
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ č.        
 

SCASERV a. s. 
Sídlem Lihovarská 663/38, 718 00, Ostrava – Kunčičky 

IČ: 293395895, DIČ: CZ293395895,  

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4496,  

zastoupen na základě plné moci        

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-1696880257/0100  

(dále jen „Pronajímatel“) 

 
a 
 

Jméno, příjmení:          datum narození:        

trvalé bydliště                 

telefon            e-mail          

IČ:             DIČ:         

číslo OP:            

druh druhého dokladu:           číslo dokladu:        

Bankovní spojení:            číslo účtu:         

(dále jen „Nájemce“) 
 

 

I.  Předmět smlouvy 
 
1.1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, specifikovaných v potvrzení o převzetí materiálu (dále jen 

„Potvrzení o převzetí“), které tvoří, resp. bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy o nájmu movitých věcí (dále jen „Smlouva“). 

Movité věci sepsané v Potvrzení o převzetí jsou dále označovány jako „Předmět nájmu“.  

 

1.2. Podpisem této smlouvy o nájmu movitých věcí (dále jen „Smlouva“) Pronajímatel přenechává Nájemci k dočasnému 

užívání Předmět nájmu specifikovaný v Potvrzení o převzetí a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné, to 

vše v souladu s touto Smlouvou.  

 

1.3. Potvrzení o převzetí bude vystaveno po uzavření této Smlouvy, a to oproti převzetí Předmětu nájmu Nájemcem. Podpisem 

Potvrzení o převzetí Nájemce potvrdí stav Předmětu nájmu při jeho převzetí. Potvrzení o převzetí obsahuje zejména údaj o 

ceně komponentů o nájemném za jednotlivé komponenty a údaj o stavu Předmětu nájmu při jeho převzetí Nájemcem. 

 

1.4. Nájemce prohlašuje, že je schopen nakládat s Předmětem nájmu, že se seznámil návody k použití/manuály ke všem 

komponentům a k systémům lešení, bednění, ostatního nabízeného sortimentu, které jsou zveřejněny na stránkách 

Pronajímatele na internetové adrese: www.scaserv.cz/ke-stazeni/, těmto plně porozuměl a byly mu zodpovězeny všechny 

dotazy a předvedeny všechny postupy, které si vyžádal. Nájemce je oprávněn si tyto údaje vyžádat i opakovaně. 

 

1.5. Nájemce bere na vědomí, že pokud v průběhu nakládání s Předmětem nájmu vznikne nejistota ohledně správného použití, 

je povinen další nakládání s Předmětem nájmu přerušit, zabezpečit, aby nedošlo ke vzniku škody a obrátit se na 

Pronajímatele s dotazem na další postup, a to prostřednictvím emailu: poptavka@scaserv.cz či tel. 737 218 478. 

 

1.6. Za způsob používání Předmětu nájmu nese odpovědnost výlučně Nájemce. Nájemce se zavazuje používat Předmět 
nájmu výhradně v souladu s návody k použití a vždy tak, aby nemohla vzniknout škoda zejména na životě, zdraví, 
majetku a životním prostředí. Nájemce je povinen zabránit neoprávněnému užití předmětu nájmu. 

 

II.  Doba trvání nájmu 
 
2.1. Pronajímatel přenechává Předmět nájmu nájemci na dobu určitou, a sice ode dne uvedeného v Potvrzení o převzetí jako 

den předání Předmětu nájmu do      .  

2.2. Případné prodloužení doby nájmu je nájemce povinen dohodnout s pronajímatelem před sjednaným koncem nájmu, a to 

písemně na email poptavka@scaserv.cz. 

 

III.  Nájemné, smluvní pokuty a kauce 
 

3.1. Nájemné za předmět nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran a činí celkem       Kč/započatý kalendářní den. V této 

sazbě již je zahrnuta DPH. Prodej spotřebního materiálu ve výši celkem       Kč včetně DPH.  

  

3.2. Splatnost nájemného se sjednává takto:  

Nájemce je povinen platit nájemné vždy za období přechozího kalendářního měsíce, a to nejpozději do sedmého dne 

následujícího kalendářního měsíce na účet Pronajímatele vedený u Komerční banky a.s., č. ú. 107-1696880257/0100, kde 

jako variabilní symbol uvede číslo této Smlouvy (viz záhlaví).  



 

3.3. Pro případ prodlení Nájemce s úhradou nájemného se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky za 

každý den prodlení, kterou zaplatí Nájemce pronajímateli do sedmi (7) dnů od výzvy k úhradě.  

 

3.4. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli před převzetím Předmětu nájmu kauci ve výši       Kč. Tuto kauci Pronajímatel 

může použít na úhradu dlužného nájemného, či jako náhradu za ztracené či poničené části Předmětu nájmu. Zbývající výši 

kauce po jejím případném použití výše uvedeným způsobem Pronajímatel vrátí Nájemci do pěti (5) pracovních dnů od 

vrácení Předmětu nájmu, a to v hotovosti anebo převodem na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

 

3.5.  Pro případ prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu či jeho části se sjednává smluvní pokuta ve výši jeden a půl 

násobku nájemného uvedeného v bodě 3.1. této Smlouvy, vztahujícího se k nevráceným komponentům, a to za každý den 

prodlení.  

 

3.6. Nájemce výslovně prohlašuje, že se s výše uvedeným cenovým ujednáním řádně seznámil a s jeho zněním 
souhlasí. 

 

IV.  Práva a povinnosti smluvních stran, náhrada škody 
 
4.1.  Nájemce není oprávněn poskytnout Předmět nájmu či jeho části do užívání třetím osobám. 

  

4.2. Nájemce je povinen Předmět nájmu opatrovat a případné poškození oznámit Nájemci při vrácení Předmětu nájmu.  

 

4.3  Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl Pronajímatelem seznámen se správnými způsoby užívání, 

s bezpečnostními předpisy předmětu pronájmu, a tomuto seznámení porozuměl a zavazuje se Předmět nájmu používat 

výlučně s těmito pokyny, které jsou k dispozici rovněž na adrese www.scaserv.cz, a to prostřednictvím odborných subjektů.  

 

4.4. Pokud Nájemce nevrátí Pronajímateli všechny komponenty dle Potvrzení o převzetí ani do tří (3) dnů po uplynutí doby nájmu 

platí, že je povinen Pronajímateli nahradit újmu tím vzniklou, tj. zaplatit mu jejich prodejní cenu, uvedenou v Potvrzení o 

převzetí. Tuto náhradu je Nájemce povinen uhradit do sedmi (7) dnů od skončení doby nájmu. 

 

4.5. Nájemce je povinen Předmět nájmu a jeho jednotlivé komponenty vrátit ve stavu, v jakém je převzal, tj. bezvadné a čisté. 

Pro případ, že Nájemce tuto svou povinnost poruší, zavazuje se zaplatit Pronajímateli náhradu újmy tím způsobené, a to do 

sedmi (7) dnů od jejich vrácení takto: 

4.5.1.  V případě zničených komponentů náhradu ve výši prodejní ceny příslušného komponentu uvedenou v Potvrzení o 

převzetí; 

4.5.2.  V případě poškozeného komponentu náhradu ve výši, kterou vyčíslí Pronajímatel v souladu s kritérii poškození 

v návaznosti na náklady opravy či v návaznosti na snížení hodnoty příslušného komponentu. Ceník oprav a kritéria 

poškození jsou k dispozici na adrese https://www.scaserv.cz/ke-stazeni/; 

4.5.3.  V případě znečištěného komponentu náhradu ve výši, kterou vyčíslí Pronajímatel v souladu s kritérii znečištění. 

Ceník a kritéria znečištění jsou k dispozici na adrese https://www.scaserv.cz/ke-stazeni/; 

 

V.  Závěrečná ustanovení 
 
5.1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

5.2. Veškeré dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě. 

 

5.3. Nájemce souhlasí se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů způsobem a po dobu, jak vyplývá 
z dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který podepsal před podpisem této Smlouvy.  

 

5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a Nájemce měl možnost učinit změny ve 
smluvních ujednáních, tyto však nepožadoval. 

 

5.4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 

 

 

 

V       dne            V       dne       

 

 

 

 

                   

Podpis Pronajímatele      Podpis Nájemce 


