
1. NÁJEMNÍ PODMÍNKY 

1.1 

Předmětem těchto nájemních podmínek (dále jen „NP“) je úprava právních vztahů mezi 

společností OSCOM TRADING s.r.o., IČO: 03336093, se sídlem Masarykova 922, Humpolec, 396 

01 (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem souvisejících s podnikatelskou činností pronajímatele, 

tj. s pronájmem strojů z kategorií elektrického nářadí, úklidové techniky, zahradní techniky a 

ostatních strojů dle aktuální nabídky pronajímatele (dále jen „nářadí“ nebo „předmět 

pronájmu“). 

1.2. 

Tyto NP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem 

včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ústní prohlášení, učiněná 

zaměstnanci pronajímatele vůči nájemci, pronajímatele nezavazují. 

1.3 

Odchylná ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a 

nájemcem mají vždy přednost před těmito NP. 

1.4 

Práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené těmto NP, ani písemnou 

smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele 

č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

1.5 

Tyto NP jsou pro nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s 

pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi pronajímatelem a nájemcem učiněno jakékoliv 

právní jednání písemnou formou. 

1.6 

Nájemce přijímá a uznává následující NP jako závazné. Tyto NP jsou uveřejněny na internetové 

adrese pronajímatele www.doktorkladivo.cz 

2. POJMY 

Pronajímatel – společnost OSCOM TRADING s.r.o., IČO: 03336093, se sídlem Masarykova 922, 

Humpolec, 396 01, DIČ: CZ03336093, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 22972; 

Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s pronajímatelem, nebo s ním jinak 

právně jedná. 



Nájemce – tento pojem zahrnuje jak spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání 

nájemní smlouvy s pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti. 

Nářadí – veškeré ruční, elektrické, motorové a jiné nářadí, přístroje, příslušenství, které 

pronajímatel nabízí k pronájmu. 

NP – tyto nájemní podmínky. 

Jistota – Peněžitá částka ve výši 10 % pořizovací ceny předmětu pronájmu nebo v jiné výši 

určené pronajímatelem, kterou složí nájemce pronajímateli při uzavření nájemní smlouvy, jako 

záruku, že uhradí nájemné, případné poškození předmětu nájmu, smluvní pokutu, úrok 

z prodlení nebo jinou dlužnou částku. 

3. NÁJEMNÍ SMLOUVA 

3.1 

Nájemní smlouva je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze 

smluvních stran. 

3.2 

Nájemní smlouvu lze měnit písemnou formou. 

3.6 

Veškerá e-mailová komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem musí probíhat na e-

mailových adresách pronajímatele, tj. přijatých/odeslaných z domény @doktorkladivo.cz a e-

mailových adresách nájemce uvedených v nájemní smlouvě. 

3.7 

Nesjednají-li si pronajímatel s nájemcem v nájemní smlouvě jinak, je místem, kde bude nářadí 

přenecháno nájemci a po skončení nájmu jím vráceno pronajímateli, provozovna 

pronajímatele, ve které byla nájemní smlouva uzavřena. Nelze-li výše uvedeným způsobem 

určit příslušnou provozovnu, určí ji pronajímatel. 

3.8 

Při předání předmětu pronájmu pronajímatelem nájemci smluvní strany vyplní a podepíší 

předávací protokol. 

4. NÁJEMNÉ 

4.1 

Nájemné je stanoveno dohodu smluvních stran v nájemní smlouvě. Pokud není v nájemní 

smlouvě písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku 

pronajímatele platnému ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetové 



adrese pronajímatele, nájemné je v něm uvedeno bez DPH, částka v závorce je uvedena vč. 

DPH. 

4.2 

Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 

Nájemné je splatné v den skončení nájmu, nestanoví-li daňový doklad vystavený 

pronajímatelem pozdější den splatnosti. 

5.2   

Přesahuje-li sjednaná doba nájmu kalendářní měsíc, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné 

měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci. Splatnost měsíční splátky bude uvedena v 

daňovém dokladu vystaveném pronajímatelem a bude činit nejméně 5 dní. Nájemce je povinen 

toto nájemné ve lhůtě splatnosti uhradit. 

5.3 

Pronajímatel se s nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady: 

 

        a)  platba v hotovosti při vrácení nářadí v provozovně pronajímatele. 

        b) bezhotovostní převod na účet pronajímatele na základě jím vystaveného 

daňového dokladu. 

5.4 

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání 

příslušné částky ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu. 

5.5 

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci při předání nářadí složení peněžní částky ve 

výši 10 % pořizovací ceny předmětu pronájmu nebo v jiné výši určené pronajímatelem (dále 

jen „Jistota“), která je splatná okamžikem uzavření nájemní smlouvy. Jistotu je pronajímatel 

oprávněn si ponechat na úhradu nájemného, případného poškození předmětu pronájmu, 

smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo jiné dlužné částky. V případě skončení nájmu, kdy 

celkové nájemné nedosáhne výše složené jistoty, je pronajímatel povinen nájemci rozdíl mezi 

výší nájemného a zaplacenou jistotou vrátit, po započtení všeho, co mu nájemce na základě 

nájemní smlouvy dluží, a to ve lhůtě 30 dnů od skončení nájmu. 

5.6 



Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli 

rovněž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 

6.1 

Nájemce je povinen: 

a) užívat nářadí jako řádný hospodář k obvyklému účelu, přiměřeně jeho povaze, v souladu 

s nájemní smlouvou a těmito NP. Před prvním použitím předmětu pronájmu je nájemce 

povinen se seznámit s pravidly pro jeho zacházení nebo s návodem k obsluze, 

b) po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajatého nářadí, v případě přirozeného úbytku 

provozních kapalin je nájemce povinen na vlastní náklady je doplňovat v množství a kvalitě dle 

doporučení výrobce, 

c) svěřit obsluhu předmětu pronájmu pouze kvalifikovaným pracovníkům nájemce, kteří jsou 

nájemcem zaškolení s ohledem na znalost norem a předpisů souvisejících s bezpečností práce, 

hygienou práce a dalšími předpisy, které mohou být vzhledem k charakteru předmětu 

pronájmu na jeho provoz vztaženy. Nájemce se zavazuje takové osoby, které budou předmět 

pronájmu užívat, poučit o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních 

podmínkách, 

d) dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání nářadí, 

e) nezřídit třetí osobě užívací právo k pronajatému nářadí bez písemného souhlasu 

pronajímatele, v opačném případě má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit, 

f) neprovádět na pronajatém nářadí žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby), nájemce 

není oprávněn demontovat či opravovat předmět pronájmu nebo jeho části, 

g) umožnit pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajatému nářadí za 

účelem provedení potřebné opravy, údržby nářadí, nebo kontroly, zda je užíváno k obvyklému 

účelu a v souladu s nájemní smlouvou, 

h) hradit náklady přepravy nářadí do místa užívání, jakož i náklady zpětné přepravy do místa 

provozovny pronajímatele, 

i) ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení nářadí pronajímateli, 

j) odcizení, ztrátu či úmyslné poškození předmětu pronájmu nahlásit místně příslušnému odd. 

Policie ČR a pronajímateli zaslat písemné potvrzení Policie ČR o oznámení této skutečnosti, 

k) vrátit pronajímateli nářadí řádně a včas, tj. provozuschopné a kompletní, očistěné, ve stavu, 

v jakém ho nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení, s nádrží doplněnou o palivo, 

které nájemce spotřeboval, 

l) prokázat odbornou způsobilost, pokud obsluha nářadí vyžaduje odbornou zkoušku, 



m) chránit předmět pronájmu i jeho příslušenství před ztrátou, zničením, poškozením a 

odcizením, 

n) dbát pokynu a doporučení pronajímatele, 

o) uhradit opravu předmětu pronájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při 

běžném provozu, 

p) nepřetěžovat předmět pronájmu nad rozsah povolených technických parametrů. 

6.2 

V případě zničení, ztráty nebo odcizení svěřeného pronajatého nářadí se nájemce tímto 

zavazuje uhradit pronajímateli zůstatkovou hodnotu pořizovací ceny nářadí, kterou stanoví 

pronajímatel, a ušlý zisk pronajímatele. 

6.3 

V případě vrácení předmětu pronájmu ve znečištěném stavu bude nájemci účtován poplatek 

za vyčištění v rozmezí 50 až 500,- Kč.       

6.4 

Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a 

bezpečnostními předpisy při používání nářadí, a že je zdravotně způsobilý k používání nářadí. 

6.5 

Povinnost platit nájemné nevzniká, jestliže pronajímatel bez závažných důvodů daných 

technických stavem pronajatého nářadí nepředá toto nájemci k užívání a za dobu, kdy je 

pronajaté nářadí v opravě z důvodů neležících na straně nájemce, tj. v případě, kdy nájemce 

řádně a včas oznámí potřebu opravy, tj. dojde-li k poškození pronajatého nářadí vlivem 

skutečnosti nájemcem nezaviněných, kdy technický stav pronajatého nářadí nezpůsobený 

nájemcem, neumožňuje jej řádně užívat, pokud nájemci nebylo poskytnuto jiné nářadí sloužící 

k účelům nájmu. 

6.6 

Skutečnosti rozhodné pro nevzniknutí povinnosti platit nájemné podle odst. 6.4 musí být 

uplatněny u pronajímatele nejpozději do doby, na kterou byl nájem sjednán, ne však později 

než do 6 měsíců ode dne, kdy vadu nájemce zjistil nebo mohl zjistit. 

6.7 

Nájemce je povinen platit nájemné, dokud neoznámí pronajímateli ztrátu, odcizení nebo 

zničení věci. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 

7.1 



Pronajímatel je povinen: 

a) přenechat nájemci pronajaté nářadí tak, aby je mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému 

účelu, 

b) zajistit nájemci nerušené užívání nářadí po dobu nájmu, 

c) zajistit, že předmět pronájmu prošel kontrolou a revizí dle normy. 

7.2 

Pokud je nářadí při vrácení poškozeno, zavazují se pronajímatel a nájemce sepsat „Protokol o 

vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození a nářadí se předá k posouzení do servisu. Po sepsání 

zmíněného protokolu je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci složení částky 

odpovídající předpokládané ceně opravy daného nářadí, kterou je pronajímatel oprávněn 

použít na úhradu škody způsobené nájemcem na pronajatém nářadí. Složením uvedené částky 

nájemcem není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči nájemci. 

7.3 

Nájemce má povinnost uhradit škodu pronajímateli v penězích, výjimku činí pouze případy, kdy 

pronajímatel v konkrétním případě písemně staví, že trvá na náhradě škody formou uvedení 

do původního stavu. 

7.4 

Pronajímatel neodpovídá za vadu nářadí, o které nájemce v době uzavření nájemní smlouvy 

věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání nářadí. 

7.5 

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení nářadí, byl-li 

sjednán, v důsledku vyšší moci. 

8. UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1 

Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže 

je nájemce v prodlení s úhradou jistoty, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy 

nájemcem (např. nájemce užívá nářadí v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než 

obvyklému účelu). 

8.2 

Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení 

s vrácením nářadí. Výše nájemného sjednaného v nájemní smlouvě se po dobu prodlení 

nájemce s vrácením nářadí zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 200 % původního nájemného. 

8.3 



Pokud je nájemce v prodlení s vrácením nářadí déle než 30 dní je nájemce povinen zaplatit 

pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje 

nájemce povinnosti zaplatit škodu vzniklou porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta 

vztahuje. 

8.4 

V případě odstoupení od nájemní smlouvy po složení jistoty, vrátí pronajímatel nájemci 

složenou jistotu poníženou o částku odpovídající nájemnému za nářadí za dobu, po kterou měl 

nájemce nářadí u sebe, případnému poškození předmětu pronájmu (škodě), smluvní pokutě, 

úroku z prodlení nebo jiné dlužné částce. Jistina ve výši dle předchozí věty bude vyplacena 

nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne 

však dříve než bude nájemcem nářadí vráceno pronajímateli (tato podmínka se nevztahuje na 

případy, kdy nájemce včas oznámil odcizení nářadí). 

8.5 

V případě ztráty, zničení nebo odcizení nářadí se složená jistota nájemci nevrací. 

8.6 

Nezaplacení nájemného ani ve lhůtě do 15 dnů po splatnosti se považuje za porušení nájemní 

smlouvy podstatným způsobem. 

8.7 

Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. 

Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli 

doručena písemné výpověď. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1 Při uzavření nájemní smlouvy bude pronajímatelem vůči nájemci splněna informační 

povinnosti ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

10. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU 

10.1 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pronajímatel prostřednictvím 

elektronické adresy info@doktorkladivo.cz .  Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle 

pronajímatel na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zaslal. 

10.2 

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání nářadí na základě živnostenského oprávnění. 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad 

oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní 

mailto:info@doktorkladivo.cz


inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3. 

Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o 

nájmu Nářadí obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce 

je: http://www.coi.cz. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 

Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené 

rovněž v případě, kdy: 

        - ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím 

        - ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty 

        - se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak 

se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání. 

11.2 

Veškerá písemná komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na jejich adresy 

bydliště/sídla (u pronajímatele rovněž adresy provozoven) uvedené v nájemní smlouvě. 

Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 

3.6 NP. 

11.3 

Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 

1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 

11.2 

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 

2 Občanského zákoníku. Nájemce nemůže uplatňovat práva uvedená v ustanovení § 1765 

odst.1 Občanského zákoníku. 

11.4 

Uzavřením nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito NP a ceníkem 

pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto NP je nájemce dostatečným způsobem před 

vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

11.5 

http://www.coi.cz/


Tyto NP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na 

webových stránkách pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce nájemcem. 

11.6 Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je pronajímatelem archivována za účelem 

jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. 

11.7 V případě soudních sporů je příslušný obecný soud pronajímatele. Toto ustanovení se 

nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel. 

11.8 Strany si tyto nájemní podmínky přečetly, s jejich zněním souhlasí a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

………………………….. ………………………..  

Oscom trading s.r.o./ Nájemce – podpis a razítko/datum 

 


