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OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O NÁJMU PŘÍVĚSU 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Pojmy použité v těchto obchodních podmínkách (dále jen 
„OP“) mají stejný význam jako pojmy použité ve smlouvě, 
pokud není výslovně stanoveno v konkrétním případě 
jinak. 

2. Tyto OP jsou k dispozici na internetových stránkách 
pronajímatele: 
www.stavby-beznoska.cz/privesy a zároveň tvoří 
nedílnou součást smlouvy o nájmu přívěsu. 

3. Přívěs se objednává na základě osobního nebo 
telefonického ujednání. Pravdivost uvedených údajů se 
ověřuje pomocí občanského průkazu a řidičského 
průkazu. 

4. Přívěsy se pronajímají pouze osobám starším 18 let a 
vlastnícím řidičský průkaz potřebné skupiny řidičského 
oprávnění. 

5. Přívěsy se přebírají v provozovně pronajímatele po 
telefonické dohodě. 

 
Článek 2 

Práva a povinnosti pronajímatele 
1. Pronajímatel je povinen zajistit na své náklady ve vztahu 

k předmětu nájmu povinné pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla. 

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

 
Článek 3 

Práva a povinnosti nájemce 
1. Nájemce je povinen v případě dopravní nehody, při které 

bude poškozen či zničen předmět nájmu, bezodkladně 
ohlásit tuto dopravní nehodu Policii ČR a současné 
pronajímateli. Stejným způsobem je nájemce povinen 
postupovat i v případě odcizení předmětu nájmu nebo 
jeho poškození z jiného důvodu než při dopravní nehodě.  
Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení Policie ČR o 
tom, že je způsobila osoba od nájemce odlišná, se považují 
za škody způsobené nájemcem a nájemce je zodpovědný 
za celou výši škody a je povinen ji uhradit pronajímateli do 
7 dnů ode dne jejího vzniku. 

2. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu 
třetí osobě. 

3. Při jízdě mimo území ČR přebírá nájemce veškerou 
zodpovědnost za přívěs. 

4. Nájemce je povinen po dobu pronájmu se o přívěs starat 
a kontrolovat jeho stav. 

5. Nájemce je zodpovědný za veškeré škody způsobené 
špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je 
povinen uhradit pronajímateli vzniklé náklady. 

6. Proražené a píchlé pneumatiky hradí nájemce. 
7. V případě vrácení silně znečištěného přívěsu uhradí 

nájemce pronajímateli poplatek za vyčištění ve výši 200 
Kč. 

8. Při ztrátě malého technického průkazu je účtován 
poplatek ve výši 500 Kč. 

9. Při nevrácení předmětu nájmu ve sjednaném termínu je 
nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve 
výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení. 

10. Nájemce hradí veškeré poplatky, pokuty za dopravní 
přestupky, dálniční známky a mýto či jiné sankce plynoucí 
ze strany užívání nájemce v době nájmu a nezaviněné 
pronajímatelem. 

 
Článek 4 

Doba nájmu, nájemné, kauce 
1. Prodloužení doby nájmu je možné po předchozí 

telefonické dohodě nájemce s pronajímatelem. 
2. Nájemce je povinen složit u pronajímatele při podpisu 

smlouvy kauci ve výši stanovené pronajímatelem a 
uvedené v nájemní smlouvě. Kauce bude vrácena po 
skončení nájmu v případě, že bude mít nájemce vyrovnány 
všechny své dluhy ze smlouvy vůči pronajímateli. 

3. Nájemné se hradí za každých započatých 24 hodin ve výši 
stanové pronajímatelem. 

 
Článek 5 

Skončení nájmu, odstoupení  od smlouvy 
1. Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni od smlouvy 

odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení 
smluvních povinností druhou stranou. Účinky odstoupení 
od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné 
odstoupení strany odstupující doručeno druhé straně. 

 
Článek 6 

Společná a závěrečná stanovení 
1. Nájemce je oprávněn převést práva a povinnosti ze 

smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem pronajímatele, bez něhož je takový převod 
neplatný. 

2. Pronajímatel je oprávněn přenést svá práva a povinnosti 
vyplývající ze smlouvy a těchto OP na jinou osobu i bez 
souhlasu nájemce. 

3. Právní vztahy vyplývající a vznikající ze smlouvy se řídí 
platným právním řádem České republiky, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

4. Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 25.10.2021 
 
 

 

 

 

 


