Smlouva o nájmu movitých věcí
č. .................................

Smluvní strany
Provozovatel:
Město Nový Jičín
se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupené vedoucí organizační složky „Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků“
Mgr. Radkou Bobkovou,
IČO: 00368946, DIČ: CZ00368946
Tel: 556 768 398
Nájemce:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP/ pasu:
Kontaktní telefon:

Uzavírají podle § 2201 a násl. Občanského zákoníku tuto
smlouvu o nájmu movitých věcí:
I. Předmět, účel a doba nájmu, záloha
1. Předměty nájmu (dále jen „předměty“) jsou:

Trekové hole FIZAN PRESTIGE
Číslo setu

Popis setu (typ)

Trekové hole FIZAN PRESTIGE AS black T04.18W

Hodnota
předmětu

Počet
zapůjčených
setů holí

1283,- Kč

Příslušenství k holím (bezplatná součást k zapůjčenému setu holí)
Mapa pěší trasy Po stopách generála Laudona
Celková záloha za všechny předměty nájmu

0,- Kč
Hodnota
zálohy

2. Provozovatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu/ů nájmu.
3. Provozovatel se zavazuje přenechat nájemci k užívání předměty nájmu po dobu 24 hodin
(……….….....) od účinnosti této smlouvy t.j. 1 den (……….….....).
4. Za překročení doby nájmu uvedené v této smlouvě může provozovatel požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každých dalších i započatých 24 hod. Za vrácení předmětů
nájmu poškozených nad míru odpovídající běžnému opotřebení nebo neočištěných od hrubých
nečistot může provozovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč.

5. Za užívání předmětů nájmu je nájemce povinen zaplatit celkem nájemné ve výši 20 Kč
(……….….....) za 24 hod (……….….....). Nájemné bylo uhrazeno před podpisem této smlouvy
a provozovatel převzetí částky odpovídající výši nájemného potvrzuje. Při předčasném vrácení
předmětů nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení části nájemného. To platí i v případě
odstoupení provozovatele od smlouvy dle ust. čl. II. odst. 1 písm. a).
6. Kromě nájemného je nájemce povinen složit vratnou zálohu na úhradu případných nákladů
způsobených ztrátou, odcizením, zničením či poškozením předmětů nájmu a dále na úhradu
smluvních pokut. S tímto použitím zálohy nájemce podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.
Celková záloha za všechny předměty nájmu činí ................... Kč a byla uhrazena před
podpisem této smlouvy. Provozovatel převzetí zálohy podpisem smlouvy potvrzuje.

II. Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu
1. Provozovatel
Je oprávněn:
a) Odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem a požadovat
vrácení věci i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže nájemce věc neužívá řádně
nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží nebo ke kterému byla dána do
nájmu.
b) Použít vratné zálohy při poškození, zničení či ztrátě předmětů nájmu v odpovídající výši na
náhradu škody tím způsobené.
Se zavazuje:
a) Předat nájemci předměty nájmu v řádném technickém stavu a pořídit o tom Předávací
protokol.
b) Seznámit nájemce se správným užíváním předmětu/ů nájmu.

2. Nájemce
Je oprávněn:
Užívat předměty nájmu v souladu s účelem nájmu nebo v souladu s běžným způsobem jejich
užívání.
Se zavazuje:
a) Přesvědčit se při převzetí předmětů nájmu o jejich technickém stavu a převzetí potvrdit
podpisem Předávacího protokolu.
b) Seznámit se se správným užíváním předmětů nájmu.
c) Neprovádět na předmětech nájmu žádné změny bez souhlasu provozovatele.
d) Chránit předměty před poškozením, ztrátou nebo zničením.
e) Před vrácením očistit předměty nájmu od hrubých nečistot.
f) Nahradit v plné škodu způsobenou na předmětech nájmu v části, která přesáhla výši vratné
zálohy, a to do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
g) Při zničení, ztrátě nebo odcizení předmětů nájmu uhradit jejich cenu ve výši uvedené v této
smlouvě nebo její část přesahující výši zaplacené vratné zálohy, a to do deseti dnů od
obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
h) Seznámit se se správným používáním předmětů nájmu všechny osoby, které je budou
užívat.
i) Řádně přebírat poštu na adrese bydliště uvedené v této smlouvě a případné změny
nahlásit provozovateli. V případě, kdy nájemce zásilku na uvedené adrese nepřevezme,
považuje se zásilka za doručenou v okamžiku, kdy ji doručovatel vrátí zpět provozovateli.
j) Nepřenechat předměty nájmu bez souhlasu provozovatele do podnájmu či jiného užívání
třetí osobě.
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3. Odpovědnost za škodu
Nájemce provozovateli odpovídá za škodu vzniklou na předmětech nájmu, s výjimkou běžného
opotřebení.
Nájemce ručí třetím osobám samostatně za škody a újmy jim vzniklé užíváním předmětů nájmu
nebo v souvislosti s ním.
Dále nájemce odpovídá za škody, které způsobí v době nájmu na předmětu nájmu třetí osoby.
Nájemce je oprávněn a provozovatelem zmocněn vymáhat náhradu takovéto škody po třetí osobě,
která škodu způsobila.

III. Závěrečná ustanovení
Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany si smlouvu pozorně a řádně přečetly a souhlasí se vším výše uvedeným.
Jakoukoli změnu podmínek a práv a povinností vyplývajících z této smlouvy lze provést pouze se
souhlasem obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě.
V záležitostech neupravených touto smlouvu se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem
č. 89/1912 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Jičíně, dne ......................

…………………………………..

…………………………………..

Za provozovatele

Za nájemce

3

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
k zapůjčení předmětu
(nehodící se škrtněte)

Provozovatel:
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Nájemce:
Jméno, příjmení
Bydliště:
Číslo OP/ pasu:
Kontaktní telefon:

Trekové hole FIZAN PRESTIGE
Číslo setu

Počet
zapůjčených
setů holí

Popis setu (typ)

Počet
vrácených
setů holí

Trekové hole FIZAN PRESTIGE AS black T04.18W

V Novém Jičíně dne ………………………………
Podpis provozovatele: ……………………………

Podpis nájemce:……………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Zapůjčené předměty byly/nebyly v bezvadném stavu vráceny zpět nájemcem provozovateli.
Záloha za všechny předměty nájmu byla vrácena zpět nájemci v hodnotě …….................Kč.

V Novém Jičíně dne ………………………………
Podpis provozovatele: ……………………………

Podpis nájemce:……………………
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