
Smlouva o nájmu jízdního kola 

Obec Lázně Libverda, se sídlem 463 62 p. Hejnice, Lázně Libverda 16, IČ 00671983, zastoupena 

místostarostou obce Pavlem Švihkým, dále jen pronajímatel na straně jedné  

a 

Jméno:   ................................  Příjmení:  ...................................................................  

Datum nar.:  ................................  č. OP/pasu  ...............................................................  

Bydliště:  .....................................................................................................................  

Telefon/mail:  .....................................................................................................................  

dále jen nájemce na straně druhé uzavírají spolu tuto smlouvou o nájmu jízdního kola.  

Článek 1 - Předmět nájmu 

1.1. Pronajímatel v rámci provozu Bikecentra Libverda, přenechává na základě této smlouvy  

o nájmu jízdního kola do užívání   

jízdní kolo zn. _____________, typ __________________________________________________,  

výrobní číslo _________________________________________________, velikost _____“, 

 po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

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

Článek 2 - Doba nájmu 

2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu: 

Den: ………………………….   od …………… h. / do ………….. h. 

Článek 3 - Úplata za nájem 

3.1. Úplata za nájem představuje částku ____________,- Kč včetně DPH, kterou nájemce hradí při 

podpisu této smlouvy o nájmu kola, a to v hotovosti. Současně s úplatou za nájem kola složí 

nájemce tzv. vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč (resp. 3.000,- Kč e-bike), která bude sloužit 

k zajištění případně vzniklé škody na předmětu nájmu. Po zpět převzetí nepoškozeného kola bude 

nájemci tato kauce vrácena. 

3.2. V případě, že nájemce nedodrží dobu nájmu, jak je tato stanovena v článku 2, je povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč.  

3.2. V případě poškození předmětu nájmu (mimo běžné opotřebení) zaviněné nájemcem, je nájemce 

povinen uhradit nutnou opravu v celém rozsahu. Je-li důvodem odstavení závada, za kterou 

odpovídá pronajímatel, pak po dobu odstavení za účelem opravy, nájemce nájemné nehradí. 

Článek 4 - Práva a povinnosti pronajímatele 

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

den počátku nájmu uvedený v článku 2. této smlouvy.  



4.2. Předmět nájmu musí být při předání v takovém technickém stavu, aby byl způsobilý k provozu 

a k užívání, k němuž je určen. 

4.3. Nájemce podpisem smlouvy souhlasí, že dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění, je pronajímatel správcem osobních údajů, které 

nájemce uvedl v souvislosti s uzavřením tohoto smluvního vztahu. Poskytnuté osobní údaje 

pronajímatel zpracovává pro účely nezbytně nutné pro řádné plnění práv a povinností plynoucích  

z uzavřeného smluvního vztahu. Pronajímatel se zavazuje neužívat tyto osobní údaje pro jiné účely 

a též neposkytnout je třetí osobě vyjma případů, kdy je tato povinnost uložena právním předpisem. 

Osobní údaje budou technicky a organizačně zabezpečeny na co nejvyšší možné úrovni tak, 

aby nemohlo dojít k jakémukoliv zneužití poskytnutých osobních údajů. Tato povinnost platí i po 

ukončení zpracování osobních údajů. Osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou 

povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány jen pro 

nezbytnou dobu trvání smluvního vztahu a poté jen po dobu nezbytně nutnou pro vypořádání z 

tohoto vztahu. Po uplynutí této doby pak pouze pro účely statistiky a archivnictví. Pronajímatel 

je připraven plnit veškeré další povinnosti související s právem přístupu nájemce k jeho osobním 

údajům a právem na jejich ochranu ve smyslu příslušných ustanovení zákona. 

Článek 5 - Práva a povinnosti nájemce 

5.1. Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě. 

5.2. 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 ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné 

nájemcem (mimo škody hrazené pojišťovnou) 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. 

5.3. 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. 

5.4.  Pojištění předmětu nájmu pro případ havárie je povinností nájemce. 

5.5.  V případě opuštění či vzdálení se od předmětu nájmu v době nájmu je nájemce povinen jej 

zajistit proti odcizení (uzamčení kola odpovídajícím zámkem).  

Článek 6 - Skončení nájmu 

6.1. Nájem zaniká uplynutím sjednané doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran. 

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

nebude-li po ukončení nájmu smluvními stranami dohodnuto jiné místo. 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení. 

7.1.  Nájemce svým podpisem stvrzuje: 

- že se podrobně seznámil s technickým stavem kola 

- že kolo je způsobilé k jízdě a bez závad, jež by měly vliv na jeho funkčnost 

- že v případě úrazu nájemce nebude po provozovateli požadovat jakoukoliv formu náhrady 

- že se důkladně seznámil s Provozním řádem a souhlasí se všemi podmínkami v plném rozsahu 

 



7.2.  Nájemce se svým podpisem zavazuje uhradit jakékoli případné škody, které svým zacházením 

na kole způsobí. 

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

vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu. 

7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem 

jejich pravé a svobodné vůle.  

V Lázních Libverda dne ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….      …………………………………… 

 pronajímatel nájemce 


