce ve smyslu 

všeobecných ustavení Občanského a obchodního zákoníku o odpovědnosti za škody a dále 

v souladu s podmínkami stanovenými ve Všeobecných smluvních podmínkách o pronájmu a 

půjčovním řádu. 

13. Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětu nájmu je nájemce povinen ihned po tomto zjištění 

oznámit pronajímateli. 

14. Nájemné se hradí v hotovosti při předání předmětu nájmu, bezhotovostní platbu je nutné 

dohodnout předem. 

15. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v den, který je uveden v předávacím protokolu. Za každý 

den prodlení s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 

ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za nevrácené věci za každý den prodlení.  Nároky 

plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

16. Ustanovení bodu 15. se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi 

nájemcem a pronajímatelem. 

17. Předmět nájmu musí být vrácen pronajímateli vyčištěný, v provozuschopném stavu. Náklady 

s vyčištěním a úpravou věci nese nájemce. 

18. Pro případ prodlení s úhradou se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% dlužné částky za každý den prodlení. 

19. Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jakékoliv jiné škody, které by nájemci vznikly 

z důvodu technické poruchy na pronajaté věci. 

20. Nájemce není oprávněn dát věc do pronájmu jiné osobě. Při porušení této povinnosti nájemcem má 

pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení předmětu nájmu.  

21. Pronajímatel zakazuje nájemci provádět na pronajímané věci jakékoliv změny. 

22. Všeobecné smluvní podmínky o pronájmu a půjčovní řád jsou součástí předávacího protokolu a 

svým podpisem na něm se nájemce zavazuje plnit je v jejich plném rozsahu. 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 24. 3. 2014 


