
Smlouva  
o nájmu pracovní plošiny č: 

 
čl. I 

Smluvní strany 
1.1       1.2  
                                                                                                                         

STO PLOŠIN CHEB                                   
Roman Šneberger                                                                                                                        
Karlova 876/21        …………………………………………………. 
Cheb 350 02                                                                                                                          
Ičo 49771604                    …………………………………………………. 
DičCZ6412171040                                                                          
         …………………………………………………. 
(dále jen pronajímatel) 
         …………………………………………………. 
         (dále jen nájemce) 

 
čl. II 

Předmět nájmu 
  
Předmětem nájmu je pracovní plošina typ Compact 10,12,GS2632,GS2646. Plošina je majetkem pronajímatele a 
tímto smluvním vztahem se za úhradu pronajímá a přepravuje nájemci k  provádění příslušných prací a služeb. 

čl. III 
Doba a místo nájmu 

 
3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od …………………………. do: ukončení prací zákazníkem (mail kontakt) 
3.2 Po toto období se pronajímatel zavazuje nájemci nebo jím pověřené osobě poskytnout plošinu k dočasnému 
užívání v místě:…………………………………………………….. 

čl. IV 
Cena nájmu 

 
4.1 Cena nájmu se sjednává částkou  ……………………………..,-Kč/den    (+ 21% DPH),  
 
       Poskytnutá sleva z ceny nájmu:  
 
       Dopravné činí   15,-Kč/ km,         250,-Kč /Cheb  (+ 21% DPH)  Nakládka ……………………….(+ 21% DPH) 
 
4.2 Platební podmínky  
Faktura – daňový doklad vystavený po ukončení nájmu, eventuelně vždy po 14-ti dnech trvání nájmu, je splatná do 14 
dnů po jejím vystavení event.následovně 
V případě prodlení s placením faktury – daňového dokladu je nájemce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
dlužné částky za každý den prodlení. 

čl. V 
Podmínky nájmu 

5.1 Pronajímatel je povinen předat plošinu nájemci v řádném technickém stavu, ve smluvený termín a na smluveném 
místě.  
5.2 Pronajímatel a nájemce, event. jimi zmocněné osoby potvrdí stav, vybavení  plošiny a časové údaje o převzetí a 
vrácení na Protokolu o předání, který je nedílnou součástí této smlouvy.  
5.3 Pronajímatel nebo jím zmocněná osoba zaškolí pracovníky nájemce, kteří budou plošinu obsluhovat, a zapíše je 
do Seznamu zaškolených osob, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
5.4 Nájemce není oprávněn umožnit třetí osobě užívání plošiny, ledaže k tomu pronajímatel udělí předchozí 
písemným souhlas.   
5.5 O případné prodloužení či zkrácení doby nájmu plošiny je třeba požádat pronajímatele alespoň dva dny předem.  
5.6 Podepsáním Protokolu o předání nájemcem nebo jím zmocněnou osobou přechází veškerá zodpovědnost za 
provoz plošiny na nájemce.  
5.7 Nájemce je povinen vrátit plošinu  pronajímateli ve smluvený termín a na smluveném místě (čl. III) a v takovém 
stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. 
 

čl. VI 
Podmínky použití plošiny 

6.1 Při pronájmu plošiny bez personálu obsluhy je nájemce povinen zajistit, aby plošina byla používána v souladu 
s návodem k obsluze a platnou ČSN 275004 (EN280). Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu plošiny 



kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhovatele), kteří dodržují bezpečnostní 
předpisy stanovené pro obsluhu plošin a kteří jsou zaškoleni pro práci na plošině.      
6.2 Plošinu je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určena, tj. zdvihání osob a to pouze v rámci 
dovoleného zatížení koše. Je zakázáno používat ji ke zdvihání břemen, pro tahání vedení apod. 
6.3 Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na plošině a v návodu k obsluze, zejména je povinen elektricky 
poháněné plošiny pravidelně dobíjet minimálně 1 celou směnu denně, denně kontrolovat a doplňovat destilovanou 
vodu v akumulátorech u dieselových zařízení ve startovacích akumulátorech, doplňovat motorovou naftu (použití 
bionafty je zakázáno), kontrolovat a sledovat případný únik provozních hmot (hlavně hydraulického oleje) a denně 
kontrolovat dotažení šroubů kol a funkci všech bezpečnostních prvků. Informace o provozu, kontrolách a údržbě je 
nájemce povinen zaznamenat do Deníku zdvihacího zařízení.  
6.4 Eventuální speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro použití 
plošiny zapotřebí, zajišťuje nájemce. 
6.5 Nájemce je povinen udržovat plošinu v provozuschopném stavu, chránit ji před znečištěním, poškozením, 
nadměrným opotřebením, odcizením, zničením apod. 
6.6 V případě provádění hrubých prací je třeba plošinu dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí především při malování, 
svařování a čistících pracích za použití kyselin. Z  plošiny je zakázáno  nanášení nátěrů stříkáním a  otryskávání 
pískem.  
Při jakémkoliv znečištění nebo poškození plošiny nájemce uhradí pronajímateli náklady na uvedení do původního 
stavu. 
6.7 Nájemce zodpovídá za stav a vhodnost terénu, únosnost podloží a využití plošiny dle technických parametrů 
uvedených na štítcích plošiny a v přiloženém návodu k obsluze.  
6.8 V případě poruch na plošině je třeba bezodkladně informovat pronajímatele, případně musí být stroj ihned 
odstaven. Nájemce nesmí bez předchozího svolení pronajímatele provádět opravy ani jakékoliv úpravy 
plošiny.  
6.9 Pokud nájemce plošinu sám přepravuje, je jeho povinností v případě dopravní nehody ihned informovat 
pronajímatele a policii. V případě nedodržení předpisů odpovídá nájemce za eventuální regresní nároky třetích osob.  
6.10 Za veškeré škody způsobené plošinou i škody vzniklé na plošině nevhodným, neodborným či neobezřetným 
jednáním obsluhy či jiných osob odpovídá po dobu nájmu nájemce. Nájemce také odpovídá za ztrátu nebo odcizení  
plošiny (i její části) a je povinen ji ohlásit pronajímateli a Policii ČR. 
 

čl. VII 
Záruka, ručení a pojištění 

V případě nehod a jiných škod odpovídá nájemce za všechny způsobené škody. Pokud způsobily nehodu výlučně, 
převážně nebo ji spoluzavinily třetí osoby, postoupí pronajímatel své nároky na zaplacení škody proti třetí straně na 
nájemce bezodkladně poté, co bude prokázáno, že veškeré škody již byly nájemcem vypořádány. 
 

čl. VIII 
Ostatní ustanovení 

8.1 V případě, že nájemce bude porušovat některé z ustanovení této smlouvy, je pronajímatel oprávněn nájem 
vypovědět bez výpovědní doby a plošinu nájemci odebrat.  
8.2 Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo vzniknou v 
souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Pokud do třiceti dnů od zahájení jednání o sporu 
smluvní strany nedosáhnou vzájemné dohody, může jedna nebo druhá strana požádat, aby se spor řešil formální 
cestou podle práva České republiky před příslušným soudem České republiky. Pro případ, že by došlo mezi 
smluvními stranami k soudnímu sporu, dohodly se strany podle § 89a občanského soudního řádu na místní 
příslušnosti Okresního soudu v Chebu, je-li pro řízení v prvním stupni příslušný okresní soud, a Krajského soudu 
v Plzni, je-li pro řízení v prvním stupni příslušný krajský soud. 
8.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
8.4 Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených a číslovaných písemných dodatků. 
8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku. Osoby, které podepisují tuto smlouvu jménem smluvních stran, prohlašují, že jsou oprávněny jednat 
jménem dané smluvní strany a uzavřít jejím jménem tuto smlouvu a že tato smlouva tudíž vytváří platný závazek 
smluvních stran. 
8.6 Součástí smlouvy je Protokol o předání a Seznam zaškolených osob. 
 
 
V Chebu dne …………………………  
        
         Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      
         č. OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
         podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  pronajímatel,jednatel       nájemce 


