
 

 

Smlouva o pronájmu věci movité 
 
Smluvní strany: 
 
Pronajímatel: Ing. Marek Cihlář - SUPA YOGA 

 č.j. ZIVú1163/2019/Va/4  
 Sp. značka: ZIV1163/2019/Va 

Sídlo: Dolní Dráhy 1871, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 70890013 
DIČ: CZ8009135860 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu:  2714231002/5500 
Mobilní telefon: (+420) 773 549 787 

 
 
Nájemce:  
 
Jméno a příjmení:   ........................................................................................... 
 
Adresa trvalého bydliště: ........................................................................................... 
 
Číslo OP (dokladu):  ........................................................................................... 
 
Datum vydání:  ........................................................................................... 
 
Datum narození:  ........................................................................................... 
 
Telefon: ..................................................... Email: ....................................................... 
 
 
 
Uzavírají Smlouvu o pronájmu věci movité podle zák.č. 89/2012Sb. (Občanský zákoník) 
 

I. Předmět, účel a doba nájmu, nájemné 
 

Předmětem nájmu je/jsou PADDLEBOARD (max. 5ks) a příslušenství, (dále jen „předmět“): 
 

Paddleboard  (typ, výr. č…) barva počet dnů nájemné ( v Kč) 
        
        
        
        
        

vratná záloha (kauce) …………………………… Kč 
cena nájemného celkem   

 
Účelem nájmu je používání předmětu pronajímatele za nájemné ve výši stanovené platným 
ceníkem, který zveřejněn na webových stánkách www.supayoga.cz. 



 

 

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět od doby účinnosti této smlouvy po dobu: 

od…………………………… do ………………………..,tj. …………..dnů. 

 

Záloha složená nájemcem je vratná v případě, že bude předmět vrácen bez poškození. 

..........................................Kč. 

 
II. Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu 

 
Pronajímatel 
Je oprávněn: 
- odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem. 
- použít vratné zálohy při poškození předmětu v odpovídající výši 
- požadovat po nájemci úhradu částky ve výši zůstatkové hodnoty zničené sportovní výzbroje 
Se zavazuje: 
- předat nájemci předmět v řádném technickém stavu. 
 
Nájemce: 
Je oprávněn: 
- používat předmět pouze k účelu, ke kterému je určen 
Se zavazuje: 
- dodržovat všechny podmínky stanovené provozním řádem půjčovny paddleboardů 
- chránit předmět před poškozením, ztrátou, zcizením apod. 
- nepůjčovat předmět třetím osobám 
- vrátit předmět ihned po skončení doby trvání této smlouvy, čistou a ve stavu přiměřeném 
  opotřebení 
- poskytnout vratnou zálohu k pokrytí nákladů oprav v případě poškození předmětu 
- uhradit v plné výši náklady na opravy předmětu nebo zůstatkovou hodnotu v případě zničení       
nebo ztráty předmětu 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou 
způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s 
jejím obsahem souhlasí. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční 
podpisy. Nedílnou součástí smlouvy je provozní řád. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 V …………………………..…..          dne …………………. …………… 
 
 
 
 
 ..............................................   ............................................  
 nájemce      pronajímatel 


