
Půjčovní řád 

Úvodní ustanovení 

1. Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve 

věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. 

2. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel  Tomáš Matoušek, Terronská 578/23, 160 00 Praha 6, IČO: 63962519, 

DIČ: CZ7404040391  a na straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě (dále jen nájemce). 

3. Nájemce může být každá fyzická osoba starší 18 let, která předloží OP, nebo právnická osoba, podnikatel, jenž předloží OP 

a  výpis z obchodního rejstříku.  

4. Složil kauci, která je uvedená  u každého půjčovaného  produktu – stroje.       

http://www.azavlahyshop.cz/azavlahy/eshop/27-1-Pujcovna-naradi  

Stroje a nářadí  jsou připraveny k vyzvedání   a vracejí se na adrese:  U Potoka 25, 25265 TURSKO po telefonické domluvě: tel: 

602 250 498, 608 327 421.  

Ceny půjčovného  

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny u každého produktu – stroje.   Cena je uvedena za jeden den. Po překročení této 

doby se automaticky načítá další  denní sazba. Aktuální denní sazba pronájmu je k dispozici na internetových stránkách 

pronajímatele.  http://www.azavlahyshop.cz/azavlahy/eshop/27-1-Pujcovna-naradi  Nájemce svým podpisem Nájemní 
smlouvy potvrzuje, že je s tímto ceníkem seznámen. 

 

Přenechání nájmu:  

 Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu třetí osobě a to ani dočasně. 

Instrukce:  

Nájemce svým podpisem Nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s 

elektrickým nářadím a první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Dále tímto podpisem potvrzuje, že předmět nájmu bude 

užívat pouze pro práce, pro které je určen, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto 
úkonu neshledal žádné závady ani poškození. 

Spotřební materiál:  

U některých strojů není součástí spotřební materiál, jako například sít na balení stromků u baliček. Tento spotřební materiál si 
nájemce si zakoupí samostatně.  Nespotřebovaný spotřební materiál zpět neodkupujeme.  

Použití:  

Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude využívat k účelu tomu určeném,  řádně o něj  pečovat a ošetřovat 

jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži. 

Nájemce je povinen:  

 dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) 

 seznámit se se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv nedorozumění 
si vyžádat informace od správce půjčovny. 

 pečovat o to, aby na najatém prostředku nevznikla škoda a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži. 

 přerušit práci po zahřátí stroje nad provozní teplotu, vyvarovat se přetěžování mechanismů a zařízení, dodržovat 
přestávky v práci. 

 při jakékoliv závadě či ztrátě svěřeného zařízení neprodleně informovat pronajímatele. 

 vrátit nářadí a příslušenství v provozuschopném stavu, kompletní a řádně očištěné. 

 neprovádět zásahy do vnitřní části stroje, jakékoliv úpravy či opravy. 

 používat pro elektrické připojení pouze zdroje a prodlužovací kabely odpovídající platným technickým normám a 
předpisům. 

http://www.azavlahyshop.cz/azavlahy/eshop/27-1-Pujcovna-naradi
http://www.azavlahyshop.cz/azavlahy/eshop/27-1-Pujcovna-naradi


 

Ručení nájemce 

Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu 

předmětu. Ručí i za škody způsobené pronajatým předmětem. 

Poruchy:  

V případě poruchy neprodleně kontaktujte pronajímatele.  

Doba nájmu a vrácení předmětu:  

1. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby vždy po telefonické domluvě s 

pronajímatelem. 

2. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně, nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele. 

3. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn účtovat dalších 24 hodin pronájmu a poté každý započatý 

den. 

4. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy. 

5. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výší. 

6. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. V případě silného znečištění (olej, 

bláto, písek, lepidla, barvy. apod.) si pronajímatel účtuje 100 Kč za náklady na vyčištění. 

7. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den, je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a 

považovat to  za krádež.  

8. V případě poškození či opotřebení stroje, které neodpovídá stavu stroje při vypůjčení a jeho přiměřenému opotřebení po 

dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených 

předmětů, respektive skutečné náklady na jejich opravu. 

9. V případě odcizení či ztráty půjčeného nářadí dle rozpisu v nájemní smlouvě uhradí nájemce pronajímateli cenu nářadí, 
kterou stanoví pronajímatel. 

 

Ochrana osobních dat 

Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uložena u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data 

nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na 

základě zákona o ochraně osobních údajů ČR (č. 101/2000 Sb.). 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo 

smlouvou o pronájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

2. Jakékoliv změny nebo dodatky tohoto Půjčovního řádu musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních 

stran. 

3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Půjčovního řádu. 

 

Půjčovní řád je nedílnou součástí Nájemní smlouvy. 

 


