
SMLOUVA O PRONÁJMU KOL A ELEKTROKOL 

 
  

Smluvní strany: 
 

Pronajímatel: 

Domeček – středisko Husitské diakonie 

Branka 588 374 01 Trhové Sviny 

Tel: 702 013 139 nebo 607 814 868   email: domecek@domecek.org  
IČ :73632805 

 Nájemce: 

Jméno a příjmení: ……………………………… 
  

Adresa:…………………………………………………….. 
  

Číslo OP: ……………………………………….. 
  

Číslo ŘP/CP: ………………………………….. 
 

Telefon:      Email: 
  

uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto 
nájemní smlouvu. 
  

I. Předmět, účel a doba pronájmu, záloha 

  

Předmětem pronájmu je: 
 

elektrokolo sériové číslo …………………… 
  

elektrokolo sériové číslo …………………… 
  

kolo sériové číslo …………………… 
  

kolo sériové číslo …………………… 
 

přilba …………….. 
 

zámek ……………  

 

(dále jen „předmět pronájmu“) Účelem pronájmu je používání  předmětu pronájmu 
nájemcem v souladu s platným Provozním řádem za poplatek ve výši stanovené Ceníkem  

 



Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět pronájmu k užívání od doby účinnosti 
této smlouvy, která vzniká k datu podpisu této smlouvy  

a trvá po dobu do ……………….………dnů maximálně do 17 hodin. 
  

Záloha složená nájemcem je vratná a činí 1000 - 2000 Kč (dle platného Ceníku a typu 
kola) 

– záloha byla složena:   ano   ne  
  

II. Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu 
  

Pronajímatel 

  
1. a) Je oprávněn: 

– odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem, případně si 
nárokovat pokutu dle Ceníku, 

– použít vratné zálohy při poškození předmětu pronájmu v odpovídající výši, přičemž 
míra poškození je určována pracovníkem půjčovny kola a elektrokol. 

1. b) Se zavazuje: 

– předat nájemci předmět pronájmu v řádném technickém stavu. 
  

Nájemce 
1. a) Je oprávněn: 

– používat předmět pronájmu v souladu s účelem pronájmu. 
1. b) Se zavazuje: 

– dodržovat všechny podmínky stanovené Provozním řádem půjčovny jízdních kol, 

– chránit předmět pronájmu před poškozením, ztrátou atp., 

– nepůjčovat předmět pronájmu třetím osobám, 

– vrátit předmět pronájmu ihned po skončení období trvání této smlouvy, 

– v případě poškození předmětu pronájmu poskytnout vratnou zálohu k pokrytí nákladů 
oprav, míra poškození je určována pracovníkem půjčovny kol, 

– uhradit náklady, které nebyly pokryty vratnou zálohou na opravy předmětu pronájmu v 
plné výši dle Ceníku, a to i v případě zničení nebo ztráty předmětu pronájmu. 

  

III. Závěrečná ustanovení 

Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Smluvní strany si smlouvu pozorně a řádně přečetli a souhlasí se vším výše 
uvedeným. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních 
stran. 

 

Datum: ………………………….. 

 

Pronajímatel: ……………………… Nájemce:       …………………………………….. 


