
Podmínky Dohody o náhradě škody v případě poškození 
pronajatého zařízení

Na smlouvu o pronájmu, (dále také jako „smlouva“), se vztahují 
Obchodní podmínky k podnikatelskému pronájmu věcí movitých 
ve vlastnictví  společnosti Boels Česká republika s.r.o (dále jako 
„Obchodní podmínky“), které byly předány nájemci před uzavřením 
nebo při uzavření smlouvy. Obchodní podmínky jsou k dispozici 
také na www.boels.com. Na požádání lze zaslat další vyhotovení.

V souladu s Obchodními podmínkami nájemce odpovídá za všechny 
škody na pronajatém zboží nebo škody vzniklé v souvislosti s ním.

Předmětem Dohody o náhradě škody je krytí odpovědnosti nájemce 
za případné poškození pronajatého zařízení vzniklé v důsledku 
náhlé a nepředvídané události.  Práva plynoucí z těchto ujednání se 
nevztahují na jakékoliv případné další (spolu) odpovědné strany a/
nebo třetí strany, včetně pojišťoven. 

Tato ujednání představují omezení práva pronajímatele na náhradu 
škody v případě poškození pronajatého zařízení za splnění 
dohodnutých podmínek, kdy škodu způsobenou poškozením pro-
najatého zařízení snáší v celém rozsahu pronajímatel bez jakékoli 
spoluúčasti nájemce.  V případě rozporu těchto podmínek Dohody 
o náhradě škody s Obchodními podmínkami, mají tyto podmínky 
Dohody o náhradě škody přednost před Obchodními podmínkami, 
jejichž ostatní části ovšem zůstávají v platnosti.
Případné doplňující výjimky nebo instrukce pro prevenci uvedeny v 
smlouvě o pronájmu, jsou součástí nebo doplňkem těchto podmí-
nek Dohody o náhradě škody. 

Pod pojmem „pronajímatel“ se rozumí: BOELS Česká republika s.r.o..

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  DOHODY O NÁHRADĚ ŠKODY

I. Na koho se dohoda vztahuje?
Na nájemce zařízení pronajímatele. 

II. Po jakou dobu dohoda platí?
Dohoda o náhradě škody v případě poškození pronajatého zařízení 
nabývá účinnosti momentem převzetí pronajatého zařízení nájem-
cem a trvá po celou dobu, po kterou je nájemce povinen hradit 
nájemné za pronajaté zařízení. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností 
se smluvní strany dohodly, že Dohodu o náhradě škody v případě 
poškození pronajatého zařízení není možné uzavřít dodatečně na 
již probíhající pronájem ani předčasně ukončit. Kromě dalších 
podmínek nebo výjimek lze uplatnit krytí odpovědnosti za škodu 
způsobenou poškozením pronajatého zařízení  pouze tehdy, pokud
a.  byla před dobou pronájmu uzavřena platná a nájemcem 

podepsaná nájemní smlouva, a
b.  nájemce prokazatelně splnil všechny povinnosti plynoucí z 

nájemní smlouvy a z Obchodních podmínek pronajímatele.

III. Na jakou škodu se dohoda vztahuje?
Krytí odpovědnosti za škodu dle Dohody o náhradě škody se 
vztahuje na materiální škody na pronajímaném zařízení nebo jeho 
aktuální hodnotě a náklady spojené s (nouzovou) opravou, exper-
tízou, vyproštěním, přepravou, za předpokladu že nouzová oprava, 
vyproštění nebo přeprava se uskuteční na základě písemného 
svolení ze strany pronajímatele, prozkoumáním, repatriací, záchran-
nými pracemi, (mimo)soudním vymáháním, přerušením podnikání 
(ztráta příjmů z nájmu) atd. Krytí odpovědnosti na náhradu škody za 
náklady na stanovení škody je výslovně omezen pouze na rozsah 
posouzení škody, jež vykoná technické oddělení pronajímatele. 
Nájemce nemá na základě této Dohody o náhradě škody nárok 
požadovat od pronajímatele jakékoli plnění nebo náhradu nákladů 
spojených s opravou poškozeného pronajatého zařízení, pokud 
opravu poškozeného pronajatého zařízení provede přímo nájemce 
nebo nájemcem pověřená třetí osoba odlišná od pronajímatele.

IV. Jaká je územní působnost dohody?
Dohoda o náhradě škody se uplatní na škody vzniklé na pronajíma-
ných zařízeních nacházejících se v čase vzniku škodné události  na 
území České.

V. Na která zařízení se dohoda vztahuje?
Na zařízení uvedená ve smlouvě, na které je pod seznamem 
položek uvedeno „*Celkové ujednání o poškození strojů(A)“ a za 
tím se na stejném řádku ve sloupci „počet“ uvádí: „1,00“, a kde se 
zároveň na stejném řádku, kde je uvedené dotyčné zařízení, uvádí 
ve sloupci „*Riz. připl.“ Procento.

VI. Jaké povinnosti platí v případě škody?
Jakmile nájemce konstatuje škodnou událost nebo ji logicky 
konstatovat měl, je povinen:
a.  okamžitě nahlásit událost pronajímateli;
b.  poskytnout veškerou součinnost k zjištění a vyrovnání škody, 

zejména dbát pokynů pronajímatele, poskytnout či předložit 
požadované informace a dokumenty (včetně kompletně vypl-
něného a podepsaného formuláře o škodné události společně 
s jejím popisem) a zdržet se jednání, která by mohla poškodit 
zájmy pronajímatele;

VII. Výjimky platné pro obě strany
Krytí odpovědnosti za škodu dle těchto podmínek Dohody o ná-
hradě škody se nevztahuje na škodu, která vznikla na pronajatém 

zařízení v důsledku, během nebo následkem následujících situací:
a. ozbrojený konflikt, občanská válka, povstání, vnitrostátní 

nepokoje, terorizmus, stávka, vzpoura, zemětřesení, povodně, 
sopečná erupce či jaderný výbuch bez ohledu na to, jak k této 
situaci došlo;

b.  zlý úmysl nebo nedbalost nájemce a/nebo jeho zaměstnanců 
a/nebo pomocníků;

c.  nedostatečná péče a/nebo nesprávné a/nebo nedbalé 
používání, manipulace nebo uskladnění pronajatého zařízení 
nájemcem a/nebo jeho zaměstnanci a/nebo pomocníky;

d.  požár, krádež (i částečná), loupež, ztráta, zpronevěra, zmizení, 
nebo úřední zabavení; 

e.  znečištění pronajatého zařízení;
 Kromě toho  se krytí odpovědnosti za škodu dle těchto 

podmínek Dohody o náhradě škody  nevztahuje na škodu 
vzniklou na pronajatém zařízení: 

f.  pokud nájemce pronajaté zařízení dále pronajal nebo poskytl 
k užívání třetí straně (bez zaměstnaneckého poměru u nájem-
ce) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele; 

g.  pokud se na příslušný případ vztahuje specifická výjimka 
vyplývající ze smlouvy;

h.  pokud nájemce nedodržel preventivní opatření nebo ostatní 
instrukce uvedené v smlouvě nebo v návodu k použití;

i.  pokud nájemce pronajaté zařízení používá, používal nebo ne-
chal používat k jinému účelu než tomu, k jakému je produkt 
běžně používán;

j.  pokud nájemce obdržel náhradu škody na základě pojistné 
smlouvy nájemce. Nájemce musí vždy informovat pronajíma-
tele o pojistné smlouvě.

k.  pokud nájemce porušil některou ze svých povinností  vyplý-
vající ze smlouvy, Obchodních podmínek, z těchto podmínek 
nebo z právních předpisů nebo je s plněním svých povinností 
v čase vzniku škodné události v prodlení; 

l.  platí-li nějaká specifická výjimka, uvedená ve smlouvě
 Krytí odpovědnosti za škodu dle těchto podmínek Dohody 

o náhradě škody se nevztahuje na škodu způsobenou třetí 
osobou odlišnou od osoby nájemce a jeho zaměstnanců, ani 
na jakoukoli škodu  způsobenou třetí osobě.

VIII. Nedbalé používání, manipulace a skladování
Za nedbalé používání, manipulaci a skladování se kromě jiného 
považuje: obsluha nekvalifikovanou či (právně) nezpůsobilou oso-
bou nebo osobou bez příslušného certifikátu, pozdní doplnění oleje 
nebo používání nesprávného druhu oleje, mazacích hmot, paliva, 
nemrznoucí směsi, nesprávné nebo chybějící podpěry, přetížení, 
přeprava přívěsného vozíku a/nebo jiného přípojného zařízení 
řidičem, který této přepravě kombinovaných vozidel nemá potřebné 
řidičské oprávnění, provádění oprav, vypnutí (bezpečnostních) 
zařízení a/nebo jiných (dělicích) systémů, překlápění z důvodu příliš 
velkého úhlu sklonu, nerovností povrchu nebo jinak nevhodného 
terénu či podkladu, konání v rozporu s pokyny pronajímatele a/
nebo výrobce a/nebo návodem k použití a/nebo jinými instrukcemi 
obsaženými ve smlouvě, nesprávný nebo nevhodný způsob 
přepravy, vznik škody ve výšce (škoda vzniklá ve výšce nad 1,90 
m měřeno od země nebo silničního povrchu) během přepravy a/
nebo během účasti v dopravním provozu, nedostatečná opatření k 
zabránění vzniku škody v případě předpovězené bouře, krupobití, 
mrazu nebo (jiných) extrémních povětrnostních podmínek, neupo-
slechnutí specifických uživatelských a/nebo preventivních pokynů, 
jež byly součástí smlouvy nebo přiloženého rizikového listu, konání 
v rozporu se zákonem nebo platnými místními předpisy.

IX. Vlastnictví pronajímaných produktů
Všechny pronajímané produkty zůstávají majetkem pronajímatele, 
bez ohledu na případné uplatnění Dohody o náhradě škody. 

X. Uzavírání dohod
Pronajímatel může podmínit uzavření nájemní smlouvy uzavřením 
dohody o náhradě škody. Pronajímatel může uzavření dohody o 
náhradě škody kdykoliv a bez udání důvodu odmítnout.

XI. Poplatky za krytí odpovědnosti na náhradu škody na 
pronajatém zařízení 
Nájemce je povinen hradit pronajímateli poplatky za krytí odpo-
vědnosti za škodu na pronajatém zařízení ve formě procentuální 
přirážky počítané z celkové sumy nájemného a ve výši určené v 
smlouvě. Poplatky za krytí odpovědnosti za škodu na pronajatém 
zařízení jsou splatné spolu s nájemným.
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