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V. 
Pronajímatel pronajímá nájemci věci uvedené v čl.III této smlouvy a nájemce se zavazuje věc užívat 

za účelem a způsobem, kterým se věc obvykle užívá vzhledem ke své povaze a svému určení. 

Obě smluvní strany prohlašují, že věc je předávána a přebírána ve stavu způsobilém k obvyklému 

užívání. Případné změny jsou zaznamenány v oddíle III. (stav věcí při předání nájemci). 

 

VI. 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v bodě II. Den půjčení se nezapočítává 

do lhůty půjčení. Pokud nájemce vrátí věc poslední den smlouvy do 11:00 hodin, také den vrácení 

se nezapočítává do lhůty půjčení.  

Nájemce se zavazuje uhradit za nájem věci částku uvedenou v bodě III. Nájemné (= půjčovné) je 

splatné předem v den uzavření této smlouvy. V případě složení zálohy v hotovosti se půjčovné odečte 

ze zálohy v den vrácení.  

 

VII. 

Zánik smlouvy: 

- po navrácení věci 

- písemně, dohodou a vyrovnáním obou smluvních stran 

 

VIII. 

Nájemce nesmí dát věc do nájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na věci žádné změny. 

 

IX. 

Nájemce se zavazuje, že se bude o předmět nájemní smlouvy (věc) řádně starat a užívat jej tak, aby 

nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo k nepřiměřenému opotřebení. V případě jakékoliv 

ztráty, nebo úplného zničení věci v stanovené době pronájmu, se nájemce zavazuje uhradit 

pronajímateli hodnotu (= výše zálohy) věci, dle bodu III. této smlouvy.  

V případě poškození věci se nájemce při vrácení věci zavazuje uhradit pronajímateli věci poměrnou 

část dohodnuté hodnoty věci, odpovídající míře poškození. Konkrétní částka bude stanovena 

při převzetí věci pronajímatelem. 

 

X. 

Vrátí-li nájemce věc po době dohodnuté v nájemní smlouvě, popř. po uplynutí výpovědní lhůty, 

je povinen hradit nájemné až do vrácení věci a navíc uhradit poplatek z prodlení ve výši denní sazby 

nájemného za každý den prodlení. V případě ztráty, nebo zničení věci, stíhají tyto povinnosti nájemce 

až do doby, kdy zničení nebo ztrátu věci pronajímateli ohlásí. 

 

XI. 

Při vrácení věci pronajímateli nájemce předloží pronajímateli svůj stejnopis nájemní smlouvy, 

na kterém bude potvrzeno vrácení věci a její stav. 

 

XII. 

Při vrácení věci před dohodnutým termínem se nájemné nevrací. 

 

XIII. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci nájemcem. Tato smlouva je vypracována ve dvou 

stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží každý po jednom stejnopise. 

 

 

 

 

 


