
Smlouva o krátkodobém nájmu movité věci - jízdního kola 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHRÁST, okres Plzeň – město, příspěvková organizace  

nám. Legií 26, 330 03, Chrást 

IČO: 70986916  

Tel.: 377 945 205  

zastoupená: Mgr. Tomášem Páníkem  

na straně jedné (dále jen "pronajímatel")  

a  

Jméno, příjmení zákonného zástupce: 

Jméno, příjmení žáka: 

Adresa:  

na straně druhé (dále jen "nájemce")  

Článek 1 

Předmět nájmu 

1.1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechává nájemci do užívání jízdní kolo/a zn. 

_______________________________________________________, s označením a výrobním 

číslem_________________________________________________, s 

výbavou___________________________________________________, po dobu a za podmínek dále 

uvedených v této smlouvě a provozního řádu.  

1.2. Předmět nájmu je možno užívat jen pro běžné turistické účely.  

 

Článek 2 

Doba nájmu 

 

2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu počíná dnem .................... a končí dnem .................... 

bez omezení počtu ujetých kilometrů.  

2.2. Doba nájmu může být po dohodě smluvních stran prodloužena na další období dodatkem k této 

smlouvě, pro který se stanoví písemná forma.  

Článek 3 

Nájemné 

 

3.1. Nájemné představuje částku 0,- Kč. Současně se zavazuje nájemce složit vratnou zálohu ve výši 200,- 

Kč. 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti stran 

 

4.1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu uvedený v článku 1 této smlouvy včetně  

příslušenství. Předání a převzetí se potvrdí v této smlouvě, kterou podepíší obě smluvní strany.  

4.2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý k provozu a k užívání, k němuž je určen.  

4.3. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou 

škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit pronajímateli a v případě škody 



způsobené třetí osobou současně policii. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem jdou k 

tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu musí být nájemcem oznámena pronajímateli. V případě 

prodlení se splněním této povinnosti nezbavuje se nájemce povinnosti úhrady vzniklé škody.  

4.4. V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu běžné závady, vzniklé mimo havárii, je nájemce 

povinen ohlásit tuto skutečnost pronajímateli, který rozhodne o opravě. V žádném případě není nájemce 

oprávněn provádět bez výslovného souhlasu pronajímatele opravu sám. Učiní-li tak, jdou náklady s touto 

opravou spojené k jeho tíži.  

4.5. Nájemce je povinen při každém odstavení jízdní kola uzamknout na místě k tomu určenému, případně 

zajistit je tak, aby nedošlo k jejich poškození, či ztrátě.  

4.6. V dalším smluvní strany odkazují na provozní řád, viz níže.  

 

Článek 5 

Skončení nájmu 

 

5.1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu a může být ukončen i dohodou smluvních stran.  

5.2. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal, a to 

během stanovené provozní doby, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.  

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení. 

 

6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.  

6.2. Nedílnou součástí této smlouvy je provozní řád půjčování jízdních kol ZŠ Chrást. 

6.3 Pokud není v této smlouvě (provozním řádu) dohodnuto jinak, pak se na ni vztahují příslušná 

ustanovení občanského zákoníku a obecně závazných právních předpisů.  

6.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu.  

6.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé 

a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání, srozumitelně a vážně, nikoliv v tísni či za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Chrástu 

 

 

________________________      ___________________________ 

      nájemce          pronajímatel  

 

 

 

 

 

 

 

 



Provozní řád 

Základní ustanovení 

a) Nájemce jezdí na zapůjčeném kole na vlastní nebezpečí a je povinen používat ochranné pomůcky 

předepsané zákonem. 

b) Nájemce musí podepsat nájemní smlouvu. 

c) Pronajímatel ztvrzuje, že horská kola jsou v jeho výlučném vlastnictví. 

 

Nájemné 

Vratná záloha 200,- Kč bude složena při předání kola nájemci a vrácena po předání kola zpět pronajímateli. 

 

Převzetí horského kola 

Horské kolo bude nájemci předáno po provedení celkové kontroly. Pronajímatel seznámí nájemce 

s obsluhou a umožní mu zkušební jízdu. 

 

Provoz horského kola 

a) Nájemce je povinen užívat horské kolo pouze ke sjednanému účelu (turistika), a to řádně, s dodržením 

všech požadavků na provoz včetně běžné údržby a pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho 

nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. 

b) Nájemce nese zodpovědnost za škodu na předmětu nájmu nebo 3. osobám, jestliže ji způsobil sám, 

anebo pokud ji způsobily osoby, jimž umožnil k horskému kolu přístup. 

 

Náhrada škody 

Nájemce ručí za předmět nájmu do výše 100% pořizovací hodnoty. V případě poškození kola nájemce 

hradí opravu v autorizovaném servisu Sport Beran. 

 

Závěrečná ustanovení 

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. 

Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat 

za nevyhnutelné k odvrácení nebo vyhnutí se nezákonnému či zákonem postižitelnému jednání. 

 

V Chrástu 25.5.2015 

 

       


