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Rámcová smlouva
o nájmu zdvihacích zařízení

I. Smluvní strany
1)

Firma:
Sídlo:
vedená u
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
jako nájemce

2)

Firma: PP PLOŠINY HOLDING, a.s.
vedená u Krajského soudu v Plzni
spisová značka B1956
sídlo Dvorní 70/9 Plzeň
zastoupená: Svatoplukem Čechem – předseda představenstva
číslo účtu: 2001111000/2010 FIO banka
IČO: 05448042
DIČ: CZ05448042
jako pronajímatel

uzavírají tuto smlouvu:
II. Předmět plnění a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je opakovaný pronájem zdvihacích zařízení, tj. pracovních plošin, atd.
(dále jen stroje), které dodává pronajímatel, bez obsluhy či s obsluhou, za podmínek sjednaných
touto smlouvou.
III. Doba nájmu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Pronajímatel bude pronajímat nájemci stroje dle jeho požadavků a svých možností v místech a
časech dle jeho písemných objednávek formou přímé dodávky.
3. O případném prodloužení jednotlivých dílčích nájmů strojů je třeba vyrozumět pronajímatele
nejpozději dva dny předem.
IV. Cena nájmu
1. Cena za nájem strojů je stanovena dle aktuální nabídky.
2. Platební podmínky.
Faktura – daňový doklad bude vystavována souhrnně každých 30 dní, nejpozději do 15 dnů po
ukončení měsíce a se splatností 30 dnů. Faktura bude uhrazena v českých korunách. V případě
úhrady ze zahraničí, popř. při převodu z jiné měny, jsou bankovní poplatky spojené s touto
transakcí hrazeny nájemcem.
3. Faktury-daňové doklady budou zasílány v elektronické podobě ve formě PDF souboru
připojeného k e-mailové zprávě (v souladu se Zák. o elektronickém podpisu 227/2000 Sb. v
platném znění, novelizovaný Zák. 440/2004 Sb.).
4. Cena za dopravu bude účtována dle skutečně ujetých kilometrů dopravce nebo ujetých kilometrů
pronajímatele.

2/3

V. Podmínky nájmu
1. Pronajímatel je povinen předat stroje nájemci v řádném technickém stavu, na určeném místě a
v určený čas. Technický stav strojů, jejich vybavení a přesnou identifikaci, místo, datum a hodinu
předání odsouhlasí pronajímatel a nájemce nebo jimi pověřené osoby svými podpisy na Protokolu
o předání. Stroje musí být vybaveny řádnou technickou dokumentací:
- návodem k obsluze
- revizí elektro
- revizi zdvihacího zařízení
- deníkem zdvihacího zařízení
2. Obě strany jsou povinny zabezpečit, aby osoby, které předávají nebo přebírají stroje, byly
k tomu oprávněny.
3. Podepsáním Protokolu o předání nájemcem nebo jím pověřenou osobou přechází veškerá
zodpovědnost za možné ohrožení spojené s provozem stroje veškeré nebezpečí škody na věci na
nájemce.
4. Nájemce se zavazuje, že stroje vrátí pronajímateli v poslední den doby sjednané při objednání.
Technický stav strojů, jejich vybavení, místo, datum a hodinu vrácení odsouhlasí pronajímatel a
nájemce nebo jimi pověřené osoby svými podpisy na Protokolu o předání.
VI. Podmínky provozu
1. Při pronájmu strojů bez obsluhy je nájemce povinen zajistit, aby byly stroje používány v souladu
s návodem k obsluze a platnou ČSN 275004 (EN280). Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu
strojů kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhovatele), kteří
dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu strojů a kteří jsou zaškoleni pro práci na
strojích.
2. Stroje je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, tj. zdvihání osob a to pouze
v rámci dovoleného zatížení koše. Je zakázáno používat je ke zdvihání břemen, pro tahání vedení
apod. (platí pouze pro pracovní plošiny).
3. Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na strojích 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.
4. Eventuální speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství,
kterých je pro použití strojů zapotřebí, zajišťuje na své náklady nájemce.
5. Nájemce je povinen udržovat stroje v provozuschopném stavu, chránit je před znečištěním,
poškozením, nadměrným opotřebením, zcizením, zničením apod.
6. V případě provádění hrubých prací je třeba stroje dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí
především při malování, svařování a čistících pracích. Ze strojů je zakázáno provádět abrazivní
technologie: např.: tryskání betonů, tryskání vodou, tryskání pískem, nanášení nátěrů stříkáním,
řezání materiálů za pomoci řezacích pil na bázi vody, čistících prací za použití kyselin, apod. Při
svařování je zakázáno používat stroje jako kostru stroje (-pól, + pól).
Při jakémkoliv znečištění nebo poškození stroje budou veškeré náklady spojené s uvedením stroje
do původního stavu nájemci vyfakturovány – to platí i v případě totálních škod.
7. Nájemce zodpovídá za stav a vhodnost terénu, únosnost podloží a využití stroje dle technických
parametrů uvedených na štítcích strojů a v přiložených návodech k obsluze. Jakákoli škoda vzniklá
v důsledku umístění či provozu stroje na terénu či podloží nevhodném jde k tíži nájemce, bez
ohledu na to, zda o této nevhodnosti nebo nezpůsobilosti věděl či nikoli.
8. V případě technických poruch na strojích je třeba bezodkladně informovat pronajímatele,
případně musí být stroje ihned odstaveny. Nájemce nesmí bez předchozího písemného
svolení pronajímatele provádět opravy ani jakékoliv úpravy strojů.
9. Pokud nájemce stroje sám přepravuje, je jeho povinností v případě dopravní nehody informovat
policii a pronajímatele. V případě nedodržení předpisů ručí nájemce za eventuální regresivní
nároky třetích osob. V tomto případě nájemce plně zodpovídá za stroj i po dobu přepravy (od
protokolárního předání pronajímatelem).
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10. Veškeré škody způsobené strojem i škody vzniklé na stroji nevhodným, neodborným či
nezodpovědným jednáním obsluhy či jiných osob jdou po dobu nájmu k tíži nájemce. Nájemce je
také povinen zabezpečit stroj tak, aby v době nečinnosti stroje nemohlo dojít k jeho zneužití,
případně odcizení ( např. odejmutím a uložením na bezpečné místo skříň ovladače a klíček
ovládání). V případě, že tak neučiní odpovídá za ztrátu nebo zcizení stroje a je povinen ji ohlásit
pronajímateli a Policii ČR.
11. Nájemce si hradí po dobu nájmu pohonné hmoty, provozní kapaliny a náklady spojené
s běžnou údržbou.
12. Silniční daň u automobilu v době nájmu hradí pronajímatel.
VII. Záruka, ručení a pojištění
1. V případě nehod a jiných škod ručí nájemce za všechny způsobené škody. Pokud způsobily
nehodu výlučně, převážně nebo ji spoluzavinily třetí osoby, postupuje pronajímatel své nároky na
zaplacení škody proti třetí straně na nájemce.
VIII. Záruka, ručení a pojištění
1. Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jeho části dle čl. 4.2 smlouvy se
pronajimatel s nájemcem na základě vzájemného konsensu dohodli, že nájemce je povinen zaplatit
pronajimateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné
částky.
IX. Ostatní ustanovení
1. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé
povinni vzájemně se informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci dle zákoníku práce § 132, odstavec 4.
2. V případě, že nájemce bude porušovat některé z ustanovení této smlouvy, je pronajímatel
oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět a stroje nájemci odebrat (dopravu hradí nájemce).
3. Smluvní strany se pro případ řešení veškerých soudních sporů, vzniklých mezi nimi z právních
vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, v souladu s ustanovením § 89a OSŘ
v platném znění dohodli na místní příslušnosti obecného soudu pronajímatele, tj. soudu místně
příslušného dle sídla pronajímatele.
4. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených a číslovaných
písemných dodatků.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
V Plzni dne:

---------------------------------------------------------------------------------------podepsán: Svatopluk Čech
podepsán:
jednatel

V

dne:

