
Půjčovna koloběžek _ Koloběžky – Ostrava.cz  

Smlouva o pronájmu movitých věcí  

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Provozovatel:  

 

Martin Bechný 

Do Špice 754/19a, 72529 Ostrava  

tel: 777 277 477  

IČO: 70616809 DIČ: CZ7004105570  

 

Nájemce:  

 

Jméno a příjmení:  

Bydliště:  

Číslo OP/ pasu:  

Kontaktní telefon:  

 

Uzavírají podle § 663 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o nájmu movitých věcí:  

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY  

1. Předmětem nájmu (dále jen „předměty“) jsou:  

 

KOLOBĚŽKY  

Popis koloběžky (značka, barva aj.)     Hodnota předmětu  

 

  



 

2. Provozovatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu/ů nájmu.  

 

3. Provozovatel se zavazuje přenechat k užívání předměty nájmu od doby účinnosti této smlouvy do  

……………………………, t.j. …… dnů. Nájemce je povinen předměty nájmu vrátit poslední den  

nájemní doby nejpozději do ….. hod.  

 

4. Za překročení doby nájmu uvedené v této smlouvě náleží poskytovali smluvní pokuta ve výši …  

……….... Kč za každý započatý den. Za vrácení předmětu nájmu neočištěných od hrubých nečistot  

náleží provozovateli smluvní pokuta 200 Kč.  

 

5. Za nájem je nájemce povinen zaplatit celkem nájemné ve výši ……………… Kč, a to v okamžiku  

podpisu smlouvy. V případě, kdy nájemce před uzavřením této smlouvy zaplatil rezervační poplatek,  

započítává se tento poplatek jako část nájemného a nájemce uhradí pouze zbývající část.  

 

6. Při předčasném vrácení koloběžky nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného.  

 

7. Kromě ceny za nájem je nájemce povinen složit vratnou zálohu na hrazení případných nákladů  

způsobených ztrátou, odcizením, zničením či poškozením předmětů nájmu a dále na zaplacení  

smluvních pokut. S tímto využitím zálohy nájemce podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.  

Celková záloha za všechny předměty nájmu činí 3000 Kč / 1 ks, celkem tedy ……………….…… Kč.  

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

Provozovatel  

8. Je oprávněn:  

a) Odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem.  

b) Použít vratné zálohy při poškození, zničení či ztrátě předmětů nájmu v odpovídající výši na  

zajištění jejich opravy či pořízení nových.  

 

c) Provozovatel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže  

nájemce věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží nebo ke kterému  

byla dána do nájmu.  



 

d) Provozovatel je oprávněn v průběhu nájmu (trvá-li déle jak 7 dní) kontrolovat stav věci a  

nájemce je povinen mu tuto kontrolu umožnit.  

 

9. Se zavazuje:  

a) Předat nájemci předměty v řádném technickém stavu.  

b) Seznámit nájemce se správným užíváním koloběžky.  

 

Nájemce  

 

10. Je oprávněn:  

Používat předměty nájmu v souladu s účelem nájmu nebo v souladu s běžným způsobem  

jejich užívání.  

 

11.  

Se zavazuje:  

a) Přesvědčit se při převzetí předmětů nájmu o jejich technickém stavu.  

b) Seznámit se se správným používáním předmětů nájmu.  

c) Neprovádět na předmětech nájmu žádné změny bez souhlasu provozovatele  

d) Dodržovat všechny podmínky stanovené Výpůjčním řádem půjčovny koloběžek,  

e) Chránit předmět před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce je provozovateli  

odpovědný za škodu, která bude způsobena na věci porušením jeho povinností. Nájemce  

neodpovídá za běžné opotřebení.  

f) Před vrácením očistit předměty nájmu od hrubých nečistot  

g) Uhradit v plné výši ty náklady na opravu předmětů nájmu, které nebyly pokryty vratnou  

zálohou, a to do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.  

 

h) Při zničení, ztrátě nebo odcizení předmětů nájmu uhradit jejich cenu ve výši uvedené v této  

smlouvě, pokud nebyla pokryta vratnou zálohou, a to do deseti dnů od obdržení faktury  

a výzvy k uhrazení..  

 

i) Nést odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v této smlouvě.  

j) Seznámit se správným používáním předmětů nájmu všechny osoby, které je budou užívat.  



k) Řádně přebírat poštu na adrese bydliště uvedené v této smlouvě a případné změny nahlásit  

provozovateli. V případě, kdy vypůjčitel zásilku na uvedené adrese nepřevezme, považuje se  

zásilka za doručenou v okamžiku, kdy ji doručovatel vrátí zpět provozovateli.  

 

l) Nepřenechat předměty nájmu bez souhlasu provozovatele do podnájmu třetí osobě.  

 

12. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že předmět/y uvedený/é ve smlouvě převzal.  

 

Odpovědnost  

 

13. Užívání všech předmětů nájmu včetně jízdy na koloběžce je na vlastní nebezpečí.  

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

14. Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.  

15. Smluvní strany si smlouvu pozorně a řádně přečetly a souhlasí se vším výše uvedeným.  

16. Jakoukoli změnu podmínek a práv a povinností vyplývajících z této smlouvy lze provést pouze  

se souhlasem obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě.  

17. Zánik závazků vyplývajících z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou obou smluvních  

stran.  

18. V záležitostech neupravených touto smlouvu se práva a povinnosti smluvních stran řídí  

zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  

19. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

V Ostravě – Petřkovicích  dne ……………………………. hod. ……………………..  

 

…………………………………..                                                  …………………………………..  

     Provozovatel                                             Nájemce  

 

 

 

 


