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SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU MOVITÉ VĚCI (§ 2201 NOZ) 
 

Jméno a Příjmení:  Jan Boháč 

IČ:  06809855 

se sídlem:  Velenka 121, Velenka 

telefon:  +420 775 333 959 

na straně jedné (dále jen jako „pronajímatel“) 

a 

Jméno a Příjmení:  _____________________ 

Adresa:  _____________________ 

číslo OP:  _____________________ 

číslo 2. dokladu:  _____________________ 

telefon: _____________________ 

na straně druhé (dále jen jako „nájemce“) 

  

I. Předmět nájmu 
  

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem elektrického longboardu značky: 

_________________________________________________________________________________ 
 

a zavazuje se přenechat tuto movitou věc k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli 
níže sjednané nájemné. 
  

II. Doba nájmu 
  

Pronajímatel přenechává předmět nájmu na dobu určitou, 

od _________________ (datum a čas), do ______________________ (datum a čas). 

 
Předmět nájmu byl předán nájemci pronajímatelem při podpisu této smlouvy a současně s tím byl vyhotoven mezi 
smluvními stranami předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 1. 
 
V předávacím protokolu je zaznamenán technický stav věci (např. případná poškození).  
 
Společně s předmětem nájmu převzal nájemce také příslušenství (platí pouze zakroužkované položky): 
 

 nabíječka 

 dálkový ovladač 

 přilba 

 skate "T" multi-tool 

 přepínač ovladače 

 chrániče: _____________________________

 
Při převzetí předmětu nájmu byl nájemce pronajímatelem řádně seznámen s pravidly řádného a bezpečného užívání 
předmětu nájmu. Nájemce byl především vyškolen v ovládání předmětu nájmu, byl informován o doporučené cestovní 
rychlosti a místech, kde může předmět nájmu využívat. Nájemce byl rovněž výslovně upozorněn na nezbytnost užívání 
ochranných pomůcek a svoji povinnost neohrožovat užíváním předmětu nájmu životy, zdraví a majetek ostatních.   
 
Doba nájmu může být po dohodě smluvních stran prodloužena na další období dodatkem k této smlouvě, pro který se 
stanoví písemná forma. 
  

III. Nájemné 
  

Nájemné bylo mezi smluvními stranami sjednáno ve výši _____ Kč 

(slovy ____________________________ korun českých) za sjednanou dobu nájmu. Nájemné se platí hotově při podpisu 
smlouvy. Současně se zavazuje nájemce složit vratnou zálohu ve výši ____________ Kč, kterou rovněž složí v hotovosti 
při podpisu této smlouvy. 
 
Pro případ prodlení nájemce s vrácením pronajaté movité věci sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši _____ Kč 
za každý, byť i započatý, den prodlení.  
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IV. Práva a povinnosti stran 

Pronajímatel se zavazuje přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu (detailně 

v příloze č.2 – Minimalizace rizik, návod k obsluze) 

Pronajímatel se zavazuje udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k tomu užívání, pro který byl pronajat 
a provádět jeho nezbytné opravy. Běžné opotřebení předmětu nájmu a s tím související náklady jdou k tíži pronajímatele 

Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a které nebrání užívání věci, 
zejména za vady uvedené v předávacím protokolu, který je přílohou této smlouvy. 

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. 
Veškeré závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem jdou k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu musí být 
nájemcem oznámena bez zbytečného odkladu pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti se nájemce 
nezbavuje povinnosti úhrady vzniklé škody. 

Nájemce je povinen při každém odstavení předmět nájmu zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. 

Nájemce je povinen užívat věc k účelu sjednanému, dbát ochrany života, zdraví a majetku třetích osob a platit nájemné 
dle této smlouvy. 

Nájemce odpovídá za škodu, kterou způsobí užíváním předmětu nájmu sobě, pronajímateli či jakékoli třetí osobě.  

Nájemce není oprávněn z důvodu bezpečnosti umožnit užívání předmětu nájmu třetí osobě. 

Nájemce se zavazuje, že nebude užívat předmět nájmu pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.  

Nájemce je povinen provádět před a po každé jízdě běžnou údržbu předmětu nájmu (zejména pak: kontrolu dotažení 
matek u trucků, vyčištění předmětu nájmu od nečistot) V případě vrácení znečištěného prkna je nájemce oprávněn účtovat 
poplatek za čištění ve výši 200 Kč za každé znečištěné prkno. 

V případě nepojízdnosti předmětu nájmu z důvodu běžné závady je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu pronajímateli, který mu nabídne buď náhradní věc, nebo poměrnou slevu z nájmu. 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. 

Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i 
přístup k ní, za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné 
zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzniknou-li nájemci takovou činností pronajímatele obtíže, které nejsou 
jen nepodstatné, má právo na slevu z nájemného. 

V případě ztráty, zcizení, nebo neopravitelného poškození předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli 
plnou cenu předmětu nájmu, stanovenou v předávacím protokolu. 

 
V. 

Nájem zaniká uplynutím doby nájmu, nebo může být ukončen dříve dohodou smluvních stran. 

Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém 
byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. 

Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou 
na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

Bude-li nájemce užívat věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí 
zničení věci, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzve k nápravě. 

Pronajímatel má právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, nezaplatil-li nájemce nájemné. 
 

VI. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na 
základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy. 
  
 
V Praze dne  ________________ 
 
 
__________________                                                           _____________________ 

pronajímatel                                                                            nájemce 
  

Příloha č.1: Předávací protokol 
Příloha č.2: Minimalizace rizik, návod k obsluze 
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Příloha č.1: Předávací protokol 

 

Nájemce prohlašuje že s podpisem tohoto předávacího protokolu převzal níže uvedené předměty nájmu:  

__________________________________________________________________________________ 

v celkové hodnotě ____________ Kč 

Zároveň souhlasí že výše uvedené věci jsou (zakroužkovat): 

 bez vad 

 s drobnými vadami: _______________________________________________________ 

Nájemce prohlašuje, že byl při převzetí předmětu nájmu pronajímatelem řádně seznámen s pravidly řádného a 

bezpečného užívání předmětu nájmu. Nájemce byl především vyškolen v ovládání předmětu nájmu, byl informován o 

doporučené cestovní rychlosti a místech, kde může předmět nájmu využívat. Nájemce byl rovněž výslovně upozorněn na 

nezbytnost užívání ochranných pomůcek a svoji povinnost neohrožovat užíváním předmětu nájmu životy, zdraví a majetek 

ostatních.  

Nájemce prohlašuje, že informace poskytnuté pronajímatelem při převzetí předmětu náujmu považuje za dostatečné a že 

v tomto směru nemá vůči pronajímateli žádné otázky.  

Nájemce si je vědom, že bude používat předmětu nájmu pouze na své vlastní riziko a že si je vědom skutečnosti, 

že odpovídá za škodu, kterou způsobí užíváním předmětu nájmu sobě, pronajímateli či jakékoli třetí osobě. 

 
V Praze dne  ___________________ 
 
 
 
__________________                                                           _____________________ 
pronajímatel                                                                            nájemce 

 

 

Protokol o vrácení předmětu nájmu 

 

Pronajímatel prohlašuje že s podpisem tohoto předávacího protokolu převzal zpět výše uvedené předměty nájmu, a to ve 

stavu (zakroužkovat): 

 bez nových vad 

 s novou drobnou vadou:  _____________________________________________ 

 s novou závažnou vadou:  _____________________________________________ 

 nekompletní (uvedou se chybějící položky):  _____________________________________________ 

Na základě protokolu o vrácení předmětu nájmu se zúčtuje vratná záloha takto (zakroužkovat): 

a) vrácena v plné výši 

b) jinak: _________________________________________________________________________________ 

 

 

V Praze dne  ______________________ 
 
 
 
__________________                                                           _____________________ 
pronajímatel                                                                            nájemce  
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                                                 Podpis nájemce: _________________ 


