
 
Podmínky nájmu stavebního 

nářadí a mechanizace 

 
Podmínky nájmu stavebního nářadí a mechanizace v půjčovně společnosti VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 
01 Kroměříž, IČ 25567225 (dále také jako „pronajímatel“) se řídí nájemní smlouvou uzavřenou se zákazníkem (dále také 
jako „nájemce“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
Nájemní smlouva je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavírána při zohlednění individuálně dohodnutých podmínek  
(předmět nájmu, doba nájmu, sjednané nájemné, jistota apod.), přičemž základní práva a povinnosti smluvních stran jsou 
stanoveny takto: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává nájemci za sjednanou úplatu věci (dále jen předmět nájmu) za účelem, aby ji 
nájemce ve sjednané době řádně užíval k účelu, ke kterému je určená a nájemce se zavazuje předmět nájmu v době nájmu 
řádně užívat a po skončení doby nájmu vrátit pronajímateli. 
 

II. 
Předmět a účel nájmu 

Předmět nájmu jsou věci a zařízení vymezené v nájemní smlouvě. Předmět nájmu je ke dni uzavření nájemní smlouvy ve 
stavu způsobilém k smluvenému účelu, resp. k účelu obvyklému. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen pronajímatelem 
s účelem, ke kterému je předmět nájmu určen, s pravidly jeho obsluhy, používání a údržby. 
 
K nájmu mohou být poskytnuty pronajímatelem další služby, např. doprava k nájemci. 
 
Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedený předmět nájmu od pronajímatele převzal. 

 
IV. 

Nájemné 
Předpokládané nájemné činí …………… CZK1 za dobu nájmu a je stanoveno jakou součin denní sazby nájemného a 
předpokládané doby trvání nájmu. Sazba (předpokládaného) nájemného a dílčí ceny jsou uvedeny bez DPH. Konečná výše 
nájemného bude stanovena na základě jednotlivých sazeb nájemného a skutečné doby trvání nájmu, ke kterým bude 
přičtena částka odpovídající DPH dle platných právních předpisů, a to bez ohledu na to, zda nájemce je či není plátcem DPH. 
Nájemné je splatné nejpozději po skončení nájmu a vrácení předmětu nájmu a to v hotovosti. Úhrada nájemného a 
případného poškození, zničení, nepřiměřeného opotřebení, ztráta či odcizení předmětu nájmu se zajišťuje složením jistoty 
ve výši ……………… CZK2, která bude vrácena po skončení nájmu proti vrácení předmětu nájmu.  
 

V. 
Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele 

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě, resp. přiměřeně povaze a určení předmětu 
nájmu. Je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli po skončení nájmu nejpozději v poslední den nájmu a to ve stavu 
v jakém předmět nájmu převzal od pronajímatele s přihlédnutím k běžnému a přiměřenému opotřebení. Je také povinen 
bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřeby oprav, které má provést pronajímatel, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou. Závazek nájemce vrátit pronajímateli předmět nájmu řádně a včas se zajišťuje smluvní pokutou ve výši 
……………… CZK3 za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nárok pronajímatele na náhradu škody není zaplacením 
smluvní pokuty nijak dotčen. 
 
Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu. Není také oprávněn provádět bez souhlasu pronajímatele změny 
na předmětu nájmu. Je povinen umožnit pronajímateli provádět kontrolu předmětu nájmu v době trvání nájmu. Nájemce 

 
1 Stanoveno pro každý případ zvlášť, dle předpokládané doby trvání nájmu a denní sazby nájemného. 
2 Stanoveno pro každý případ zvlášť, dle předmětu nájmu (druhu stavebního nářadí a mechanizace e jejich množství) a 
předpokládané doby trvání nájmu. 
3 Stanoveno pro každý případ zvlášť, dle předmětu nájmu (druhu stavebního nářadí a mechanizace e jejich množství) a 
předpokládané doby trvání nájmu. 



odpovídá pronajímateli za nepřiměřené opotřebení, zničení, znehodnocení, poškození či odcizení předmětu nájmu a za 
škodu vzniklou pronajímateli porušením povinnosti nájemce. 
 
Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k smluvenému užívání, nebo nebyl-li 
způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat po dobu nájmu. Pronajímatel 
nenese odpovědnost za škodu vzniklou nájemci nesprávným či neodborným užíváním. 

 
VI. 

Skončení nájmu 
Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel a nájemce před skončením nájmu jinak.  
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouva je vyhotovená ve dvou výtiscích, každý o právní síle originálu. Každý z účastníků obdrží po jednom výtisku. Měnit 
nebo doplňovat smlouvu je možné jen formou písemných dodatků. 
 
Smlouva je výrazem pravé a svobodně projevené vůle, je pro účastníky zcela srozumitelná.  Účastníci smlouvy potvrzují, že 
se s jejím obsahem podrobně seznámili.  
 
Vztahy výslovně ve smlouvě neupravené se řídí ustanoveními § 2201 a násl. občanského zákoníku o nájemní smlouvě a dále 
ustanoveními § 2316 a násl. občanského zákoníku o podnikatelském nájmu věci movitých.  
 


