
Nájemní smlouva 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
Pronajímatel: simple shop and rent s.r.o., sídlem Podhořská 757/21, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00 
  obchodní místo: Chrudimská 2a, Praha 3, nebo Skandinávská 15a P 5 nebo mobilní půjčovna 
    tel.: +420 607 026 556  IČO: 04220277 DIČ: CZ04220277  
 
Nájemce:  osoba přebírající předmět nájmu, v daňovém dokladu označena jako Odběratel 
       

II. PŘEDMĚT NÁJMU 
1. Předmět nájmu tvoří individuálně určená věc / věci (dále jen „Vybavení“). Vybavení, jakožto předmět nájmu, je specifikováno 

v daňovém dokladu, položka Označení dodávky. 
 
2. Pronajímatel touto smlouvou přenechává Nájemci k dočasnému užívání Vybavení a Nájemce se zavazuje zaplatit za to 

Pronajímateli sjednané nájemné. 
 

III. DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ, JISTINA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Vybavení je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli kdykoliv v době do 30. 5. 2017 anebo nejpozději v době od  

1. 9. 2017 do 30. 9. 2017, a to pouze v obchodním místě Pronajímatele nacházejícím se na adrese Chrudimská 2a, Praha 3,  
PSČ 130 00. V případě vrácení Vybavení mimo uvedená období bez předchozí dohody s Pronajímatelem se Nájemce zavazuje 
zaplatit při vrácení Vybavení manipulační poplatek 200,- Kč.  

2. Nájemné, tedy cena za poskytnutí Vybavení Nájemci k dočasnému užívání na dohodnutou dobu, bylo dohodou Pronajímatele a 
Nájemce stanoveno ve výši uvedené v daňovém dokladu u příslušných položek Vybavení, a smluvní strany potvrzují, že v této výši 
bylo nájemné Nájemcem Pronajímateli zaplaceno při uzavření této smlouvy.  

3. Dohodou Pronajímatele a Nájemce byla dohodnuta jistina ve výši uvedené v daňovém dokladu, položka Označení dodávky, 
subpoložka jistina, a smluvní strany potvrzují, že v této výši byla jistina Nájemcem Pronajímateli uhrazena při uzavření této smlouvy. 

4. Jistina je vratná v plné výši, pokud bylo Vybavení vráceno Nájemcem Pronajímateli včas a řádně, tj. bez poškození, čisté a suché. 
V opačném v případě je Pronajímatel oprávněn jistinu v plné výši nebo její část použít na úhradu své pohledávky za Nájemce 
vzniklé z titulu nevrácení Vybavení včas a řádně. 
 

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
1. Nájemce odpovídá za škodu, ztrátu, zničení či odcizení Vybavení počínaje dnem převzetí Vybavení a konče dnem jeho vrácení 

Pronajímateli. 
2. V případě, že v době trvání nájmu vznikne na Vybavení škoda, je Nájemce povinen tuto škodu Pronajímateli v plné výši nahradit. 

Pro případ vzniku následujících škod smluvní strany dohodly náhradu škody v následující výši: a) Opravitelné zničení hrany lyže 
náhrada ve výši 500,- Kč, b) Zkorodované hrany lyže náhrada ve výši 200,- Kč, c) Mokré nebo špinavé Vybavení náhrada ve výši  
100,- Kč, d) Ztráta řemínku (pásku) na lyže sloužícího k sepnutí lyží náhrada ve výši 30,- Kč. 

3. Nájemce je povinen užívat Vybavení v souladu s jeho účelovým určením a v souladu se svými schopnostmi, možnostmi, místními a 
povětrnostními podmínkami panujícími v čase a místě užívání Vybavení, a neprovádět jakékoliv změny či úpravy Vybavení, 
s výjimkou případu dle odst. 4, poslední věta. 

4. Pronajímatel prohlašuje, že Vybavení spočívající v lyžařském vázání bylo seřízeno dle tabulkové metody a Nájemce prohlašuje, že 
údaje o výšce, váze, věku, zkušenostech a schopnostech a další potřebné údaje o uživateli Vybavení, které poskytl Pronajímateli za 
účelem seřízení lyžařského vázání dle tabulkové metody, byly úplné a správné, a že si je vědom, že poskytnutí nesprávných nebo 
nepravdivých údajů může negativně ovlivnit bezpečnost při užívání Vybavení, a pro takový případ je s tím srozuměn, a dále 
Nájemce prohlašuje, že si je vědom, že dojde-li v době trvání této smlouvy ke změně v údajích poskytnutých Nájemcem 
Pronajímateli dle předchozí věty, může mít taková změna význam pro bezpečné užívání Vybavení a může způsobit nutnost nového 
seřízení dle tabulkové metody. 

 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou, platnými Všeobecnými obchodními podmínkami Pronajímatele, s nimiž 
se Nájemce seznámil, což stvrzuje podpisem této smlouvy, a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Smluvní strany výslovně vylučují z aplikace ustanovení § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

2. V případě prodlení Nájemce s vrácením Vybavení Pronajímateli se nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % denně z nájemného, která se nezapočítává na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne 
doruční výzvy Nájemci. 

3. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, že jsou svéprávné a tedy zcela způsobilé k právnímu jednání. Na důkaz výše uvedeného připojují 
níže své vlastnoruční podpisy. 

 
V …………………… dne ………………………… V …………………… dne ………………………… 

 
 

 
 
……………………………………………………….. 

Pronajímatel 

 
 

 
 
……………………………………………………….. 

Nájemce 
 


