
Nájemní smlouva o podmínkách nájmu plošiny uzavřené mezi:

pronajímatelem: nájemcem:
SP SPORT, s.r.o. ….........................................
J. A. Bati 5648, Zlín  760 01 ….........................................
IČO: 29258880 IČO:.....................................
DIČ: CZ29258880 DIČ:.....................................

tel.: …..................................

dne: ….................................

Předmětem nájmu je pracovní plošina: ….........................................
RZ: …..................................

Nájem sjednává: Od: …..................................
Do: …..................................

Místo práce plošiny: ….........................................

Kč/den (bez DPH) Počet dní Celkem

Smluvní cena

Kč/km (bez DPH) Počet km Celkem

Dopravné

Kč (bez DPH) Celkem

Zaškolení

Celková cena – Kč (bez DPH)
(V případě prodloužení pronájmu bude cena upravena dle skutečné délky pronájmu.)

Podmínky pronájmu pracovních plošin
Předmětem této smlouvy je: a) pronájem pracovní plošiny bez obsluhy

b) služba provedená pracovní plošinou s obsluhou
Pracovní plošina je majetkem pronajímatele a tímto smluvním vztahem je za úhradu pronajmuta nájemci k 
provedení příslušných prací a služeb.

 1. Všeobecné

1.1 Pronajímatel je povinen předat pracovní plošinu v řádném technickém stavu. Předání potvrdí nájemci v 
okamžiku převzetí v nájemní smlouvě, rovněž vrácení potvrdí pronajímateli v nájemní smlouvě. Obě strany 
jsou povinny zabezpečit, aby osoby, které předávají nebo přebírají pracovní plošinu, byly k tomu oprávněny, v 
pochybnostech se má za to, že osoba jedná jménem a k tíži příslušné smluvní strany. V případě, že přejímací 
strana vyznačí v nájemní smlouvě existující závadu a předávající strana ji odmítne potvrdit, není přejímající 
strana povinna pracovní plošinu převzít. Za závadu se pokládá i znečištěná pracovní plošina.
1.2 Nájemce není oprávněn k dalšímu pronájmu stroje.
1.3 Pronajímatel přistaví pracovní plošinu ve smluvený termín začátku pronájmu odpovídající dohodě.
1.4 Pokud by měla být doba pronájmu prodloužena, je potřeba o tom vyrozumnět pronajímatele nejpozději dva
dny předem. Pronajímatel nemusí žádost akceptovat. Při zkrácení doby pronájmu si pronajímatel vyhrazuje 
právo vyúčtovat původně dojednanou dobu pronájmu, pokud nebude možný náhradní pronájem plošiny.
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1.5 Podepsáním předávacího protokolu nájemcem nebo jím pověřenou osobou přechází veškerou 
zodpovědnost za možné ohrožení spojené s provozem pracovní plošiny na nájemce.
1.6 Nájemce se zavazuje, že předmět pronájmu vrátí projímateli poslední den sjednané doby pronájmu. 
Ukončení pronájmu bude vyznačeno v protokolu o vrácení s udáním dne a hodiny.
1.7 Tato nájemní smlouva slouží zároveň jako předávací protokol.

 2. Podmínky nasazení

2.1 Při pronájmu předmětu pronájmu bez personálu obsluhy spadá do výhradního okruhu nájemce, aby zjistil, 
že pracovní plošina bude používána v souladu s platnou ČSN 27 5004, ČSN ISO 18878 a ČSN ISO 18893. 
Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu pracovní plošiny kvalifikovanými pracovníky, kteří mají písemné 
oprávnění a zavazují se dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu plošiny s ohledem na dodržení
vyhlášky 324/1990 BOZP.
2.2 Naše pracovní plošiny je povoleno používat pouze k účelu ke kterému jsou určeny a sice vždy v rámci 
dovoleného zatížení koše. Je zakázáno je používat jako jeřábu, pro tahání vedení apod.
2.3 Eventuelní speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství, kterých je 
pro nasazení plošin zapotřebí, zajišťuje nájemce.
2.4 Nájemce je povinen udržovat pracovní plošinu v provozuschopném stavu, chránit ji před zničením, 
poškozením, nadměrným opotřebením, zcizením apod.
2.5 V případě provádění hrubých prací je potřeba stroj dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí především při 
malování, lakování, svařování, a čistících pracech při použití kyselin. Zakázány jsou práce při nanášení nátěrů
stříkáním a otrýskáváním pískem. Při jakémkoliv znečištění nebo poškození zařízení bude uvedeno do 
původního stavu nájemci vyfakturováno.
2.6 Nájemce zodpovídá za stav terénu a možnosti nasazení.
2.7 V případě poruch na pracovní plošině je třeba bezodkladně informovat pronajímatele, případně musí být 
stroj ihned odstaven z provozu.
2.8 V případě dopravní nehody přívěsné pracovní plošiny nebo nákladního automobilu s pracovní plošinou je 
v každém případě zapotřebí informovat policii. V případě nedodržení předpisů ručí nájemce za eventuelní 
progresivní nároky třetích osob.
2.9 Veškeré škody způsobené plošinou nebo na pracovní plošině včetně nehody jdou po dobu nájmu k tíži 
nájemce. Ztrátu nebo zcizení plošiny (i její části) je nájemce povinen ohlásit pronajímateli i policii.

 3. Záruka, ručení a pojištění (ochrana pojištěním)

3.1 V případě nehod a jiných škod ručí nájemce zásadně za všechny škody způsobené nehodou na pracovní 
plošině. Pokud způsobil nehodu výlučně, převážně nebo ji spoluzavinila třetí osoba, postupuje pronajímatel 
své nároky na zaplacení škody proti třetí straně výlučně na nájemce, včetně eventuelních nároků. V každém 
případě ručí nájemce za chování své obsluhy jako za své vlastní chování.
3.2 V případě trvání opravy, poškozené pracovní plošiny, déle než tři pracovní dny, je pronajímatel oprávněn 
požadovat po nájemci úhradu ušlého zisku z pronájmu.
3.3 V případě, že nájemce bude porušovat kterékoliv ustanovení této smlouvy, je pronajímatel oprávněn 
smlouvu vypovědět v pětidenní lhůtě, jež počíná dnem doručení nájemci. Nájemce je povinen pracovní plošinu 
vrátit nejpozději poslední den nájemní smlouvy nebo výpovědní lhůty. Nájemce je povinen předat pracovní 
plošinu úplnou, v řádném technickém stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení a čistou. Jakékoliv poškození
a znečitění je pronajímatel oprávněn nájemci vyfakturovat.

 4. Platební podmínky

4.1 Faktura vystavená po ukončení pronájmu, eventuelně po 14ti dnech trvání zakázky, splatná do 10ti dní od 
jejího vystavení, nebo platba v hotovosti dle domluvy.
4.2 V případě prodlení se splácením faktury je nájemce povinen zaplatit za každý den prodlení 0,05% z dlužné 
částky.
4.3 V případě platby v hotovosti, placení oproti dokladu.

Předání nájemci: Vrácení pronajímateli:

Datum a místo: ….................................... Datum a místo: …....................................

Stav: Bez závad Stav: …....................................

Přebírající osoba: ….................................... Přebírající osoba: …....................................

Číslo OP: ….................................... Číslo OP: …....................................

Pronajímatel: ….................................... Pronajímatel: …....................................

Nájemce: ….................................... Nájemce: …....................................


