SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM PRONÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH

uzavřená podle § 2316 a násl., ve spojení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Pronajímatel:

NÁŘÁDÍ KUŠNÍŘ s.r.o.
c.p. 281
543 41 Dolní Lanov
ÍČ: 07973535
DÍČ: ČZ07973535
Tel.: +420 728 624 605

Najemce:

…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................
…......................................................................

Čl. 1 Předmět smlouvy, předání a převzetí
1.1. Pronajímatel se tímto zavazuje prenechat najemci na dobu (jak uvedeno níze v cl,. 2) uzívaní movite veci/vecí jak je níze uvedeno
(dale jen „Předmět nájmu“) a najemce se zavazuje platit za to pronajímateli najemne.
1.2. Najemce tímto potvrzuje, ze:
- se pronajímatel pri predaní presvedcil, ze mu Predmet najmu predava v dobrem stavu a plne funkcní;
- jej pronajímatel seznamil s pravidly pro zachazení s Predmetem najmu, a ze se seznamil s príslusnym/-mi pokyny (navodem/-y k obsluze) pokud jsou
uverejneny na webu pronajímatele, tj. www.naradikusnir.cz.
- byl tez pronajímatelem poucen o bezpecnosti prace v souvislosti s uzívaním Predmetu najmu.
Najemce podpisem teto smlouvy tedy potvrzuje, ze mu Predmet najmu byl predan pri podpisu teto smlouvy plne funkcní, ze na nem neshledal zadna
poskození ci jakekoliv vady.
Predmet smlouvy

mnozství

cena bez DPH

….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Čl. 2 Doba nájmu
2.1. Doba trvaní najmu od .................................do.................................. .
Čl. 3 Nájemné
3.1Najemne za predmet najmu je uvedeno v „Kompletním katalogu“ s rozpisem cen (dle hodin, dní), ktery je zverejnen na www.naradikusnir.cz k datu
podpisu teto smlouvy. Vyse najemneho (kalkulovana k okamziku predpokladaneho vracení Predmetu najmu dle sdelení zakazníka) je uvedena vyse - viz
jednotková cena, DPH, Kč celkem, CELKEM K ÚHRADĚ. Najemce je povinen zaplatit najemne v hotovosti při ukončení nájmu, nebude-li smluvními stranami
sjednano jinak.
3.2 Najemce se tímto zavazuje poskytnout pronajímateli kauci, tj. jistotu k zajistení vsech zavazku vyplyvajících z teto smlouvy, v castce __________Kč a
to v hotovosti pri podpisu teto najemní smlouvy. Pronajímatel je opravnen tuto jistotu drzet po celou dobu trvaní najemního vztahu a pouzít ji, pokud
nebude najemcem radne a vcas splnena jakakoliv povinnost vyplyvající z teto smlouvy (nebude uhrazeno najemne, smluvní pokuty, zpusobena skoda apod.).
V prípade ukoncení najemního vztahu a po vyporadaní veskerych zavazku z teto smlouvy, je pronajímatel povinen vratit jistotu najemci. Najemce souhlasí
s tím, ze veskere príslusenství jistoty príslusí pronajímateli. Bude-li najemne uhrazeno radne, tj. ve vysi a zpusobem, jak je sjednano v cl. 3.1 a 3.2 vyse a
Predmet najmu bude radne vracen, je pronajímatel povinen vratit, resp. zapocíst drzenou jistotu na uhradu najemneho, tj. najemce na najemnem uhradí
fakticky castku ponízenou o vysi drzene jistoty.
3.3 Naklady na provoz Predmetu najmu (coz predstavuje zejmena pohonne hmoty – benzín, nafta apod.) nese najemce. Pokud Predmet najmu ke svemu
provozu potrebuje pohonne hmoty, potvrzuje tímto najemce, ze prebíra od Pronajímatele Predmet najmu s plnou nadrzí a tímto se zavazuje, ze jej take
s plnou nadrzí vratí pronajímateli zpet.
3.4 Štrany teto smlouvy si sjednavají pro prípad prodlení najemce s uhradou najemneho dle teto smlouvy, povinnost najemce zap latit pronajímateli smluvní
pokutu ve vysi 0,5 % z dluzne castky za kazdy den prodlení.
Čl. 4 Práva a povinnosti nájemce

4.1

Najemce je povinen uzívat Predmet najmu v souladu s jeho povahou; s pravidly/pokyny pro jeho zachazení, o kterych byl pronajímatelem poucen
pri predaní a/nebo ktere jsou uverejneny na www.naradikusnir.cz, jak uvedeno v cl. 1.2) a v souladu s pravidly o bezpecnosti prace. Najemce bere vyslovne
na vedomí, ze nesmí Predmet najmu uzívat takovym zpusobem, aby doslo k jeho pretízení.
4.2 Najemce je povinen zamezit poskození, ztrate ci znicení Predmetu najmu, jinak pronajímateli odpovída za skodu. Pokud jiz k poskození, ztrate ci znicení
dojde, je najemce povinen toto oznamit pronajímateli bez zbytecneho odkladu a písemne, kdy v oznamení musí blíze popsat, co se s Predmetem najmu
stalo. Neprodlene, nejpozdeji vsak do 3 kalendarních dnu po tomto oznamení je najemce povinen Predmet najmu predat p ronajímateli (pokud ma predmet
najmu v drzení, tj. nedoslo k jeho ztrate), kdy az do tohoto dne faktickeho predaní je povinen platit najemne ve sjednane vysi. V prípade ztraty ci znicení
tak, ze jiz Predmet najmu nepujde opravit, je povinen nahradit pronajímateli na skode castku, ktera se rovna hodnote noveho Predmetu najmu, a to i
v prípade, ze Predmetem najmu je vec jiz pouzita.
4.3 Najemce není opravnen provadet na Predmetu najmu jakekoliv zmeny, upravy, opravy apod. bez predchozího písemneho souhlasu pronajímatele.
4.4 Najemce není opravnen prenechat Predmet najmu do dalsího podnajmu tretí osobe. Najemce rovnez není opravnen Predmet najmu jak koliv zatízit
(napr. dat od zastavy) ci jej zcizit.
4.5 Najemce je povinen umoznit pronajímateli kontrolu Predmetu najmu, ozna mí-li mu pronajímatel v primerene dobe den kontroly Predmetu najmu.
Pronajímatel je opravnen vykonavat kontrolu v rozsahu nezbytne nutnem pro splnení jejího ucelu a v dobe, ktera nenarusuje uzívaní Predmetu najmu
najemcem.

4.6 Ma-li Predmet najmu vadu, pro kterou jej nelze radne uzívat nebo pro kterou jej lze uzívat jen se znacnymi obtízemi, je najemce povinen tuto skutecnost
oznamit pronajímateli bez zbytecneho odkladu a soucasne prokazat existenci takove vady tím, ze Predmet pronajmu ukaze/predloz í pronajímateli. Do doby
tohoto oznamení a prokazaní teto vady je najemce povinen hradit najemne v plne vysi. V tomto prípade není pronajímatel povinen najemci poskytnout
jinou vec slouzící temuz ucelu a najemní smlouva zanika ke dni, ke kteremu najemce oznamí pronají mateli skutecnosti vyse uvadene a tyto mu prokaze.
4.7 Ma-li Predmet najmu jinou vadu, nez pro kterou jej nelze radne uzívat nebo po kterou jej lze uzívat jen se znacnymi obtízemi (da le jen „jine vady“), je
najemce povinen tuto skutecnost oznamit pronajímateli bez zbytecneho odkladu a soucasne prokazat tyto jine vady tím, ze Predmet pronajmu
ukaze/predlozí pronajímateli. Pronajímatel je v tomto prípade povinen odstranit tyto jine vady. Pronajímatel je povinen (pri prevzetí Predmetu najmu
k odstranení vad) a bude-li to mozne s ohledem na charakter jine vady, sdelit najemci odhad doby, kterou bude potrebovat na opravu. Pokud najemce bude
s opravou souhlasit, prevezme po oprave Predmet najmu od pronajímatele; pronajímatel je povinen najemci predem (min. 3 pracovní dny) oznamit, kdy
bude Predmet najmu po oprave pripraven k vyzvednutí. Po dobu odstranovaní jinych vad neplatí najemce najemne. Pokud najemce nebude mít (v dusledku
jine vady) zajem o pokracovaní najmu, je opravnen vypovedet najem, a to ke dni, kdy pronajímateli prokazal existenci jinych vad, tj. kdy mu Predmet najmu
predlozil, jak vyse uvedeno.
Čl. 5 Vrácení předmětu nájmu
5.1 Najemce je povinen odevzdat/vratit Predmet najmu pri skoncení najmu pronajímateli, a to v míste, kde jej prevzal, a v takovem stavu, v jakem byl
v dobe, kdy jej prevzal, s prihlednutím k obvyklemu opotrebení pri radnem uzívaní, ledaze Predmet najmu zanikl.
5.2 Vratí-li najemce predmet najmu znecisteny, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve vysi 200,- Kc. Šmluvní pokutu je povinen zaplatit
najemci pronajímateli take v prípade, ze nepreda/nevratí Predmet najmu pri skoncení najmu, a to ve vysi 100,- Kc za kazdy den prodlení s vracením
Predmetu najmu.
5.3 Dokud najemce Predmet najmu nepreda/nevratí pronajímateli, jeho povinnost platit najemne ve sjednane vysi nezanika, a to presto, ze najem skoncil.
Čl. 6 Práva a povinnosti pronajímatele
6.1 Pronajímatel odpovída za vady Predmetu najmu zjevne, skryte i pravní, ktere Predmet najmu vykazuje v dobe jeho predaní najemci, byť se projeví
pozdeji.
Čl. 7 Ukončení nájmu
7.1 Najem dle teto najemní smlouvy skoncí nasledujícím zpusobem: (a) uplynutím doby (byla-li uzavrena na dobu urcitou); (b) vypovedí (byla-li uzavrena
na dobu urcitou i neurcitou); obe smluvní strany mohou ukoncit tuto smlouvu písemnou vypovedí dorucenou druhe smluvní strane i bez udaní duvodu.
Vypovední doba ciní 10 kalendarních dní a zacína bezet dnem, ktery nasleduje po dni dorucení vypovedi druhe smluvní strane. N ajemce je opravnen dat
pronajímateli vypoveď z duvodu, jak je sjednano v cl. 4.7 a to s okamzitou ucinností, tj. ke dni dorucení teto vypovedi pronajímateli. Pronajímatel je
opravnen dat najemci vypoveď, pokud najemce poskodil Predmet najmu a/nebo porusil ustanovení cl. 4.3 ci 4.4 ci 4.5, a to s okamzitou ucinností, tj. ke dni
dorucení teto vypovedi najemci; (c) dalsími zpusoby skoncení, jak jsou upraveny v obcanskem zakoníku (napr. dohodou smluvních stran, zanikem predmetu
najmu).
Čl. 8 Závěrečná ustanovení
8.1 Zmeny teto smlouvy lze cinit pouze po dohode obou stran písemnou formou.
8.2 Šjednana povinnost uhradit smluvní pokutu nevylucuje pravo zadat nahradu zpusobene skody v souvislosti s porusením povinnosti, za jejíz porusení
byla smluvní pokuta sjednana. Šmluvní pokuty jsou splatne do 14 dnu od okamziku, kdy na ne vznikl príslusne smluvní strane narok.
8.3 Tato smlouva je uzavrena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichz kazda strana obdrzí po jednom (1) vyhotovení.
8.4 Štrany po prectení teto smlouvy prohlasují, ze souhlasí s jejím obsahem, ze tato smlouva byla sepsana vazne, u rcite, srozumitelne a na zaklade jejich
prave a svobodne vule, na dukaz cehoz pripojují níze sve podpisy.
V Dolním Lanove, dne _______________________
________________________________________
pronajímatel

_______________________________________
najemce

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

Nájemce:.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
uděluji tímto firmě NÁŘADÍ KUŠNÍR s.r.o., IČO: 07973535, se sídlem: č.p. 281, 543 41 Dolní Lánov jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním těchto
svých osobních údajů: rodné číslo; číslo občanského průkazu/pasu (u cizince); číslo řidičského průkazu , a to za
účelem toho, aby správce mohl spolehlivě a jednoznačně ověřit moji totožnost v souvislosti s uzavřením smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých,
kterou se správcem (na straně nájemce) uzavírám. Tento souhlas uděluji na dobu, po kterou je povinnost archivovat účetní a daňové doklady.
Před udělením tohoto souhlasu jsem byl správcem poučen o tom, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel udělit, že jej mohu
kdykoli odvolat prostým prohlášením vůči správci e-mailem na adresu: gabriela.kusnirova@seznam.cz, a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Správce mě rovněž poučil, že v okamžiku odvolání souhlasu přestane mé osobní údaje zpracovávat, a
že s neudělením nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není spojen žádný negativní důsledek pro mou osobu.
Správce mě dále poučil, že podle platných předpisů na ochranu osobních údajů, mám dále tato práva:
požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o mé osobě zpracovává a za jakým účelem;
požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů;
vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo vyžadovat jejich výmaz.
Beru rovněž na vědomí, že další práva a podrobné informace ochrany zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách správce.

Svým podpisem tímto uděluji správci souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů o mé
osobě za podmínek výše uvedených.
V Dolním Lánově, dne___________________________
_________________________________

najemce

