
SMLOUVA O ZAPŮJČENÍ KOLOBĚŽEK 
 

Pronajímatel: 
 
AGENTURA FREE TIME JEMNICE, z.s. – vlastník předmětů 
Třešňová 993, 675 31 Jemnice 
IČ 27058701 
tel. 737 925 685 
aftjemnice@seznam.cz 
 
Nájemce: 
 
Jméno a Příjmení: 
 
Adresa: 
 
Telefon: 
 
Číslo občanského průkazu:  
 
Zaplacená kauce: 
 
Předběžná cena zapůjčení: 
 
Termín zapůjčení – od:     do: 
 
Předmět zapůjčení: 
 

Ev. číslo Název Množství Stav věci 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 



POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ZAPŮJČENÍ KOLOBĚŽEK: 
 Podpisem smlouvy o zapůjčení nájemce stvrzuje, že se seznámil se svými povinnostmi 

vyplývající z Provozního řádu půjčovny a této smlouvy a že s nimi souhlasí. 
 Nájemce je povinen udržovat předmět pronájmu ve stavu v jakém jej převzal a 

případné závady či škody okamžitě hlásit pronajímateli. 
 Nájemce je sám zodpovědný za škody způsobené krádeží i za všechny ostatní škody, 

způsobené na pronajatém předmětu (vč. škod způsobených třetí osobou). Nájemce je 
povinen zaplatit veškeré škody a náklady spojené s opravou a to v termínu do 7 dnů 
od vrácení. Pronajímatel má právo si kauci do doby zaplacení škody ponechat. 

 Nájemce je povinen ihned vydat předmět pronájmu zpět pronajímateli, pokud je 
zjištěno zneužití pronajatého předmětu či nedodržení této smlouvy. 

 Nájemce má plné právo na vrácení nákladů při prokázání, že škoda byla způsobena 
závadou na pronajatém předmětu. 

 Při pozdním návratu předmětu po sjednaném datu a času bude pronajímatel účtovat 
nájemci za každou započatou hodinu částku 50 Kč/koloběžka. Toto bude započítáno 
od okamžiku dohodnutí data a času vrácení zapůjčeného předmětu. V každém 
případě eventuální škody či zdržení je pronajímatel oprávněn si ponechat kauci. 

 V případě krádeže je nájemce zodpovědný za hodnotu předmětu a to ve výši aktuální 
prodejní ceny vč. zajištění všech potřeb nutných pro nákup (doprava). Nezapočítávají 
se zde ušlé zisky z pronájmu. 

 Nájemce je povinen dodržovat vedle platných dopravních předpisů i platné zákony a 
vyhlášky. 

 Nájemce nesmí používat pronajaté předměty k účelům propagace a reklamy vlastní 
společnosti, organizace nebo firmy. Koloběžky jsou určeny pouze k osobním účelům 
(pro rekreační jízdu). Je zakázáno půjčovat koloběžky dalším osobám nebo s nimi 
pořádat jakékoliv sportovní, kulturní či zábavní akce. 

 Nájemce odpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví způsobenou svým chováním při 
půjčení koloběžek. 

 Je přísně zakázáno: 
a. aby jelo na jedné koloběžce současně více osob 
b. záměrně poškozovat koloběžky a používat je jinak, než je dovoleno a určeno 

pronajímatelem 
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 Nájemce, který poskytl své osobní údaje a další data v rámci využití služeb půjčitele, 
uděluje tímto půjčiteli svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se 
zpracováním nájemcem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.  

 Nájemce poskytuje půjčiteli osobní údaje a další data zejména za účelem zajištění 
identifikace objednatele v případě pozdního vrácení předmětu zápůjčky nebo jiné 
nenadálé situace, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve 
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 
změně některých zákonů, v platném znění.  

 Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje nájemce půjčiteli na 
dobu neurčitou, a tento souhlas může být nájemcem kdykoliv odvolán, a to formou 
doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla půjčitele.  



 Půjčitel garantuje nájemcům i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 

 
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží nájemce a jeden pronajímatel.  
 
Obě strany stvrzují svým podpisem platnost smlouvy a dohodnutých pravidel používání 
předmětů (koloběžek včetně příslušenství) pronájmu. 
 
 
 
Datum podpisu: 
 
 
Místo podpisu: 
 
 
 

 

Pronajímatel:      Nájemce: 
 


