
SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM NÁJMU VĚCÍ MOVITÝCH

Smluvní strany: 

Martina Kubištová  A-TechService 
se sídlem: Praha 10, Žitomírská 42, 101 00
IČ: 71876944
jednající společnosti pan Jaromír Kubišta, r.č. 720815/0488
(dále jen “Pronajímatel“)

a

……………………………………
se sídlem ………………………....
IČ ………………………………...
zastoupený ……………………….
(dále jen “Nájemce“)

společně též „smluvní strany“ či „účastníci“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o podnikatelském nájmu věcí movitých

Článek I. 
Předmět a účel nájmu

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících movitých věcí:

-   ………………………………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................................................................
................................................................................................. (ceny bez DPH)

1.2 Pronajímatel touto nájemní smlouvou přenechává nájemci do užívání movité věci specifikované v čl. I odst. 1.1 této 
smlouvy (dále jen „předmět nájmu“) a nájemce se zavazuje platit za jejich užívání nájemné.

Článek II. 
Nájemné

2.1 Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran ve výši ………………….. Kč (slovy: …………………………………….korun 
českých) za dobu, sjednanou v článku V..

2.2 Nájemné je nájemce povinen uhradit pronajímatelům na základě faktury a ve lhůtě splatnosti.

2.4 Dnem zaplacení se rozumí den, v němž bude pronajímatel moci disponovat s příslušnou částkou, tj. den jejího 
připsání  na účet  pronajímatele.  V případě prodlení  s jakoukoliv  výše uvedenou platbou je pronajímatel  oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z předmětné částky za každý den prodlení.

Článek III.
Práva a povinnosti Pronajímatele

3.1 Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu nejpozději dne …. . … . ………….., a to ve stavu, v jakém se 
nachází  ke  dni  podpisu  této  smlouvy.  Převzetí předmětu  nájmu  bude  protokolováno  ve  zvláštním  zápise,  který 
podepíší pronajímatel a nájemce v den předání předmětu nájmu.

Článek IV. 
Práva a povinnosti Nájemce

4.1 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a k účelu dle článku I. této smlouvy, a  to  po  celou  dobu 
trvání nájemního vztahu dle této smlouvy.



4.2 Nájemce povinen po skončení vztahu založeného touto smlouvou, nejpozději do …. . ... . …….. odevzdat předmět 
nájmu v takovém stavu, v jakém mu byl předán. Nepředá-li nájemce předmět nájmu řádně a včas po skončení trvání 
nájmu je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ……………………………. Kč za každý den prodlení.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že nájemce není oprávněn po dobu trvání nájmu dle této smlouvy přenechat předmět 
nájmu ani jeho část do podnájmu třetí osobě. 

Článek V. 
Trvání Smlouvy

5.1 Nájem předmětu nájmu dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou od …. . ….. . …….. do ….. . ….. . ………

Článek VI.
Odpovědnost za škodu

6.1 Smluvní strany se dohodli, že nájemce odpovídá za jakékoli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu či jeho 
součásti a to bez ohledu na zavinění. V případě, že dojde k jakékoli škodě na předmětu nájmu je nájemce povinen 
tuto škodu bezodkladně pronajímateli uhradit.
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení

7.1 Nájemce  tímto  potvrzuje,  že  umí  zacházet  s  předmětem  nájmu  a  byl  seznámen  s  návodem  jeho  užívání  a  s 
bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu.

7.2 Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

7.3 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho k 
ní připojují svoje podpisy

  V Praze dne ….........................                                              V Praze dne ……………………..

     .................................................. 
                Pronajímatel       Nájemce


