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DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY OCHRANY ZAPŮJČOVANÝCH STROJŮ 
 
1. Obecná ustanovení: 
Tyto doplňkové podmínky ochrany zapůjčovaných strojů (dále jen „DPOZS“) upravují a doplňují právní vztahy vzniklé s pronájmem, respektive zapůjčením nářadí nebo strojů v rámcí sítě půjčoven 
na pobočkách Stavebnin DEK, a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČO: 037 48 600, jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem (dále jen „nájemce“), 
společně „smluvní strany“. Upravují a doplňují se zejména práva a povinnosti smluvních stran při vzniku a řešení škod na předmětu pronájmu a s tím související plnění finanční náhrady při 
ukončení pronájmu.  
Na služby na základě těchto DPOZS nevzniká nárok automaticky, nýbrž po jejím písemném sjednání v rámci zápůjčky. Teprve po sjednání této služby je zákazníkovi účtován poplatek ve výši 5 %. 
Služby na základě těchto DPOZS nejsou poskytovány ani automaticky, ani ke každému předmětu nájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo rozhodnout, ke kterému předmětu nájmu se služby na 
základě těchto DPOZS budou vztahovat.  
Tyto DPOZS jsou přístupné na internetové adrese pronajímatele, dále v každé provozovně pronajímatele, kde je zřízena půjčovna  nářadí. V případě výslovné žádosti nájemcemu bude poskytnuto 
jedno vyhotovení DPOZS ve formě tištěného dokumentu.  
Tyto DPOZS jsou součástí smlouvy o podnikatelskému nájmu věcí movitých mezi pronajímatelem a nájemcem, uvedených na internetových stránkách pronajímatele: 

https://www.dek.cz/eshop-dektrade/obchodni-podminky-pujcovna (dále jen „ZPNMP“). Ustanovení těchto DPOZS mají přednost 

před ustanoveními ZPNMP, přičemž platnost ostatních jeho ustanovení tím není nijak dotčena. Tyto DPOZS nabývají účinnosti dne 1.6.2016. 
Tyto DPOZS upravují vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem v případech, kdy na předmětu pronájmu dojde v době jeho pronájmu ke škodě, ať už povahy mechanické, nebo odcizením krádeží, 
či loupeží. Způsob a rozsah podílení se na odstranění škody na předmětu nájmu pronajímatelem je specifikován v bodě 5 těchto DPOZS.  
 
Ustanovení těchto DPOZS se vztahuje pouze na škody, které vznikly na předmětu nájmu po převzetí předmětu nájemcem podle smlouvy.  
Pokud se tyto DPOZS staly součástí smlouvy až po převzetí předmětu nájemcem, a sice na základě dodatku ke smlouvě, vztahují se pouze na škody, které vznikly po účinnosti tohoto dodatku.  
 

2. Rozsah DPOZS a omezení plnění: 
Služba Zajištění strojů DEK a  
DPOZS se uplatňují v těch případech, kdy ke vzniku škody došlo v důsledku rizika škody. Pod rizikem škody se pro účely těchto DPOZS rozumí riziko, které je blíže specifikováno v článku 6. 
 
Zajištění v rámci těchto DPOZS se nepřiznává ve škodných případech, které na předmětu pronájmu vznikly bez ohledu na spolupůsobící příčiny následkem těchto událostí:  
 

a) Úmyslné jednání nájemce,  
b) Užívání předmětu neoprávněnou osobou, tj. osobou, které nájemce umožnil užívání v rozporu se smlouvou včetně jejích neoddělitelných částí, používání předmětu osobou, která 

neměla odpovídající oprávnění, nebo v odpovídajícím čase bylo povolení přerušeno či zakázáno, a dále v případě, že předmětem nájmu je vozidlo nepřizpůsobené způsobu jízdy 
povětrnostním podmínkám, dopravní situaci, schopnostem nebo zdravotnímu stavu řidiče.  

c) Užívání předmětu osobou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných nebo návykových látek, pod vlivem léků, které mohou ovlivnit způsobilost používat předmět, nebo v době po 
lékařském zákroku,  

d) použití předmětu k trestné činnosti nájemce,  
e) nesprávná obsluha nebo údržba,  
f) exploze převážených trhavin, výbušnin nebo jiných nebezpečných látek,  
g) únik a následná reakce nebezpečných chemických látek,  
h) když předmět byl v době události nepoužitelný,  
i) porušením povinností nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy, z právních předpisů, nebo ze ZPNMP.  

 
Zajištění v rámci těchto DPOZS se stejně nepřiznává ani v případě, že je nájemce v prodlení s úhradou nájemného nebo poplatkem.  
Zajištění v rámci těchto DPOZS se nevztahuje na díly, které podléhají rychlému opotřebení a pravidelně se vyměňují (např. pneumatiky, pasy, hadice, těsnění, přívodní kabely), na poškození skel, 
a na případy poškození či odcizení kabelů stavebních výtahů.  
 

3. Oznámení a prohlášení:  
Všechna oznámení a prohlášení nájemce vůči pronajímateli se budou realizovat v písemné formě a budou zaslány na příslušnou pobočku pronajímatele, kde byl předmět nájemcem převzat. Jiná 
místa nejsou oprávněna k jejich převzetí. 
 

4. Poplatky za vzniklé škody, spoluúčast: 
Pronajímatel se podílí na odstranění škody na předmětu nájmu, a to úhradou nákladů potřebných na odstranění škody vzniklé na předmětu nájmu. Výše denního poplatku za pojištění předmětu je 
5% z částky nájemného za ten který den.  
Poplatek za pojištění je splatný společně s nájemným.  
Šetření škodného případu zahájí pronajímatel neprodleně po jeho oznámení nájemcem. Šetření bude ukončeno ve lhůtě 3 měsíců ode dne oznámení škodného případu. Na základě šetření 
škodného případu pronajímatel poskytne nájemci plnění, nebo mu písemně oznámí důvody, pro které poskytnutí plnění odmítl.  
Za účelem šetření škodného případu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli součinnost.  
V případě, že ke vzniku škody došlo na základě krádeže nebo loupeže, nepoužije se lhůta podle předchozího bodu. Pronajímatel rozhodne o nároku nájemce na poskytnutí plnění na základě 
závěrů skončeného šetření orgánů činných v trestním řízení.  
V případě přiznání nároku na poskytnutí plnění se nájemce podílí spoluúčastí ve výši 10 % spoluúčasti.  
 

5. Rozsah DPOZS: 
Zajištění zahrnuje škody, kdy škoda vznikla v důsledku události uvedené v bodě 6, a když poskytování plnění není vyloučeno. Pojištění se vztahuje také na škody v důsledku zkratu v kabelové síti 
předmětu.  
 

6. Podmínky pro poskytnutí plnění:  
a) vznik škody v důsledku jednoho z níže uvedených rizik:  

- Požár a exploze předmětu  
- Krádež nebo loupež, pokud byly dodržovány bezpečnostní opatření uvedená v čl. XI. ZPNMP,  
- Přímé působení bouře, krupobití, úderu blesku nebo povodně na předmětu, přičemž podle dohody smluvních stran musí síla větru způsobena povětrnostními podmínkami dosahovat 
sílu minimálně 20 m/s. Zahrnuté jsou škody, které byly způsobeny předměty vrženými v důsledku těchto přírodních elementů prot i nebo na předmět smlouvy. Vyloučeny jsou však 
škody, které byly způsobeny chováním nájemce v důsledku těchto přírodních elementů.  
- Srážka pohybujícího se předmětu nájmu se zvěří,  
- Nehoda (tj. bezprostřední, zvenku mechanickou silou náhle působící událost)  
- Provozní škoda a vlastní škoda, způsobená rozbitím, není škoda z nehody.  
- Činnostmi osob, které nejsou spojeny s nájemcem a které byly provedeny svévolně nebo se zlým úmyslem. Uvedené se netýká osob, které nejsou spojeny s nájemcem, avšak 
nájemce jim umožnil užívání předmětu nájmu.  

b) oznámení škodného případu pronajímateli bez zbytečných odkladů a nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho vzniku,  
c) úhrada částky odpovídající pronajímatelem vyčísleným předpokládaným nákladům na uvedení předmětu do provozu, na kterém vznikla škoda. Dále úhrada pořizovací ceny předmětu, 

na kterém vznikla škoda, a to v případě, že na základě posouzení rozsahu škodny pronajímatelem by byly náklady na opravu předmětu ve výši pořizovací ceny nového zařízení. 
Pořizovací cenu předmětu je nájemce povinen uhradit i v případě, že pohledávky vznikly na základě loupeže či krádeže. Uhrazená částka odpovídající nákladům na opravu předmětu 
nebo pořizovací cena předmětu bude nájemci neprodleně vrácena v případě, že splnil ostatní podmínky pro poskytnutí plnění dle  tohoto článku, a že se nejedná o některý z případů 
dle bodu 2 těchto DPOZS.  

 

7. Změny v DPOZS: 
Pronajímatel je oprávněn měnit tyto DPOZS, a to zejména s ohledem na legislativní změny, vývoj na trhu, ekonomickou situaci a  dle aktuálních situace. Již uzavřená DPOZS zůstávají v platnosti.  

Aktuální znění DPOZS určí pronajímatel zveřejněním na internetových stránkách pronajímatele www.dek.cz.  

https://www.dek.cz/eshop-dektrade/obchodni-podminky-pujcovna
http://www.dek.cz/

