
SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM PRONÁJMU MOVITÉ VĚCI 
uzavřená podle občanského zákoníku 

 

 

STaRS Karviná, s.r.o. 
se sídlem: Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát 
zastoupeno: Mgr. Petr Dyszkiewicz 
k podpisu oprávněn: ………………………………….. (recepční)  
IČ: 25857444 
DIČ: CZ25857444 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s 
číslo účtu: 166021311/0300 
 
na straně jedné jako „pronajímatel“ 
 
 
a 
 
 
Jméno a příjmení:     ……………………………. 
Číslo občanského průkazu:   ……………………………. 
Bydliště:     ……………………………. 
Telefon:     ……………………………. 
 
na straně druhé jako „nájemce“      

 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechává nájemci do užívání …….x 
(ks) elektrické jízdní kolo a ….x(ks) cyklistická helma (dále jen „Předmět nájmu“) po dobu a za 
podmínek dále uvedených v této smlouvě.  

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

DOBA NÁJMU 
1. Nájem se sjednává na dobu určitou.  
2. Doba nájmu počíná .............................. (dnem, hodinou) a končí ………………………….. (dnem a 

hodinou). 

NÁJEMNÉ 

1. Nájemné představuje částku …………..Kč (slovy………………………………….……………korun českých). 

Současně se nájemce zavazuje složit vratnou zálohu v celkové výši …………..Kč (slovy 
………………………………………korun českých). 

2. Prostředky složené jako vratná záloha je pronajímatel oprávněn použít v případě, že dojde k 
poškození nebo ztrátě Předmětu nájmu (bez ohledu na zavinění na straně nájemce) nebo na 
úhradu nájemného v případě, kdy je nájemce v prodlení s vrácením Předmětu nájmu. 

3. Kauce, resp. její nespotřebovaná část v případě oprávněného čerpání, bude nájemci vrácena v 
hotovosti při vrácení Předmětu nájmu. 

 

 



POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

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. 

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

3. Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě, 
s výjimkou následně uvedených osob, které budou využívat kola dle této smlouvy: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

4. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm či třetí straně nevznikla škoda. 
Každou nehodu či jinou škodní událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, oznámit 
pronajímateli a případně také Policii ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné 
nájemcem jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu musí být nájemcem 
oznámena při vrácení pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti se 
nájemce nezbavuje povinnosti úhrady vzniklé škody. 

5. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu se silničními pravidly na vlastní 
zodpovědnost, dále nájemce prohlašuje, že předmět nájmu bude užíván osobami, které 
nebudou pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných látek. 

6. Po podpisu smlouvy a převzetí předmětu nájmu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za 
předmět nájmu, jakož i škod na vlastním i cizím majetku a zdraví z důvodu používání předmětu 
nájmu a to až do okamžiku vrácení předmětu pronajímateli. 

7. Nájemce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů v rámci využití služeb, které nabízí 
pronajímatel a uděluje tímto pronajímateli souhlas s jejich zpracováním. Nájemce poskytuje 
pronajímateli své osobní údaje zejména za účelem zjištění totožnosti nájemce pro možnost 
uzavření smlouvy o pronájmu movité věci, pro případ pozdního vrácení předmětu pronájmu 
nebo jiné nenadálé situace a k vzájemné komunikaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
a dalších dat uděluje nájemce pronajímateli na dobu neurčitou. 

SKONČENÍ NÁJMU 

1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran. 
2. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran. 
2. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, vztahují se na ni příslušná ustanovení občanského 

zákoníku a obecně závazných právních předpisů. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

stejnopisu.  
4. 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 Karviné dne        V Karviné dne  

……………………………………………     …………………………………………… 

 Za pronajímatele       za nájemce 


