
Smlouva  
o pronájmu zdvihacího zařízení (pracovní plošiny, manipulátoru, atd.)  

1. Smluvní strany 

1.1        1.2. 

LYFE Group Czech Republic, a.s.    ……………………………………………………… 

Na lysinách 457/20, Praha 4, PSČ 14700   ……………………………………………………… 

IČO: 02990814 DIČ: CZ02990814     ……………………………………………………… 

zapsána v OR MS Praha, oddíl B, vložka 19752    ……………………………………………………… 

zastoupená Kateřinou Švadlenkovou statut.ředitelkou   ………………………………………………………  

(dále jen pronajímatel)     a (dále jen nájemce) 

uzavírají tuto smlouvu:  
2. Předmět pronájmu 

Předmětem pronájmu je zdvihací zařízení typ ……………………………………………………………………………….. (dále jen stroj)  
Stroj dodává pronajímatel nájemci bez obsluhy a tímto smluvním vztahem se za úhradu pronajímá a přepravuje nájemci  
k provádění příslušných prací a služeb za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

3. Doba a místo pronájmu 

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od …….………………………………. do ……………….…………………….  
(s možností prodloužení – objednávkou nájemce potvrzenou pronajímatelem) 

3.2 Po toto období se pronajímatel zavazuje nájemci nebo jím pověřené osobě poskytnout v místě: 

……………………………………………………………………………………………………….  

4. Cena pronájmu, objednávka, platební podmínky  

4.1 Cena pronájmu se sjednává částkou: ………….,- Kč/den – bez obsluhy (+ 21 % DPH).  
4.2 Přepravné činí: ..........,- Kč/km (+ 21 % DPH). 
4.3 Cena za pronájem stroje a cena přepravy se stanovuje podle předpokládané délky pronájmu uvedené v objednávce nájemce a podle ceníku 
pronajímatele platného v době začátku pronájmu (popř. je uvedena v objednávce nájemce, potvrzené pronajímatelem). V případě zkrácení délky 
pronájmu v průběhu zakázky (nezaviněné pronajímatelem) může být v konečném vyúčtování jednotková cena za pronájem upravena s ohledem na 
skutečnou dobu pronájmu (dle ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu). Cena za přepravu bude účtována dle skutečně ujetých 
kilometrů přepravce, včetně přístavného do provozovny pronajímatele, nebude-li písemně  
(v objednávce potvrzené nájemcem) dohodnuto jinak. 
4.4 Objednávka musí být pronajímateli doručena písemně minimálně 1 pracovní den před požadovaným termínem pronájmu, popř. před dnem 
skutečného zahájení pronájmu. Za písemnou formu se považuje též zaslání faxem, elektronicky (e-mailem) nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. 
4.5 Nebude-li pronajímateli doručena objednávka dle bodu 4.4 této smlouvy včas, a přesto bude nájemci stroj pronajat na základě předávacího 
protokolu a této nájemní smlouvy, je pronajímatel oprávněn účtovat pronájem a cenu za přepravu stroje dle základních sazeb za pronájem a 
přepravu stroje (tzn. bez slev), uvedených v ceníku pronajímatele platného v době začátku pronájmu. Není-li ceník přílohou této smlouvy, může si 
ho nájemce písemně (popř. mailem) vyžádat, nebyl-li mu již prokazatelně zaslán. Ceník je uveden i na webových stránkách pronajímatele  
www.plosiny-pronajem.eu. 
4.6 Faktura (daňový doklad) bude vystavována souhrnně, každý týden a ke konci každého kalendářního měsíce, se splatností 14 dnů, popř. se 
splatností ......... dnů, není-li v uzavřené rámcové smlouvě dohodnuto jinak. Uhrazené zálohy budou vyúčtovány v poslední faktuře za pronájem 
stroje. V případě úhrady ze zahraničí, popř. při převodu z jiné měny, jsou bankovní poplatky spojené s touto transakcí hrazeny nájemcem. V 
případě, že nájemce z jakýchkoliv důvodů nepotvrdí protokol o zpětném předání stroje pronajímateli, považuje se za potvrzení zpětného předání 
stroje a jeho stavu při vrácení vyplněný předávací protokol potvrzený pouze pověřeným zástupcem pronajímatele. 
4.7 Cena za denní pronájem stroje odpovídá jedné denní směně v délce maximálně 12 hod/den. V případě pracovního nasazení stroje v 
průběhu více než 12 hod v jednom kalendářním dni je pronajímatel oprávněn tento den účtovat dvojnásobnou sazbou řádně dohodnutého denního 
pronájmu. 
4.8 V případě, že z důvodu na straně nájemce dojde ke zpoždění přepravy zajišťované pronajímatelem o více než půl hodiny, například pozdním 
příjezdem nájemce na dohodnuté místo předání, popř. nezajištěním možnosti složení nebo naložení stroje, je pronajímatel oprávněn účtovat částku 
500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu zpoždění. 
Nájemce svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, základní zásady používání a provozu a zakázané 
manipulace se zdvihacím zařízením (pracovní plošinou, manipulátorem, atd.), na webových stránkách firmy : www.plosiny-pronajem.eu a  
s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí. 

V ................................................ dne ...........................   V…………..…………….. dne………………………….. 

        Jméno: ………………………………………………….. 

         ČP (RČ):………………………………………………… 

LYFE Group Czech Republic, a.s. - pronajímatel   Podpis (razítko).………………………………………..

http://www.plosiny-pronajem.eu

