
Smlouva o pronájmu vybavení 
kterou dnešního dne uzavřeli smluvní účastníci: 

 
1. společnost Český ráj outdoor s.r.o. se sídlem Staroměstské náměstí 150, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:03975479 jako 

pronajímatel na straně jedné 
 

2.  Pan (í):.......................…….............................................................................Datum narození:….....………..…..……… 
 
Adresa………………………………………………………………….................................................................................. 
 
Číslo OP:...............................................................tel. č.:…………………………….….….. jako nájemce na straně druhé. 
 

I. 
Předmět nájmu a doba nájmu 

Pronajímatel pronajímá touto smlouvou: 
 

Ferratový tlumič pádů v počtu .............................ks 

Ochranná přilba v počtu .............................ks 

Celotělový popruhový úvazek v počtu .............................ks 

Dětský celotělový úvazek v počtu .............................ks 

Sedací úvazek v počtu .............................ks 

Prsní úvazek + plochá smyce v počtu .............................ks 

Mačky turistické v počtu .............................ks 

Mačky poloautomatické v počtu .............................ks 

Cepín turistický v počtu .............................ks 

 

Na dobu od ............................................. do .................................................... 

 
II. 

Nájemné a způsob placení nájemného 
 Nájemné za pronájem věcí uvedených v čl.1 této smlouvy se řídí ceníkem společnosti Český ráj outdoor s.r.o. a je při vrácení 
vybavení odečteno z ponechané zálohy. Pro závazné rezervování vybavení je třeba předem zaplatit 20% z ceny půjčovného. V 
případě zrušení rezervace 5 dní a méně před plánovaným vypůjčením se tato částka již nájemci nevrací a propadá ve prospěch 
pronajímatele. 
 

III. 
Práva a povinnosti pronajímatele 

Pronajímatel je povinen: 
a) odevzdat nejpozději první den nájemní doby předmět nájmu nájemci 
b) předmět nájmu odevzdat ve stavu způsobilém k řádnému užívání věci tj. k účelu, ke kterému je předmět určen. 
c) seznámit nájemce se správným užíváním předmětu nájmu. 
Pronajímatel je oprávněn: 
a) kontrolovat, zda nájemce užívá předmět nájmu řádným způsobem, a to po celou dobu nájmu 
b) požadovat na nájemci náhradu případné škody na předmětu nájmu. 

 
 
 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti nájemce 

Nájemce je povinen: 
a) řádně a včas zaplatit nájemné ve výši a způsobem dohodnutým v čl. II této smlouvy, řádně si zkontrolovat předmět nájmu                   

při jeho převzetí po prvním použití (kontrola všech částí ferratového kompletu) hned a bez odkladu nahlásit pronajímateli                 
závady na předmětu nájmu. V případě, že takto neučiní, odpovídá za tyto závady a musí je pronajímateli nahradit jako                  
škodu způsobenou na předmětu nájmu. 

 



b) pečovat o pronajaté věci tak, aby na nich nevznikla škoda 
c) jakékoliv změny na předmětu nájmu provádět jen se souhlasem pronajímatele 
d) po skončení nájmu odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal 
e) uhradit pronajímateli škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu  
 
Nájemce je oprávněn: 
a) odmítnout převzetí předmětu nájmu, který hrubě nevyhovuje účelu, ke kterému má být užíván. 
b) žádat pronajímatele, aby provedl opravy vad na předmětu nájmu, které znemožňují nebo ztěžují jeho řádné užívání. 
c) užívat po dobu nájmu předmět k účelu, ke kterému je určen. 
 
 

V. 

Odpovědnost za škody na pronajaté věci 
Nájemce odpovídá za škody, které způsobil sám, nebo které způsobily na pronajaté věci osoby, kterým umožnil 
přístup k pronajaté věci, jakož i za ztrátu či zničení pronajaté věci. Nájemce uhradí pronajímateli škody na pronajaté věci                  
v hotovosti, odečtením ze složené kauce. Toto vyrovnání bude provedeno na prodejně Český ráj outdoor v Mladé Boleslavi.  
O převzetí nájmu zpět bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden případný rozsah škody a její výše. 
Pokud cena opravy nebo ztráty pronajaté věci přesáhne výši složené kauce. Zavazuje se nájemce uhradit chybějící část platby                  
na účet pronajímatele (Komerční banka: 107-9908680297/0100), a to nejpozději do 5 dnů od navrácení vybavení. V případě                
prodlení platby, stanovily strany této smlouvy úrok z prodlení za každý den ve výši 1% z dlužné částky. 
 
 

VI. 
Zánik smlouvy 

Nájemní smlouva zanikne uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele                
v případě porušení povinností nájemce, které jsou uvedeny v čl. V této smlouvy. 
 

VII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

Změny či doplňky této smlouvy je možno učinit pouze písemně s oboustranným souhlasem smluvních stran. Smlouva nabývá                
účinnosti dnem oboustranného podpisu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana                
obdrží po jednom stejnopisu. Smluvní účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli bez jakéhokoliv nátlaku či tísně, svobodně                 
a vážně, ze své dobré vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
V Mladé Boleslavi dne ……………………….. Půjčovné: .............................. Kč 
 

Záloha pro rezervaci: .............................. Kč 
 

Vratná kauce: .............................. Kč 
 
 
 
…………………………………………………… ……………………………………………………… 
        Český ráj outdoor s.r.o. (pronajímatel )                                      (nájemce ) 
 
 
Potvrzení o zapůjčené věci: Měl/a jsem zapůjčený ferratový komplet č. …………. 
 
 
         Vráceno bez závad         Spadl/a jsem do něj 
 
         Vráceno s poškozením: …………………………         Nespadl/a jsem do něj 
 
 
 
Vráceno: .............................. Kč Datum: ………………  Podpis: ……………………………...  
 

 


