
 

TECHNICKÉHO MATERIÁLU OSH PLZEŇ – SEVER 

Tento výpůjční řád je závazný pro OSH Plzeň – sever – dále jen pronajímatel na straně 

jedné a SDH – dále jen nájemce na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení 

technického materiálu – věci vzniká podpisem Smlouvy o zapůjčení a řídí se podle tohoto 

půjčovního řádu. 
 

1. Pronajímatel poskytne nájemci službu spočívající v zapůjčení technického materiálu, 

který je výlučný majetkem OSH Plzeň – sever. Obě strany jsou povinny podepsat 

Smlouvu o zapůjčení, čímž potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a termín vrácení. 

2. Nájemcem může být pouze SDH, který má řádnou registraci u SH ČMS, v případě 

jednotlivce může být nájemcem pouze osoba starší 18ti let, která je řádným členem 

SH ČMS a má řádně uhrazeny členské příspěvky. 

3. Cena půjčovného je stanovena Ceníkem. Pronajímatel si vyhrazuje právo tento ceník 

měnit, přičemž případná změna se nebudu vztahovat na smlouvy již uzavřené. 

4. Nájemce je povinen za zapůjčené věci složit zálohu podle Ceníku, který je přílohou 

tohoto výpůjčního řádu. Tato záloha bude vrácena při odevzdání nepoškozené 

zapůjčené věci. Pokud nájemce pronajatou věc poškodí, je povinen na tuto 

skutečnost pronajímatele upozornit. V případě poškození, zničení nebo ztrátě věci 

bude záloha použita na opravu, eventuelně na znovu pořízení dané věci. Pro případ, 

že záloha nebude dostačovat na odstranění škod, zavazuje se nájemce svým 

podpisem na Smlouvě o zapůjčení doplatit rozdíl mezi zálohou a výší škody do 14ti 

dní po vzniku škody. Pokud nebude pronajatá věc vrácena vůbec je pronajímatel 

oprávněn ponechat si zálohu a vymáhat finanční náhradu za nevrácenou věc. 

5. Nájemce je povinen seznámit se se stavem zapůjčeného materiálu – věci při jejich 

převzetí. Pronajímatel ručí za technický stav zapůjčené věci. Veškeré vybavení je 

funkční a nepoškozené, což nájemce stvrzuje svým podpisem. Na pozdější reklamace 

nebude brán zřetel. Nájemce odpovídá po převzetí materiálu – věci za její stav, 

zejména je povinen ji chránit před poškozením, zničením nebo ztrátou. 

6. Nájemce si půjčuje materiál – věc na vlastní nebezpečí a pronajímatel neodpovídá za 

škody na zdraví a na majetku způsobené při manipulaci s půjčeným materiálem – 

věcmi. Je povinností nájemce uzavřít pojištění na odpovědnost pořadatele na škodu 

na soutěžích a akcích u HVP, a.s. na celou dobu zápůjčky. 

7. Nájemce je povinen vrátit zapůjčený materiál v den, který je uveden ve Smlouvě o 

zapůjčení. Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě. 
 

Tento výpůjční řád byl schválen výkonným výborem OSH Plzeň – sever, dne 14. 2. 2013  

 

         Alena Foldová, v.r. 

         starostka OSH Plzeň-sever 


