
 

Půjčovní řád 

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Půjčovní řád se vztahuje na úpravu práv a povin-

ností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále spo-
lečně též jen „smluvní strany“) při pronájmu 
předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na zákla-
dě nájemní smlouvy (dále „smlouva“) dle §  2201 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění. 

2. Půjčovní řád je nedílnou součástí smlouvy. 
3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před 

zněním půjčovního řádu.   
 

 II. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanoven 

ve smlouvě.  
2. Nájemce platí nájemné za celou dobu užívání 

předmětu nájmu až do doby vrácení kompletního a 
nepoškozeného předmětu nájmu (a to i v případě, 
pokud je nájemce v prodlení s vrácením předmětu 
nájmu), nebo do doby kdy oznámí pronajímateli 
důvod, proč nemůže předmět nájmu užívat a sou-
časně podepíše škodní protokol a odsouhlasí způ-
sobenou škodu. Za tyto důvody se považuje pře-
devším poškození, či zničení předmětu nájmu, 
anebo ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu. V 
případě odcizení předmětu nájmu je nájemce povi-
nen doložit odcizení pronajímateli protokolem vy-
daným Policií ČR. 

3. Pronajímatel má právo po nájemci požadovat před-
ložení 2 platných dokladů totožnosti. Bez jejich 
předložení má pronajímatel právo odmítnout uza-
vřít smlouvu s nájemcem. 

4. V případě prodlení s placením nájemného má pro-
najímatel právo požadovat po nájemci smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, a to za každý 
i jen započatý den prodlení a současně náhradu 
nákladů spojených s vymáháním dlužné částky 
vynaložených na inkasní agentury nebo 
advokáty. Nárok pronajímatele na úhradu smluvní 
pokuty se nijak nedotýká jeho nároku na náhradu 
škody.  

 III. KAUCE 
1. Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí 

pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpoz-
ději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě 
sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve 
smlouvě uvedena její výše. 

2. Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a 
splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z 
nájmu. 

3. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájem-
ci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě 
nájemného, náhradě případného poškození, zniče-
ní, ztrátě či odcizení předmětu nájmu, úhradě 
 smluvních pokut a jakýchkoliv dalších dluhů ná-
jemce vůči pronajímateli. 

4. Pronajímatel je oprávněn kauci využít i k úhradě 
pohledávky pronajímatele za nájemcem z jiné ob-
chodní činnosti či jiné smlouvy. Nájemce nemá 
právo na úroky z kauce.   

 IV. DOBA A SKONČENÍ NÁJMU 
1. Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou 

uvedenou ve smlouvě, jež je ve smlouvě označena 
slovy doba nájmu. Od okamžiku faktického předání 
předmětu nájmu nájemci přechází na nájemce 
odpovědnost za předmět nájmu. Nájem je ukončen 
vrácením předmětu nájmu, nebo podpisem škodní-
ho protokolu a odsouhlasením způsobené škody.  

2. Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli 
předmět nájmu včetně veškerého příslušenství na 
adrese sídla pronajímatele uvedené ve smlouvě, a 
v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho pře-
vzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při 
řádném užívání.  

3. Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli 
předmět nájmu zbavený nečistot vzniklých při pou-
žívání předmětu nájmu. V případě vrácení znečiš-
těného předmětu nájmu má pronajímatel právo 
požadovat po nájemci dle svého vlastního uvážení 
buď zaplacení nákladů ve výši 300 Kč + DPH za 
každou započatou hodinu práce jednoho pracovní-
ka, který předmět nájmu zbavuje nečistot nebo 
paušální poplatek ve výši 300 Kč + DPH. 

4. Nájemce má právo vrátit předmět nájmu i před 
uplynutím předpokládané doby nájmu. V tomto 
případě bude nájemci pronajímatelem vyúčtováno 
nájemné pouze za skutečnou dobu trvání nájmu 
minimálně však sazba, která odpovídá půl dennímu 
nájmu u nářadí či strojů a 14 denní náklady na 
pronájem trubkového či rámového lešení. Proná-
jem pojízdného lešení je ukončen a účtován ke dni 
vrácení. 

5. Předmět nájmu, který pro provoz vyžaduje PHM, je 
pronajímatelem nájemci předán s plnou nádrží 
adekvátního PHM. Nájemce se zavazuje vrátit 
předmět nájmu pronajímateli pouze s plnou nádrží 
odpovídající PHM dle povahy předmětu nájmu. V 
případě že nájemce vrátí předmět nájmu pronají-
mateli bez plné nádrže na PHM, bude pronajímatel 
nájemci účtovat chybějící objem PHM dle skuteč-
ného stavu s fixní cenou 40 Kč vč DPH/litr. 

6. Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez 
výpovědní doby a požadovat okamžité vrácení 
předmětu nájmu i před uplynutím předpokládané 
doby nájmu v případě zjištění, že: nájemce užívá 
předmět nájmu takovým způsobem, že se opotře-
bovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že 
hrozí zničení předmětu nájmu. 

 V. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 
1. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci 

tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo 
není-li účel ujednán, k účelu obvyklému. Je-li 
předmětem nájmu lešení, není součástí nájmu jeho 



montáž a tuto je povinen si nájemce zajistit na 
vlastní náklady a nebezpečí. 

2. Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání 
předmětu nájmu po dobu nájmu. 

3. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době 
uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která 
nebrání užívání předmětu nájmu. 

4. Povinnost k náhradě škody způsobené pronajíma-
telem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje 
tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do 
částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze 
požadovat náhradu skutečné škody spočívající v 
uhrazených i neuhrazených sankcích, které je ná-
jemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se ne-
nahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši sku-
tečně prokázané. 

5. Pronajímatel si vyhrazuje právo navýšit kauci po 
dobu trvání smlouvy v případě, že to vzhledem 
k okolnostem bude považovat za vhodné. Nájemce 
je povinen uhradit navýšenou kauci ve lhůtě do 3 
dnů od výzvy zaslané pronajímatelem nájemci. 
V případě, že nájemce zvýšenou kauci ve výše 
uvedené lhůtě neuhradí, je pronajímatel oprávněn 
vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a požado-
vat okamžité vrácení předmětu nájmu i před uply-
nutím předpokládané doby nájmu. Pronajímatel je 
oprávněn navýšit kauci až do výše pořizovací ceny 
předmětu nájmu. 

6. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu 
s nájemcem dle svého uvážení. 

7. Pronajímatel má právo nájem kdykoliv vypovědět. 
Výpovědní doba je deset (10) dnů. 

8. V případě, že nájemce bude mít zájem prodloužit 
dobu trvání nájmu, je nájemce povinen si prodlou-
žení trvání nájmu nechat předem odsouhlasit od 
pronajímatele. Pronajímatel je následně oprávněn 
po nájemci požadovat zaplacení nájemného za 
každý další den trvání nájmu. 

9. V případě, že nedojde k prodloužení doby trvání 
nájmu dle předchozího odstavce a nájemce před-
mět nájmu nevrátí po uplynutí doby nájmu, je pro-
najímatel oprávněn po nájemci požadovat zaplace-
ní nájemného za každý další den trvání nájmu a 
současně je pronajímatel oprávněn po nájemci 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z pořizo-
vací ceny předmětu nájmu (v případě, že je před-
mětem nájmu lešení popř. příslušenství k lešení, je 
smluvní pokuta počítána z pořizovací ceny v Kč za 
m² krát počet m²) a to za každý i jen započatý den 
prodlení s vrácením předmětu nájmu. Dále je pro-
najímatel oprávněn předmět nájmu na náklady 
nájemce převzít v místě, kde se předmět nájmu 
nachází. Nárok pronajímatele na úhradu smluvní 
pokuty se nijak nedotýká jeho nároku na náhradu 
škody. 

10. Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv 
z povinností nájemce dle smlouvy nebo tohoto 
Půjčovního řádu odstoupit okamžitě od smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká nároku 
pronajímatele na náhradu škody. 

11. Pronajímatel má právo označit předmět nájmu 
svým logem a kontaktními údaji tak, jak mu přika-
zuje právní řád České republiky (například zákony, 
technické a bezpečnostní normy, vyhlášky apod.) 
v platném znění v době trvání nájmu a nájemce 

nemá právo toto označení odstranit po celou dobu 
trvání nájmu, není-li písemně stanoveno jinak. 

 VI. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 
1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako 

řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li 
ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné. 

2. Nájemce nahradí pronajímateli poškození, odcize-
ní, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce 
je odpovědný za škodu zjištěnou při vrácení stroje i 
za poškození zjištěné následně servisním techni-
kem bez zbytečného odkladu. Pronajímatel je 
oprávněn požadovat uhrazení nákladů spojených 
s poškozením ze složené kauce. 

3. V případě, že dojde k poruše předmětu nájmu 
v rozsahu, který brání jeho řádnému užívání, je 
třeba tuto skutečnost ihned (ve lhůtě do 24 hodin) 
ohlásit pronajímateli jako reklamaci. Na pozdější 
reklamaci nebude brán zřetel a půjčovné bude 
účtováno v plné půjčovní době. 

4. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže 
nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užíva-
cí právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě 
užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu 
pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení 
nájemcových povinností způsobující pronajímateli 
vážnou újmu a pronajímatel má právo po nájemci 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z 
pořizovací ceny předmětu nájmu. Umožní-li nájem-
ce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá 
pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako 
kdyby předmět nájmu užíval sám. Nárok pronají-
matele na úhradu smluvní pokuty se nijak nedotýká 
jeho nároku na náhradu škody. 

5. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže 
nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-
li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu 
pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního 
stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději 
však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na 
žádost pronajímatele předmět nájmu do původního 
stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez 
výpovědní doby a požadovat po nájemci způsobe-
nou škodu. 

6. Nájemce výslovně konstatuje, že ho pronajímatel 
seznámil s: provozními podmínkami, návodem k 
obsluze předmětu nájmu, popř. návodem k montá-
ži, technickou dokumentací či bezpečnostními 
předpisy (v případě neporozumění je nájemce 
povinen si vyžádat informace od pronajímatele), 
pokyny a doporučeními výrobce předmětu nájmu a 
byl poučen o práci s elektrickým nářadím a první 
pomocí při úrazu elektrickým proudem.  

7. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu dle 
návodu k obsluze, návodu k montáži, technické 
dokumentace či bezpečnostních předpisů a pokynů 
přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškoze-
ním, ztrátou či zničením.  

8. Nájemce se zavazuje svěřit obsluhu předmětu 
nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, pře-
zkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, 
zaškoleným a oprávněným.   

9. Nájemce se zavazuje provádět na vlastní náklady 
běžnou údržbu předmětu nájmu dle doporučení 
výrobce předmětu nájmu. Pokud je doba nájmu 
delší než 90 dní, zavazuje se nájemce zajistit na 



vlastní náklady případné povinné revize. Pokud tak 
nájemce neučiní, odpovídá za škodu tím vzniklou.    

10. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli na zá-
kladě jeho žádosti přístup k předmětu nájmu za 
účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. 
provedení servisní prohlídky nebo opravy. 

11. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli odcize-
ní, poškození, ztrátu či zničení předmětu nájmu 
ihned (do 24 hodin) poté, co se tak stane. V přípa-
dě porušení této povinnosti má pronajímatel právo 
po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z pořizovací ceny předmětu nájmu za 
každý i jen započatý den prodlení se splněním 
předmětné povinnosti. Nárok pronajímatele na 
úhradu smluvní pokuty se nijak nedotýká jeho ná-
roku na náhradu škody. 

12. Nájemce je povinen při práci a užívání předmětu 
nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví 
a životního prostředí a používat veškeré nutné 
ochranné pomůcky. 

13. Pronajímatel doporučuje nájemci pojistit si předmět 
nájmu na jeho pořizovací cenu v Kč (v případě, že 
je předmětem nájmu lešení popř. příslušenství 
k lešení, na pořizovací cenu v Kč za m² krát počet 
m²), a to proti krádeži a živelným škodám a dále 
zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
nájemcem. 

14. Ve vztahu k předmětu nájmu, kde to přichází 
v úvahu, je nájemce dále povinen dodržovat násle-
dující povinnosti: 

a) přerušit práci po zahřátí předmětu nájmu 
nad provozní teplotu, dokud předmět 
nájmu nevychladne, 

b) mazat hlavu el. kladiv a upínací části 
nástrojů a udržovat nástroje v čistém 
stavu, 

c) neprovádět jakékoliv zásahy do vnitřní 
části předmětu nájmu vč. elektrické insta-
lace a připojovacího kabelu, 

d) nepoužívat předmět nájmu pro práci ve 
vodě, vlhku a výbušném prostředí, 

e) používat pro elektrické připojení toliko 
zdroje a prodlužovací kabely, odpovídají-
cí platným technickým normám a předpi-
sům. 

 VII. USTANOVENÍ VE VZTAHUJÍCÍ SE NA    
SPOTŘEBITELE 

1. Ustanovení tohoto článku půjčovního řádu se pou-
žijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s ná-
jemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 
občanského zákoníku (dále „spotřebitelské 
smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé. 

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavře-
na osobně, bez použití prostředků komunikace na 
dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluv-
ních stran v prostorách provozovny pronajímatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že nájemce oslovil pro-
najímatele k uzavření smlouvy v jeho provozovně. 

4. Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajíma-
tele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně 
a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva. 

5. Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí 
sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způ-
sobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlou-
va. 

6. Pronajímatel tímto informuje nájemce, že subjek-
tem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 
je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka 
tohoto subjektu je https://www.coi.cz. 
 

 VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 
1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv práv-

ní jednání podle smlouvy musí mít písemnou for-
mu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma 
právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, 
je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí 
elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit. 

2. Otázky neupravené ve smlouvě nebo tomto půj-
čovním řádu se řídí právem České republiky, ze-
jména občanským zákoníkem. 

3. Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními 
stranami vzniknout, budou řešeny především smír-
nou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit 
smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí 
na obou stranách, budou rozhodnuty s konečnou 
platností příslušným soudem České republiky.  

4. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že byl se zně-
ním tohoto půjčovního řádu dostatečně seznámen 
a zavazuje se jej v plném rozsahu dodržovat. 

 V Huštěnovicích dne ____________________ 

       
 ___________________________________ 

 Jméno, příjmení a podpis nájemce 

http://www.coi.cz

