
Nájemní smlouva 
 
 

Pronajímatel 
 
OSCOM TRADING s.r.o. 
Masarykova 922 
Humpolec, 39601 
IČ: 03336093 
DIČ: CZ03336093 
Číslo bankovního účtu: 278256668/0300  
 
 
Nájemce 
 
 
Jméno a příjmení /firma ……………………………………………………………………………... 

 
Bydliště /sídlo   ………………………………………………………………………………… 

 
zastoupený   ………………………………………………………………………………… 

  
Datum narození /IČO ………………  DIČ  ……………………………………………… 
 
 

I. 
Předmět nájmu 

 
Pronajímatel na základě objednávky nájemce přenechává nájemci do dočasného užívání 
(nájmu) níže uvedené stroje a nářadí, dále jen „předmět nájmu“: 
 
Specifikace stroje a nářadí ………………………………………………………… 
 
Výrobní číslo ………………………………………………………………………… 
 
Registrační značka ………………………………………………………………… 
 
Poznámky …………………………………………………………………………… 
 
Nájemce tento nájem přijímá a zavazuje se platit pronajímateli nájemné. 

 
II. 

Nájemné  
 
Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran ve výši…………………Kč/den,  
 
slovy……………………………………………………………………………………. 
 
Nájemné je uvedeno bez/včetně DPH. 

Nájemné se platí za každý započatý den nájmu, a to včetně dne předání předmětu nájmu. 



Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení 
s vrácením předmětu nájmu. Výše nájemného se po dobu prodlení nájemce s vrácením 
předmětu nájmu zvyšuje na dvojnásobek, tedy na …………………Kč/den. 

Nájemce zaplatí jistotu ve výši …………… Kč, která mu bude po vrácení nepoškozeného 
předmětu nájmu vyplacena zpět.  
 
Před podpisem této smlouvy uhradil nájemce zálohu na nájemné ve výši ……………... Kč. 
 

Nájemce zaplatí pronajímateli nájemné: 
 

• v hotovosti v den skončení nájmu v provozovně pronajímatele. 

• bezhotovostním převodem na účet pronajímatele na základě pronajímatelem 
vystaveného daňového dokladu se splatností ………. dní 

 
 

III. 
Doba nájmu 

 
Nájem předmětu nájmu se sjednává na dobu určitou od ………………. do…………………… 
 
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli v den skončení nájmu nejpozději do 
16:00 hod na adrese provozovny Masarykova 922, Humpolec, 396 01. 
 
V případě, že dojde k prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu déle než 30 dní je 
nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to do 15 dní od 
doručení písemné výzvy pronajímatele k zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

IV. 
Ostatní ujednání 

 
Nájemce byl seznámen s nájemními podmínkami a podpisem této smlouvy se zavazuje 
k jejich dodržení.  
Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to číslovanými dodatky k této smlouvě. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

 
 
V Humpolci dne ……………………………….. 
 
 
 
 
…………………………………                                                       ..……………………… 
      pronajímatel       nájemce 
 

 


