
SMLOUVA O PŮJČENÍ SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ 

Tato smlouva se řídí § 663 a § 721 občanského zákoníku mezi : 

Pronajímatel : Petr Kovačka . Školská  318 . Sázava 285 06 . Okres : Benešov . Ičo 48561410  : 

Nájemce:    Jméno a příjmení :                                                                      Číslo op / pas :.                                  .                                                 

                    Adresa :                                                                                                             Tel :.                                 .                                                 

                                                                                                                                 Rodné číslo :.                                .                                                   

1: Nájemce  je povinen používat vybavení výhradně k účelu ke kterému je určeno a zacházet s tímto tak , aby nedošlo k jeho 

Poškození, nebo k jeho nadměrného opotřebení . Nájemce je povinen chránit vybavení před jeho poškozením, nebo odcizením. K lodi je , 
z bezpečnostních důvodú, zakázano cokoliv přivazovat a to včetně provazů a lan . 
V případě odcizení, nebo poškození  jinou osobou, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit POLICII Č R a pronajímateli . 
2: Veškerá vybavení může používat pouze nájemce a nebo jím pověřená osoby. Nájemce v žádném případě nesmí pronajímat vybavení třetí 
osobě bez souhlasu pronajímatele. Za poškození a nebo ztrátu odpovídá výhradně nájemce se kterým byla podepsána. 
3: V případě poškození nebo ztráty vybavení hradí nájemce vybavení, nebo jeho opravu v plné výši a to včetně nákladů vzniklých touto 
skutečností  pronajímateli. 
4: Právo užívat vybavení zaniká po uplynutí doby ,na kterou byla smlouva sjednána a podepsána . Nájemce je povinen vrátit veškeré vybavení 
v dohodnutém termínu,čase a místě po uplynutí doby na kterou byla smlouva uzavřena. 
5:V případě porušení stanovených podmínek této smlouvy ze strany nájemce,je pronajímatel oprávněn jednostranně a okamžitě ukončit 
smlouvu a to v den kdy zjistil porušení této smlouvy.Nájemce je povinen okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené 
vybavení a neprodleně uhradit veškeré náklady s tímto spojené. 
6:V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením 
vybavení do stejného místa.Za nevrácení vybavení podle podmínek sjednané ve smlouvě se sjednává mezi smluvními partnery pokuta ve výši 
dvojnásobku sjednaného nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to do doby nevrácení veškerého vybavení.  
7:Nájemce je povinen seznámit se a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a dodržovat veškeré předpisy související s pohybem vodáků 
v lokalitě kde se právě nachází.Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je vyhotovena ve dvou výtiscích a to vždy po 
jednom výtisku pro jednu smluvní stranu.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.Smluvní strany 
výslovně prohlašují,že s obsahem této smlouvy souhlasí a že se s jejím obsahem řádně a dobře seznámili. 
 

Předmět nájmu : l                                                       Počet:                            Počet dní                     Nájem :                             

                               l                                                                

                               l 

                               l  

                               l 

KALKULACE -     Záloha :                         Doplatek :                                  Doprava :                         Celkem: 

Půjčeno dne :                                           Vrátit dne :                                                                            

Podpis najemce                                                           V hotovosti :                                          Převzal dne :            

                                                                        Podpis pronajímatel :                                      Petr Kovačka : 
Jsem si vědom(a) a souhlasím s tím, že půjčovna lodí - Petr Kovačka 
Zpracovává osobní údaje, které jsou půjčovně sděleny , a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto 
zákonných důvodů): 
• poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, při 
podpisu smlouvy o zapůjčení plavidel také rodné číslo a číslo občanského průkazu nebo pasu. 
• vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom 
vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje si ponecháváme 
po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních 
případech neuvedli jinak. 

Podpis nájemce : 
 
 
 

 

 


