                   SMLOUVA O NÁJMU VĚCI

 Pronajímatel : Sirůček David                    Nájemce:
                 Trnovanská 1326
                 Teplice 41501                 
                 IČO : 75292661                                                                                     
                 DIČ : CZ8308232845                                                                          


Předmět nájmu
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pronajímané věci :

Název :                                   Typ: 
Výrobní číslo : 

Ostatní/příslušenství  : 

Poškození : 

I.

1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.

2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

II.
1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od  ………………… do  ………………….
2. Účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět pouze z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou stranou.

III.
1. Účastníci dohodli nájemné ve výši  …………………- Kč za každý den nabo (hodinu) trvání nájmu.
2. Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu ve výši ……………,- Kč pro pokrytí všech případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. 
    Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši po splnění všech povinností nájemce.
                                              

                                                  IV.
                                       Povinností nájemce
1. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.
2. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli nejpozději do …….. hod. 
3. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ……….,- Kč za každý den prodlení s předáním předmětu nájmu.
4. Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho vrácení.  
5. Zjistí-li pronajímatel při vrácení stroje závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli    
    náklady nutné pro odstranění těchto závad. 
6.V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení stroje nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového stroje nebo jeho části a to 
    nejdéle do 14 dnů ode dne smluveného data vrácení stroje


V ...................................................... dne ..................................................... 
           Pronajímatel :			                  	Nájemce :


