
PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK  

 

Koloběžkou se rozumí dopravní prostředek vybavený dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. a provoz 

koloběžky se řídí dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti  

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

Půjčovnu koloběžek provozuje 

Agentura Free Time Jemnice, z.s. 

Třešňová 993, 675 31 Jemnice 

IČ 00289531 

Zastoupená předsedou spolku (dále jen provozovatel) 

Službu zajišťuje provozovatel prostřednictvím pracovníků Infobudky na dětském hřišti v 
Panenské (dále jen půjčitel). 
 

Požadavky pro zapůjčení koloběžky  
 
1. Zapůjčit koloběžku si může pouze osoba starší 15 let. V případě, je-li nájemce mladšího 

věku, lze sjednat půjčení pouze na doprovodnou dospělou osobu, která zaplatí a předloží 
platný doklad totožnosti. 

 
2. K pronájmu koloběžky je nutné zaplatit půjčiteli předem smluvenou částku za pronájem + 

vratnou kauci a předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz).  
 
3. Při podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby 

vrácení předmětu nájemce. 
 
4. Předání a půjčování koloběžek osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.  
 
 
Odpovědnost z používání koloběžky 
 
1. Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před začátkem jízdy. 

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  
 

2. Je zakázáno provádět jakékoli změny na koloběžce bez souhlasu provozovatele.  
 
3. Půjčitel při předání koloběžky seznámí nájemce se základními principy ovládání koloběžky. 

 

4. Jízda na vypůjčené koloběžce z půjčovny je na vlastní nebezpečí nájemce a půjčitel nenese 
žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem.  

 



5. Půjčí-li si nájemce více koloběžek, např. i pro osoby mladší 18 let, tak automaticky přebírá 
odpovědnost za všechny koloběžky a příslušenství uvedené v jím podepsané smlouvě 
stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které koloběžky uvedené v jím podepsané 
smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18-ti let.  

 
6. V případech, kdy bude zjištěno porušení provozního řádu půjčovny, případně  

nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích půjčitel nenese odpovědnost za 
škody způsobené nájemcem. Odpovědnost za škody způsobené podceněním fyzických 
schopností a technické zdatnosti při ovládání koloběžky připadá na nájemce. 
 

7. Nájemce je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat 
další závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích. Osoby mladší 18 let jsou 
povinny užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu. Rodiče – zákonný zástupce 
plně odpovídají za děti během jízdy a to i v momentu, kdy nejedou přímo na koloběžce. 
 

8. Při úmyslu vzdálení se od koloběžky je nájemce povinen zastavit na bezpečném místě, ze 
kterého nebude omezovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a 
zabezpečit koloběžku proti zcizení prostřednictvím zámku. V případě odcizení koloběžky je 
objednatel povinen nahradit provozovateli aktuální cenu koloběžky na základě 
kvalifikovaného odhadu nebo posudku soudního znalce. V náhradě škody se promítnou 
náklady spojené s oceněním. 

 
9. Koloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby. 

 
 
Povinnost před používáním koloběžky 
 
1. Nájemce před samotným zapůjčením koloběžky je povinen se seznámit s tímto Provozním 

řádem půjčovny koloběžek a v plném rozsahu jej dodržovat. 
 

2. Nájemce podpisem smlouvy o zapůjčení potvrzuje, že byl s tímto Provozním řádem 
půjčovny seznámen, a že s povinnostmi zde uloženými souhlasí.  

 
3. Porušení tohoto Provozního řádu půjčovny nájemcem může být provozovatelem 

považováno za závažné porušení smlouvy, které vede k ukončení zápůjčky. 
 

4. Během užívání koloběžky je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit. 
 
5. Koloběžka je určena především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných 

lesních nebo polních cestách. Koloběžka není vzhledem ke své konstrukci určena pro jízdu 
ve volném terénu. 

 

6. Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je objednatel povinen zaplatit dlužné 
nájemné. 

 



7. Nájemce je povinen vrátit koloběžku včetně příslušenství ve stejném stavu jako při 
zápůjčce. Viditelné nečistoty, hlavně nalepené kusy bahna, je objednatel povinen před 
vrácením očistit. 

 
Pro zapůjčení odrážedel pro děti platí stejné podmínky jako pro zapůjčení koloběžky. 
 
Provozní řád půjčovny je k nahlédnutí v půjčovně koloběžek – Panenská, dětské hřiště. 
 
 
 
 
V Jemnici dne 17. 7. 2018 


