
Smlouva o nájmu přívěsu 

Uzavřená podle § 2316 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Předmět nájmu 

Touto smlouvou přenechává pronajímatel nájemci za úplatu k dočasnému užívání níže uvedený přívěs (předmět 
nájmu) a nájemce se zavazuje za toto užívání platit pronajímateli sjednané nájemné. 
 
Předmět pronájmu:  Přívěs Niewiadów (nebržděný) 

Identifikační číslo:  VIN SZRB10000L0012866 

Registrační značka:  5SL2228  
Malý technický průkaz:  UBB 537989 

 
Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je v dobrém stavu, funkční a splňuje podmínky a předpisy pro užívání 
předmětu nájmu na pozemních komunikacích. 
 

2. Doba nájmu 

Nájem se sjednává na dobu určitou, a to ode dne …………………………………………. do ………………………………………………. 
Nájemce je povinen převzít a vrátit předmět nájmu na adrese provozovny pronajímatele, v termínu stanoveném 
ve smlouvě a ve stavu v jakém jej převzal, včetně jeho příslušenství dle předávacího protokolu. 
 

3. Nájemné a kauce 

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemné za užívání předmětu nájmu, uvedeného v článku 1. této smlouvy 
včetně příslušenství, činí 250,- Kč + zákonné DPH za každý započatý den trvání nájmu. 
Nájemce za účelem zajištění splnění všech závazků vůči pronajímateli složí nejpozději v den převzetí předmětu 
nájmu ve prospěch pronajímatele kauci ve výši 2.000,- Kč. 
 

4. Práva a povinnosti 

Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájme nemá ke dni jeho předání pronajímateli právní ani faktické vady, které 
by bránily řádnému užívání a/nebo provozu předmětu nájmu. 
Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti 
nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení, jinak může pronajímatel od pronájmu ustoupit. 
Nájemce prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro řízení přívěsného vozíku (předmětu nájmu). 
 

5. Skončení nájmu 

Nájem zaniká uplynutím doby nájmu sjednané dle článku 2. této smlouvy, nedojde-li k jejímu prodloužení 
postupem dle obchodních podmínek. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 

6.  Závěrečná ujednání 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je taková smluvní strana 
povinna tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Tato smlouva je vyhotovena ve 
dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí 
mít písemnou formu. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Ve Smečně dne …………………………………… 
 
 
 
Pronajímatel: ………………………………………………..                                                 Nájemce: …………………………………………… 

Pronajímatel: 

Petr Beznoska 
Padlých hrdinů 537 
273 05  Smečno 
IČ: 74373528     DIČ: CZ8005060690 
telefon: +420 606 360 207 
e-mail: fakturace@stavby-beznoska.cz 
www.stavby-beznoska.cz 

Nájemce:  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

telefon: ……………………………………………………. 


