
SMLOUVA O NÁJMU KOLA 

 

 

Petr Tětek 

IČ: 08561567 

se sídlem: Masarykovo náměstí 85, 379 01 Třeboň 

na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)  

a  

jméno a příjmení/ název společnosti a osoby oprávněné za společnost jednat:  

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

bydliště: ………………………………………………………………………………………………………... 

číslo OP:……………………………………………………. 

číslo pasu/ŘP:……………………………………………  

telefon:……………………………………………………. 

email:………................................................. 

Na straně druhé (dále jen „nájemce“)  

 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu (jak sjednáno v článek 2) do užívání 

toto kolo:  

- značka a typ:……………………………………………………………………………………………………………  

- výrobní číslo: ………………………………………………………………………………………………………….. 

- příslušenství: ………………………………………………………………………………………………………….. 

a tyto další věci: ………………………………………………………………………………………………………… 

- značka a typ: ……………………………………………………………………………………………………………  

- výrobní číslo: …………………………………………………………………………………………………………… 

- příslušenství: ……………………………………………………………………………………………………………  

a tyto další věci: …………………………………………………………………………………………………………  

- značka a typ: ……………………………………………………………………………………………………………  

- výrobní číslo: …………………………………………………………………………………………………………… 

- příslušenství: ……………………………………………………………………………………………………………  

a tyto další věci: …………………………………………………………………………………………………………  

- značka a typ: ……………………………………………………………………………………………………………  

- výrobní číslo: ……………………………………………………………………………………………………………  

- příslušenství: …………………………………………………………………………………………………………… 

a tyto další věci: …………………………………………………………………………………………………………  

(to vše dále jen „Předmět nájmu“)  

a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné (jak sjednáno dále v čl. 3).  

2. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Předmětu nájmu a je bez omezení oprávněn s 

ním nakládat, že na něm neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by 

mu bránila s Předmětem nájmu nakládat.     



Článek 2 - Doba nájmu 

1. Doba nájmu je dohodou smluvních stran sjednána na dobu určitou, a to takto:  

Datum a hodina předání: __________________________  

Datum a hodina vrácení: __________________________  

Místo předání a vrácení: Masarykovo náměstí 85, Třeboň 

2. Podpisem této smlouvy nájemce stvrzuje, že mu byl Předmět nájmu odevzdán (tj. že tento od 

pronajímatele převzal), a to v dobrém stavu; plně funkční bez vad a bez jakýchkoliv známek poškození, 

což nájemce stvrzuje podpisem této smlouvy. Podpisem smlouvy nájemce dále stvrzuje, že mu před 

odevzdáním byla pronajímatelem předvedena způsobilost Předmětu nájmu k provozu a ke způsobu 

užívání vymezenému v článku 4 odst. 1., a že byl seznámen s pravidly pro zacházení.  

3. Nájemce je povinen vrátit Předmět nájmu ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení.  

Článek 3 – Nájemné  

1. Smluvní strany se dohodly, že nájemné za Předmět nájmu činí celkem ………......................Kč.   

2. Sjednané nájemné je splatné v hotovosti k rukám pronajímatele, při podpisu této smlouvy.  

 

Článek 4 - Práva a povinnosti smluvních stran a ostatní ujednání 

1. Nájemce se zavazuje, že Předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke kterému je určen, v 

souladu s pokyny pronajímatele a dále v souladu s touto smlouvou, čímž vzniká i závazek nájemce vrátit 

Předmět nájmu pronajímateli nejpozději ke dni a hodině skončení nájmu (viz čl. 2 bod 1), a to v řádném 

stavu. Nájemce je oprávněn Předmět nájmu užívat k přepravě osob a věcí za podmínek uvedených v 

návodu k obsluze, s nímž byl nájemce před podpisem této smlouvy seznámen.  

2. Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu dodržovat pravidla silničního provozu. Nájemce je 

povinen využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí zdraví 

nájemce a ani technický stav Předmětu nájmu.   

3. Nájemce neodpovídá za opotřebení Předmětu nájmu používáním, která vyplývají z běžného časového 

opotřebení, byla-li však najatá věc používána dle pokynů pronajímatele a provozních nařízení daných 

výrobcem.  

4. Nájemce, příp. osoba, která za nájemce jedná, je povinna při podpisu smlouvy předložit doklad 

totožnosti (OP, Cestovní pas).  

5. Má-li Předmět nájmu vadu, pro kterou jej nelze řádně užívat, anebo pro kterou ji lze užívat jen se 

značnými obtížemi, dále má-li jakékoliv poškození znemožňující nájemci jeho další řádné užívání, je 

nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli neprodleně na tel. číslo +420 725 718 720. 

Pronajímatel a nájemce se mohou v tomto případě dohodnout, zda pronajímatel poskytne nájemci jiné 

kolo (bude-li mít vůbec k dispozici nějaké obdobné) a pokud k takovéto dohodě nedojde, nájemní 

smlouva tím automaticky končí, tj. skončí dříve, než bylo ujednáno v článku 2. Nájemce je povinen v 

tom případě vrátit Předmět nájmu pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nájemce v tomto případě 

zaplatí nájemné pouze za dobu, než pronajímateli nemožnost/obtížnost užívání oznámil.  

6. Nájemce odpovídá pronajímateli za poškození, zničení či ztrátu Předmětu nájmu. Nájemce souhlasí s 

tím, že pokud dojde ke ztrátě (bez ohledu na zavinění na straně nájemce, tj. i při odcizení Předmětu 

nájmu), je nájemce povinen uhradit pronajímateli na škodě cenu Předmětu nájmu dle ceníku této 

smlouvy, případně uhradit cenu poškození Předmětu nájmu dle ceníku náhradních dílů.  Nájemce 



neodpovídá za opotřebení Předmětu nájmu způsobené řádným užíváním, tj. odpovídá však za 

opotřebení, které nelze považovat za řádné.    

7. Užívání Předmětu nájmu (jízda na kole) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel nenese žádnou 

odpovědnost za újmy a škody způsobené nájemcem, které si nájemce tímto užíváním způsobil sám či 

je způsobil 3. osobám (zejména na zdraví, majetku).  

8. Nájemce není oprávněn dále přenechat Předmět nájmu třetí osobě do podnájmu či jej dát jako 

zástavu apod. Nájemce není oprávněn provádět na Předmětu nájmu žádné změny, úpravy apod.  

9. Nebezpečí škody na Předmětu nájmu nese nájemce od okamžiku převzetí do okamžiku předání do 

doby zpětného vrácení pronajímateli.  

 

Článek 5 - Závěrečná ustanovení 

1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.  

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po 

jednom stejnopisu.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim 

znám a rozumí mu a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.  

4. Nájemce bere tímto na vědomí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná 

Česká obchodní inspekce.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je ceník půjčovného a ceník stanovení ceny za škody. 

 

 

 

…………………………..       …………………………. 

za pronajímatele              za nájemce 

Petr Tětek           



Ceník: 

1 kolo    1 hodina   50 Kč 

1 kolo    1 den    250 Kč 

1 kolo    2 dny    450 Kč 

1 kolo    3 – 7 dnů   220 Kč / den 

1 kolo    7 a více dnů   200 Kč / den 

 

Dětské kolo   1 hodina   40 Kč 

Dětské kolo   1 den    200 Kč 

Dětské kolo   2 dny    300 Kč  

Dětské kolo   3 a více dnů   100 Kč / den 

 

Cyklistická helma  1 den    30 Kč 

Dětská sedačka  1 den    50 Kč 

 

Stanovené ceny za škody: 

Deformace přední vidlice    350 Kč   

Poškození ráfkových brzd nebo lanka   75 Kč   

Poškození pláště      250 Kč   

Poškození špic (do 3 ks)    70 Kč   

Poškození špic (4 – 7 ks)     100 Kč   

Poškození špic (více než 7 ks)     180 Kč   

Celkové poškození (zničení) předního   

nebo zadního kola      500 Kč   

Poškození osvětlení – přední světlo    150 Kč   

Poškození osvětlení – zadní světlo    100 Kč   

Ztráta nebo poškození stojanu    120 Kč   

Poškození jednoho z blatníků     100 Kč   

Poškození nebo ztráta sedla     250 Kč   

Poškození řetězu      200 Kč   

Ztráta nebo zničení zámku     150 Kč   

Ztráta nebo zničení klíče od zámku    25 Kč   

Ztráta nebo poškození přilby     700 Kč   

Ztráta nebo poškození šlapátek – 1 ks    80 Kč   

Poškození měniče (přehazovačka)    350 Kč   

Úplné zničení/ztráta jízdního kola   8000 Kč   


