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NÁJEMNÍ SMLOUVA 

uzavřena mezi stranami: 

 
I. 

Smluvní strany 
 

EKOLA České Libchavy s.r.o. 

České Libchavy 172 
561 14 České Libchavy 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8020 
zastoupená na základě plné moci Ing. Davidem Černým, ředitelem 

IČO: 49813862 DIČ: CZ49813862 
 
 (dále jen pronajímatel) 
 
a      

 
Technické služby Lanškroun, s.r.o. 

sídlo: Lanškroun, Nádražní 33, PSČ 563 01 

IČO : 25951459  DIČ: CZ25951459 
zastoupená Vladimírem Skalickým, jednatelem společnosti 

 
(dále jen nájemce) 
 

II. 

Předmět smlouvy 

 
1) Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání předmět smlouvy: 

- Nákladní automobil VOLVO FM9 300 44R, RZ 2E05729 
 

2) Nájemce převezme od pronajímatele předmět smlouvy v sídle pronajímatele, kde bude sepsán 

předávací protokol o technickém stavu a vybavení vozidla, který stvrdí svými podpisy zástupci 
obou stran. 

 
3) Pronájem se sjednává na dobu neurčitou od 22. 6. 2016. 

 

III. 
Práva a povinnosti pronajímatele 

 
1) Pronajímatel je povinen předat předmět smlouvy spolu s potřebnými doklady při uzavření 

smlouvy. 
2) Pronajímatel při předání předmětu smlouvy nájemci zajistí dotankování nádrže palivem na 

maximum. 

3) Pronajímatel garantuje, že v době převzetí předmětu smlouvy je způsobilý k provozu a užívání.  
4) V případě poruch celků vozidla (např. motor, spojka, převodovka, výměna opotřebovaných pneu, 

brzd, přední nápravy atd.), jejichž vznik neovlivnila doba a provozní podmínky používání předmětu 
smlouvy nájemcem, si uhradí náklady spojené s opravou na své náklady. Nájemce je povinen při 

vzniku výše uvedené poruchy ihned informovat telefonicky popř. písemně pronajímatele a s ním 

se dohodnout na postupu opravy. 
5) Pronajímatel není odpovědný za škody vzniklé nájemci z důvodu nezpůsobilosti předmětu smlouvy 

k užívání. 
6) Pronajímatel se zavazuje po celou dobu pronájmu předmětu smlouvy pokračovat v účetním 

odepisování, platit silniční daň, zákonné pojištění z odpovědnosti motorových vozidel a havarijní 
pojištění předmětu nájmu. 
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IV. 

Práva a povinnosti nájemce   

 
1) Nájemce je povinen udržovat předmět smlouvy na vlastní náklady ve stavu, v jakém jej převzal 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 
2) V době nájmu předmětu smlouvy nese nájemce zodpovědnost za škody vzniklé při provozu 

předmětu smlouvy a uhradí pronajímateli veškeré náklady spojené s odstraněním těchto škod. 

Současně bude nájemce provádět běžnou údržbu předmětu smlouvy. 
3) Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele přenechat předmět smlouvy jiné osobě 

k užívání. 
4) Po ukončení nájmu předá nájemce pronajímateli předmět nájmu, v místě provozovny 

pronajímatele a zástupci smluvních stran sepíší předávací protokol o technickém stavu a vybavení 
předmětu nájmu a stvrdí jej podpisem. Dále předá nájemce pronajímateli řádně vyplněné 

záznamy o provozu vozidla (knihu jízd). 

5) Nájemce při vrácení předmětu smlouvy pronajímateli zajistí na své náklady dotankování nádrže 
palivem na maximum. V případě nedodržení tohoto závazku budou pronajímatelem, nad rámec 

ceny pronájmu sjednané v Čl. IV., vyúčtovány dodatečné náklady na dotankování nádrže. 
6) Případné zjištěné nedostatky ve vybavení a případné poškození je nájemce povinen odstranit 

popř. pronajímatel zajistí odstranění vzniklých závad a je oprávněn je vyžadovat prokazatelně 

vzniklé náklady po nájemci. 
 

IV. 
Cena pronájmu 

 
1) Cena pronájmu za předmět smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran: 

 

4 000 Kč / pracovní den 
 

2) K celkové ceně pronájmu se připočítává 21 % DPH.  
3) Úhrada pronájmu bude prováděna za kalendářní měsíc, na základě faktury vystavené 

pronajímatelem, se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury. 

 
V. 

Závěrečná ujednání 
 

1) Právní poměry účastníků neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem. 

2) Smlouva se vystavuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá  
      strana obdrží jeden oboustranně potvrzený stejnopis.  

 
 

V Českých Libchavách 21. 6. 2016 
 

 

 
 

 
 

 

……………………….                                                                                  …………………………. 
      Nájemce                                                                                              Pronajímatel 

 
 

 
 

 
 

 

 


