Smlouva o nájmu
uzavřená dle § 2235 násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
Smluvní strany
1. SK Lyžařské Jihlavsko
Se sídlem Žižkova 20, 586 01 JIHLAVA
IČ: 22896996
za které jedná: Jméno příjmení
(dále jen „Pronajímatel“)
a
2. Jméno Příjmení
trvale bytem adresa
r.č.: 11111/1
(dále jen „Nájemce“)
ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu lyžařského vybavení
podle §2235 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v následujícím znění
Článek 1 - Předmět nájmu
Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání:
Kolečkové lyže
typ: ______________________ evidenční číslo: _________________________
a lyžařské hůlky ______________________
po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu
(nájemné).
Článek 2 - Doba nájmu
2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou specifikovanou v příloze této smlouvy.

Článek 3 - Úplata (nájemné)
3.1. Úplata (nájemné) je stanovena na základě aktuálně platného ceníku. Úplatu nájemce
hradí v hotovosti při převzetí předmětu nájmu.
3.2. S úplatou (nájemným) může být spojené zaplacení vratné zálohy dle platného ceníku,
kterou pronajímatel vrátí nájemci po ukončení nájmu a předání předmětu nájmu ve stavu, v
jakém jej nájemce od pronajímatele obdržel. V případě zjištění závady zaviněné nájemcem,
může být poměrná část zálohy (vzhledem k ceně opravy) pronajímatelem použita na opravu
předmětu nájmu.
3.3. V případě poškození předmětu nájmu zaviněným nájemcem, je nájemce povinen uhradit
opravu. 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 a hodinu počátku nájmu uvedený v dodatku této smlouvy. Předání a převzetí
se potvrzuje podpisem dodatku této smlouvy oběma smluvními stranami.
4.2. Předmět nájmu musí být při předání v takovém technickém stavu, aby byl způsobilý k
provozu a k užívání, k němuž je určen.
Článek 5 - Práva a povinnosti nájemce
5.1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každá
závada na předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli.
5.2. V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu běžné závady je nájemce povinen
ohlásit tuto skutečnost pronajímateli, který rozhodne o opravě. V žádném případě není
nájemce oprávněn provádět opravu sám.
5.3. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy na předmětu nájmu či demontovat
jakékoliv díly bez souhlasu pronajímatele.
5.6. Nájemce je povinen předmět nájmu zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození, či ztrátě.
V případě, že dojde k odcizení či ztrátě předmětu nájmu, nájemce se zavazuje uhradit
pronajímateli částku ve výši 90% aktuální tržní ceny předmětu nájmu.
Článek 6 - Skončení nájmu
6.1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu a může být ukončen i dohodou smluvních stran.
6.2. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat pronajímateli v místě,
kde jej převzal.
Článek 7 - Závěrečná ustanovení

7.1. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené při používání předmětu
nájmu nájemcem. Nájemce používá předmět nájmu na vlastní odpovědnost.
7.2. Nájemce je povinen s předmětem nájmu manipulovat pouze určeným způsobem na
základě instruktáže pronajímatele.
7.4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran. Smlouva je uzavřena na dobu
určitou, specifikovanou v čl. 2 této smlouvy.
7.5. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy.
7.6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly.
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