
 

 

Smlouva o zapůjčení sportovního vybavení 

dle ustanovení § 2201 a násl. občanského zákoníku 

K zapůjčení sportovního vybavení je přesně definována nájemní smlouva dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam 

zapůjčeného vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“ a termín zapůjčení určený datem 

vypůjčení a datem vrácení. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Pronajímatel: 

Žitník s.r.o. 

zastoupená Janem Žitníkem 

5. května 728, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 04175166, DIČ: CZ04175166,    

Telefon: xxx 

a  

Nájemce:  

Město Jičín 
 

zastoupené vedoucím Městského úřadu Jičín Ing. Peterem Barešem 

ve věcech technických: Petr Krejčí, DiS. 

IČO: 00271632 

DIČ: CZ00271632 
 

Adresa: Žižkovo náměstí 18,  506 01 Jičín 
 

 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

 

 
II. PŘEDMĚT NÁJMU, DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ 

 
Pronajímatel  pronajímá  nájemci toto sportovní vybavení  -  2 ks  ELEKTROKOLA 
 

značka – model:   Apache Wakita Grace MX s příslušenstvím dle dodacího listu, který  
tvoří přílohu č.1 této smlouvy 
 

Vybavení  je zapůjčeno na dobu:  od 1.dubna 2020 do 31.října 2020 

Celková cena za pronájem  je stanovena na částku:    

3600,-Kč /měsíčně/ ks včetně 21% DPH 



 

 

III. PODMÍNKY NÁJMU A POVINNOSTI NÁJEMCE 

1. Nájemce si půjčuje sportovní vybavení (elektrokola), jehož převzetí potvrdil svým podpisem na 
smluvenou dobu. 

2. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí pronajímatelem. 
3. Prodloužení smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. 
4. V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části bude pronajímatel postupovat 

dle Pojistné smlouvy – Pojišťovna Slavia – příloha č.2 této smlouvy. Nájemce v případě ztráty nebo 
odcizení, musí neprodleně kontaktovat Policii ČR (podmínka pojišťovny), vždy musí být e-kolo 
zamknuté a v případě, že tak prostor a místo umožňuje, aby byla parkující na místě k tomu určeném 
např. stojan pro kola. 

5. Nájemce používá zapůjčené vybavení na vlastní riziko. 
 
 
 
 
                                                     IV. POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 
 
 

1. SERVIS  - 1x za 14dní preventivní kontrola servisním technikem pronajímatele v Jičíně v pracovní 
době pronajímatele ( nejlépe na dobíjecí stanici  ). Tato preventivní kontrola bude obsahovat: kontrola 
brzd a brzdových destiček a kotoučů, namazání řetězu a kontrola stavu řetězu, kontrola baterie a e-
motoru, kontrola osvětlení, plášťů, duší a všech středů na e-kole. V případě poruchy, a nebo větší opravy 
e-kola, přivezeme do 3 hodin od nahlášení náhradní e-kolo.  Menší opravy přímo na místě dobíjecí 
stanice, větší opravy odvezeme do servisu provozovny Lomnice n. Pop. Servis v rámci ceny pronájmu 
nezahrnuje opravu za úmyslné poničení kola, servis v rámci ceny pronájmu zahrnuje výměnu např. 
brzdových destiček, duší, řetězů apod.( tzn. komponenty, které se opotřebují  provozem ).  

2. Pronajímatel se zavazuje při předání předmětu provést zaškolení používání elektrokol pro zaměstnance 
nájemce v pracovní době nájemce po předchozí domluvě. 

 

  

V Jičíně dne…………………………    V Jičíně dne………………………… 

  
Podpis pronajímatele:                                                                  Podpis nájemce:  
 

 

………………………………                                                     ………………………………. 

Žitník s.r.o.                                                                                   město Jičín 

Jan Žitník, jednatel firmy                                                             Ing. Peter Bareš, vedoucí MěÚ 


