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Smlouva o krátkodobém nájmu movité věci


Smluvní strany:


Tomáš Hertl - THcyklo.eu 
se sídlem: Bartošova 816, 696 62 STRÁŽNICE 
IČ: 02027941 
dále jen jako „Pronajímatel” 

na straně jedné 

T: 739 439 599 
E: hertl@thcyklo.eu, pujcovna@thcyklo.eu


a


dále jen jako nájemce

na straně druhé:


Spolu uzavírají tuto smlouvu o krátkodobém nájmu movité věci 

I) Předmět a doba trvání nájemní smlouvy  
a) Smluvní strany se dohodly, že nájemce si zapůjčuje (včetně příslušenství):


▢ Střešní box - příslušenství: šrouby, podložky a matice, 1ks klíč pro zamknutí boxu


▢ Nosič kol na páté dveře PERUZZO PADOVA (3 kola) - příslušenství: šrouby, podložky a matice, řemínky 
pro upevnění kol, popruhy pro uchycení kol, popruhy pro uchycení nosiče


▢ Nosič kol na tažné zařízení PERUZZO PISA (3 kola) - příslušenství: šrouby, klipy pro uchycení kol, 
podložky a matice, řemínky pro upevnění kol, redukce pro elektřinu


▢ Střešní nosič kol CRUZ- příslušenství: šrouby, podložky a matice, řemínky pro upevnění kol, nářadí 
potřebného k montáži, 1ks klíč k zamknutí kola v nosiči


▢ Střešní nosič kol CRUZ- příslušenství: šrouby, podložky a matice, řemínky pro upevnění kol, nářadí 
potřebného k montáži, 1ks klíč k zamknutí kola v nosiči


▢ Střešní nosič kol AMOS - příslušenství: šrouby, podložky a matice, řemínky pro upevnění kol, nářadí 
potřebného k montáži, 1ks klíč k zamknutí kola v nosiči 
 

▢ Střešní příčníky (délka 120cm) - příslušenství: nářadí k montáži příčníků na střechu, 1ks klíč k blokaci 
demontáže příčníků z vozu


Jméno:

Příjmení:

Trvalé bydliště:

Rodné číslo:

Číslo OP:

Telefonní číslo:
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b) V termínu od ………………. hod ……………….  do ………………. hod ………………. .

 
(minimální doba pronájmu je jeden den (=24 hodin)


Toto pronajaté příslušenství bude montováno na vozidlo:


Typ:	 ……………….

 
RZ:	 ……………….


II) Cena za pronájem, poplatky a výše vratné kauce 

a) Vratná kauce byla stanovena ve výši ………………. ,- Kč


b) Výpočet ceny nájemného

c) V případě porušení podmínek této smlouvy má pronajímatel právo na úhradu dalších možných poplatků 
a to:


 - vrácení znečištěného předmětu nájmu - v případě vrácení znečištěného předmětu bude z vratné kauce 
stržen poplatek a to ve výši =300,-

 - nevrácení předmětu včas - smluvní pokuta ve výši =500,- za každý započatý den držení předmětu. 
Pronajímatel má v tomto případě nárok i na plnou náhradu nájemného ve dnech prodlení. Započatým 
dnem se rozumí 3 (slovy tři) hodiny po skončení nájemní doby uvedené v čl. I této smlouvy.


d) Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za pronájem předmětu nájmu nájemné, vypočítané v bodu b) 
článku II této smlouvy a to buď předem na účet pronajímatele nebo nejpozději v okamžiku podpisu této 
smlouvy. 
Nájemce je dále povinen nejpozději v okamžiku smlouvy povinen složit k rukám pronajímatele vratnou 
kauci určenou v v bodu a) článku II této smlouvy. Tuto je pronajímatel oprávněn použít na uhrazení 
případných nákladů způsobených poškozením předmětu nájmu. S tímto využitím vratné zálohy nájemce 
podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.


III) Požití pronajatého předmětu 
a) Nájemce se zavazuje, že o předmět pronájmu bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí 
pronajatý předmět proti krádeži. 
b) Nájemce potvrzuje, že od pronajímatele převzal návod či instrukce k použití předmětu nájmu a pouze k 
tomuto jej v době nájmu bude používat. Dále nájemce potvrzuje, že se tímto návodem či instrukcemi bude 
řídit a to po celou dobu trvání této nájemní smlouvy až do jejího řádného ukončení.

c) V případě, že je předmětem této smlouvy pronájem střešního nosiče kola, byl nájemce upozorněn, že se 
automobilu s namontovaným nosičem kola (především po upevnění kola) mění celková výška i těžiště 
vozidla. Dále je dle výrobce maximální rychlost s nosičem 120km/h. 


IV) Stav předmětu nájmu 
a) Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na 
pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.  
b) Předmět nájmu se dále nachází v dobrém stavu a tento si mohl nájemce ověřit a seznámit se s ním při 
podpisu této smlouvy.

c) Jakékoliv doplňkové úpravy předmětu nájmu se zakazují (polepy, vrtání, šroubování, apod.) V případě 
porušení této podmínky bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši.


Položka Počet dní Počet kusů Kč/den Cena za celé období
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V) Vrácení předmětu nájmu 
a) Předmět nájmu (vč. příslušenství) je nájemce povinen vrátit pronajímateli a to nejpozději v hodinu 
uplynutí nájemní doby a to v místě provozovny pronajímatele nebo jinde po předchozí telefonické či e-
mailové domluvě obou stran. 
b) Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně na e-mail rezervace@thcyklo.eu případně 
telefonicky na telefonním čísle 739 439 599 a to nejméně 48 hodin předem. 
c) Nebude-li předmět nájmu vrácen ve stanovený den bez předchozí dohody či jiného kontaktování 
pronajímatele, je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a považovat nevrácení předmětu 
nájmu za krádež.


VI) Ručení nájemce 
a) Nájemce bere na vědomí, že ručí v plné výši za jím vzniklé právní, finanční, hmotné a jiné další újmy a 
škody, které vzniknou jemu či třetím osobám v průběhu pronájmu předmětu i případném pozdním vrácení. 

b) Nájemce dále bere na vědomí, že ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem v době nájmu a 
zároveň i za škody vzniklé na předmětu nájmu.

 
VII) Ochrana dat a jejich zpracovávání 
a) Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data uvedená v této smlouvě budou uloženy u pronajímatele. 

b) Pronajímatel je bude využívat pouze pro účel plnění této smlouvy. Pronajímatel se dále zavazuje, že 

osobní data nájemce neposkytne jakékoliv třetí osobě.


VIII) Vrácení kauce 
a) V případě, že na předmětu nájmu bude při vracení nalezena pronajímatelem závada či škoda, bude 
vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude známa přesná částka opravy poškozeného předmětu, jeho 
příslušenství. V případě, že škoda bude v rozsahu, kdy nebude možná či ekonomická oprava daného 
předmětu, bude kauce použita na zakoupení nového předmětu v odpovídající kvalitě a rozsahu.


IX) Závěrečná ustanovení 
a) Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené v této smlouvě se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (též NOZ).

b) Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy  musí být učiněny písemnou formou se souhlasným 
stanoviskem obou smluvních stran.

c) Při porušení podmínek této smlouvy je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi této smlouvy.

d) Tyto podmínky jsou platné od 20.7.2021

e) Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v aktuálně platné výši

f) Pronajímatel nesouhlasí s tím, aby nájemce zřídil užívací právo k předmětu nájmu třetí osobě, či jinak 
neumožnil předmět nájmu užívat třetím osobám.

g) Každou vadu či poškození předmětu nájmu, jeho zničení je povinen nájemce oznámit neprodleně 
pronajímateli. V případě odcizení předmětu nájmu je vždy nutné volat polici ČR.

h) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

ch) Na důkaz porozumění a souhlasu s touto smlouvou připojují obě smluvní strany své podpisy.


Ve Strážnici, dne ……………….


……………….……………….	 	 	 	 	 	 ……………….……………….

Tomáš Hertl (pronajímatel)	 	 	 	 	 	 	 	       (nájemce)
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