Nájemní smlouva
uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
1. Ing. Milan Soukup
se sídlem Levského 3185, Praha 4, 143 00
IČ: 71424598
zastoupena Ing. Milanem Soukupem
(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné
a
2. _______
se sídlem _________
IČ: _________
zastoupena __________
(dále jen „nájemce“) na straně druhé
uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto
Nájemní smlouvu
Čl. 1
Předmět nájmu
1.1
Předmětem nájmu je movitá věc: ………...
Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci do užívání a nájemce předmět nájmu přijímá.
Součástí této smlouvy je zároveň předávací protokol s podrobným popisem předmětu nájmu movité
věci, veškerého příslušenství a stavu movité věci i příslušenství. Nájemce se zavazuje, že bude
předmět nájmu užívat s péčí řádného hospodáře.
1.2
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem …………. a je oprávněn dát je do nájmu.
1.3
Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ……….(ve sjednané době) užíval.
Čl. 2
Účel smlouvy
2.1
Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výlučně jako ……………, a to dle podmínek
uvedených v této nájemní smlouvě.
2.2
Nájemce prohlašuje, že se plně seznámil se stavem …..(věci) a prohlašuje, že předmětné ……….
(věci)jsou vhodné pro sjednaný účel nájmu.
Čl. 3
Nájemné
3.1

Výše nájemného je ………,-Kč za ______.
Čl. 4
Práva a povinnosti stran
4.1
Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému
užívání
4.2
Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc
řádným způsobem.
4.3
Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě
4.4
Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda.
Čl. 5
Skončení nájmu
5.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od ………

do ……… .

5.2
Nájemní smlouva zaniká zničením pronajaté věcí.
5.3
Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy např. kdykoliv, byla-li pronajatá věc předána ve stavu
nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání.
5.4
Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, např. užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu
pronajatou věc.
Čl. 6
Odpovědnost
6.1
Pronajímatel nenese odpovědnoust za škody na životě, zdraví a majetku, které zákazníkovi
vzniknou v souvislosti s užíváním vypůjčeného materiálu.
Čl. 7
Prohlášení svobodné vůle
7.1
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné
vůle, nikoliv v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
V ...... dne.....
V ....... dne ........
_________________
Pronajímatel

___________________ Nájemce

