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SMLOUVA O NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ  
uzavřená níže uvedeného dne podle ust. § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami 
 
 

1. Ondřej Dvořák  
IČO: 87326116 
DIČ: CZ8705201274   
místem podnikání Vysoký Chlumec 130, PSČ 262 52  
kontakt: info@dvorak-elektro.com  
  +420 723 805 953 

  
(dále jen „pronajímatel“) 

 
a 
 
2. jméno a příjmení: 
 dat. nar.: 
 bytem: 
 kontakt: 

 
(dále jen „nájemce“) 
 
 
(dále společně též „smluvní strany“) 

 
 

I. 
Předmět nájmu 

 

 
 

 

Kód Položka Počet Cena za 
den 

        

    

    

        

    

    

        

    
Cena celkem   

Kauce   
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu specifikovaný v čl. 1 této smlouvy, aby jej užíval, 

a nájemce se za to zavazuje pronajímateli platit nájemné za každý kalendářní den, včetně dne předání 
a převzetí předmětu nájmu, ve výši stanovené v čl. 1 této smlouvy. K nájemnému bude dopočtena 
DPH v zákonem stanovené výši.  

2. Nájem je sjednáván na dobu určitou od ……….. do ………… 
3. Nájemce je povinen při podpisu této smlouvy zaplatit pronajímateli kauci ve výši stanovené v čl. 1 

této smlouvy.  
4. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu nemá vady, které by bránily řádnému užívání ani 

provozu předmětu nájmu./ s výjimkou ………………………………………………… 
5. Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím 

k obvyklému opotřebení.  
6. Nájemce není oprávněn přenechat třetí osobě předmět nájmu do podnájmu nebo bezplatného 

užívání. 
 

III. 
Odkaz na obchodní podmínky 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky pronajímatele, které tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. Obchodní podmínky pronajímatele jsou dostupné také na webových stránkách pronajímatele 
www.dvorak-elektro.com.  

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2.  Pro vztahy smluvních stran, jež nejsou upraveny touto smlouvou, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 
3.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
4.  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
5.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy smluvní strany potvrzují níže svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
Přílohy:  1) Obchodní podmínky pana Ondřeje Dvořáka  
 
 
 V   .................   dne   ....................2019     V   .................   dne   ....................2019 
 
 
 pronajímatel  nájemce 
   
 
 
 
 

...........................................................          ........................................................... 
 Ondřej Dvořák jméno a příjmení 


