
Půjčovna jízdních kol TÁBOR 
 

Smlouva o pronájmu věcí movitých  
(§721 a násl. obč. zákoník) 

 
pronajímatel:     CYKLOTÁBOR s.r.o., Farského 2056, 390 02 Tábor 

                            IČ: 01670034 
                            tel.: +420 731 517 482 
                            e-mail: kola-eshop@seznam.cz 
                            http://www.pronajemkol.cz 

 
nájemce: ………………………………………………………IČ:……………………………… 
bydliště/sídlo: ………………………………...…………………………………………………... 
rodné číslo: …………………………………….…………………………………………………. 
číslo O.P.: ……………………………………….………………………………………………… 
druhý doklad (pas, řidičský průkaz atd.) č.: .….….….………………………………………… 

 
 
předmět nájmu:   -  Jízdní kolo: __________________   výrobní číslo kola:________________ 
 
                                                  __________________   výrobní číslo kola:________________ 
 

cena kola:………………………………………………. 
kolo nájemci předáno dne:…………………………… 
místo předání:………………………………………….. 
kolo bude vráceno dne:………………………………… 
místo předání:………………………………………….. 
 
 
 
 
kauce:  ___________ Kč                vrácena dne:………………………………. 
 
cena za pronájem:……………………………………………. 
 
Touto smlouvou přenechává pronajímatel nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit 
nájemné.Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání. Místo předání si určuje nájemce. 
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na dohodnutém místě vrácení. Nájemce se zavazuje,že předmět nájmu vrátí 
nepoškozený, ve stavu,ve kterém jej převzal a s ohledem na běžné opotřebení. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce 
s obsluhou a údržbou jízdního kola.   
Při poškození předmětu nájmu hradí nájemce opravu poškozené části a takto způsobené škody na předmětu nájmu budou 
opraveny a přednostně hrazeny z kauce, kterou nájemce pronajímateli předal při podpisu této smlouvy. Případný rozdíl bude 
nájemci vrácen, nebo nájemcem doplacen po provedené opravě. Oprava předmětu nájmu bude provedena v autorizovaném 
značkovém servisu. 
Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena pronajímateli částka odpovídající ceně 
nového předmětu nájmu, která je splatná do deseti dnů ode dne předpokládaného vrácení. Dostane-li se nájemce do prodlení 
s uhrazením této částky, bude povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den svého prodlení až do 
zaplacení.    
Je-li předmět nájmu vrácen po uplynutí sjednané doby, je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné až do vrácení věci a 
dále smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. Tato povinnost nájemce nevznikne, 
jestliže v den vrácení pronajímateli oznámí, že byl předmět nájmu zničen, ztracen nebo odcizen. 
Cena za nájem je hrazena v hotovosti při převzetí materiálu. 
V případě předčasného vrácení předmětu nájmu se rozdíl ceny nájmu nevrací. 
Nájemce si je vědom své plné odpovědnosti za případné škody na zdraví a majetku svém, nebo třetích osob, způsobených 
v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 
V………………………………dne……………… 
 
 
                …………………………….                                                          ………………………….. 
                           Pronajímatel                                                                                       Nájemce 
               


