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PŘEDMĚT NÁJMU

DOBA NÁJMU

NÁJEMNÉ

SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM NÁJMU
MOVITÉ VĚCI - JÍZDNÍHO KOLA
UZAVŘENÁ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Masarykova veřejná knihovna Vsetín,
příspěvková organizace

Dolní náměstí 1356,755 01 Vsetín

IČO: 00851817

Tel.: 575 755 144

zastoupená: Ing. Danielou Divínovou, ředitelkou

kontaktní osoba: Otakar Hošek, pracovník
Turistického informačního centra Vsetín

tel.: 575 755 144, 575 755 111

e-mail: ic.vsetin@mvk.cz

Jméno a příjmení: ...........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon: .............................................................................

č. 1. dokladu (OP, cest. pas): ........................................

č. 2. dokladu: ...................................................................

� SPECIALIZED � AUTHOR

� helma

� zámek

� pumpa

� lepení

� nabíjecí adaptér s klíčem

� zámek elektrokola s klíčem

� 10230

� 10231

� 10232

� 10233

� 10234

� 10235

� 10228 � 10229

VÝBAVA

JÍZDNÍ KOLO/A

Od ......................................................................................... Do .................................................................................

DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ UŽÍVAT PŘEDMĚT NÁJMU

................................................................................................ ..............................................................................................

................................................................................................ ..............................................................................................

Výše nájemného ........................................................,- Kč Vratná záloha .............................................................,- Kč

PRONAJÍMATEL NÁJEMCE
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PROVOZNÍ ŘÁD

PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL

UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍHO KOLA
Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň
jednoho z těchto dokladů:

• platný občanský průkaz
• platný cestovní pas

a dalšího průkazu totožnosti (karta pojištěnce, řidičský
průkaz apod.).

Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.

Jízdní kolo si před převzetím důkladně prohlédněte, zda
na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.

Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu
užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola.

Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez
souhlasu provozovatele.

Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedená
ve smlouvě, je zakázáno.

VYBAVENÍ KOLA
Jízdním kolem se rozumí kolo vybavené dle přílohy č. 12
vyhlášky č. 341/2014 Sb. + zámkem na kolo.

PLATBY
Před uzavřením Smlouvy o krátkodobém nájmu movité
věci zaplatíte zálohu, a to za každé kolo. Výše zálohy
je dána v platném Ceníku. Po vrácení kola v původním
stavu – bez závad, Vám bude vrácena záloha v plné výši.

Poplatek za pronájem kola je daný Ceníkem a záloha
se platí předem.

Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni
uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného Ceníku.
V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného
časového limitu, se peníze nevracejí!

ODPOVĚDNOST
Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí
a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody
způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním
majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých,
či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu,
ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená
v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu movité
věci, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím
podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby
mladší 18 let.

Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou
zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení
předmětu pronajímateli.

HRAZENÍ ŠKOD
Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku
jste povinni uhradit náhradu ve výši stanovené Ceníkem.

Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku.

Škoda se hradí při vracení kola. Pronajímatel má právo
použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož
i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozní řád je součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu
a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho
plném rozsahu.

CENÍK
HORSKÁ KOLA
1/2 dne (do 6 hodin)......................................................... 200 Kč

1 den (24 hodin) ................................................................ 400 Kč

každý další den ................................................................. 400 Kč

1 týden ............................................................................. 1 500 Kč

zapůjčení přilby..................................................................100 Kč

vratná záloha .................................................... 1000 Kč / 1 kolo

Případná jiná doba pronájmu dle domluvy.

Půjčování i vracení je možné pouze v rámci otevírací
doby TIC.

Cena platí pro každé pronajaté jízdní kolo včetně pumpy,
lepení a zámku.

ELEKTROKOLA
1/2 dne (do 6 hodin)......................................................... 500 Kč

1 den (24 hodin) ................................................................ 700 Kč

každý další den ................................................................. 700 Kč

1 týden .............................................................................2 500 Kč

zapůjčení přilby..................................................................100 Kč

vratná záloha ....................................................5000 Kč / 1 kolo

Případná jiná doba pronájmu dle domluvy.

Půjčování i vracení je možné pouze v rámci otevírací
doby TIC.

Cena platí pro každé pronajaté jízdní kolo včetně pumpy,
lepení a zámku.

STANOVENÉ CENY ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU
Poškození ráfkových brzd nebo lanka ......................................
.................................................. 100 Kč materiál + 300 Kč práce

Poškození pláště ...................600 Kč materiál + 300 Kč práce

Poškození špic ........................300 Kč práce + 10 Kč 1 ks špice

Celkové poškození (zničení) předního nebo zadního kola....
...........................................................................................2 000 Kč

Poškození osvětlení – přední světlo ...............................150 Kč

Poškození osvětlení – zadní světlo .................................100 Kč

Poškození nebo ztráta sedla ..........................................800 Kč

Poškození řetězu ................................500 Kč + 300 Kč výměna

Ztráta nebo zničení zámku horského kola ................... 300 Kč

Ztráta nebo zničení zámku elektrokola .....................2 500 Kč

Ztráta nebo poškození přilby .......................................1 700 Kč

Ztráta nebo poškození šlapátek – 1 ks......................... 400 Kč

Poškození měniče (přehazovačka) ............................ 1 200 Kč

Poškození stojanu u elektrokola.....................................650 Kč

Ztráta nebo poškození adaptéru k elektrokolu...... 18 000 Kč

Úplné zničení/ztráta jízdního kola

elektrokolo ........................ 50 000 Kč + 3 500 Kč příslušenství
horské kolo........................... 18 400 Kč + 700 Kč příslušenství

Příplatek za vrácení kola v termínu
mimo provozní dobu......................................................... 200 Kč

Ve Vsetíně dne 3. 4. 2023.

Ing. Daniela Divínová
ředitelka

Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín,

příspěvkové organizace
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ČLÁNEK 1
Předmět nájmu

1.1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této
smlouvy přenechává nájemci do užívání jízdní kolo/a
a další vybavení uvedené na str. 1 této smlouvy
v části Předmět nájmu, po dobu a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě a Provozním řádu.

1.2. Předmět nájmu je možno užívat jen pro běžné
turistické účely. Jízdní kola jsou pronajímatelem
pojištěna pouze na katastrálním území okresu Vsetín.
Pokud nájemce způsobí na předmětu nájmu škodu,
případně dojde k odcizení předmětu nájmu mimo KÚ
okresu Vsetín, je nájemce povinen nahradit celkovou
vzniklou škodu dle Ceníku bez nároku na náhradu
z pojistného plnění.

ČLÁNEK 2
Doba nájmu

2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu
počíná a končí dny uvedenými na str. 1 této smlouvy
v části Doba nájmu bez omezení počtu ujetých
kilometrů.

2.2. Doba nájmu může být po dohodě smluvních
stran prodloužena na další období dodatkem
k této smlouvě, pro který se stanoví písemná forma.

ČLÁNEK 3
Nájemné

3.1. Nájemné představuje částku uvedenou na str. 1
v části Nájemné. Současně se zavazuje nájemce
složit vratnou zálohu ve výši stanovené dle Ceníku.

ČLÁNEK 4
Práva a povinnosti stran

4.1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci
předmět nájmu uvedený v článku 1. této smlouvy
včetně příslušenství. Předání a převzetí se potvrdí
v této smlouvě, kterou podepíší obě smluvní strany.

4.2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu
je způsobilý k provozu a k užívání, k němuž je určen.

4.3. Nájemce není oprávněn přenechat do užívání
předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě,
s výjimkou osob uvedených na str. 1 této smlouvy.

4.4. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak,
aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jinou
škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy
ji zjistí, oznámit pronajímateli a v případě škody
způsobené třetí osobou současně policii. Veškeré
závady na předmětu nájmu zaviněné nájemcem jdou
k tíži nájemce. Každá závada na předmětu nájmu
musí být nájemcem oznámena pronajímateli.
V případě prodlení se splněním této povinnosti
nezbavuje se nájemce povinnosti úhrady vzniklé
škody.

4.5. V případě nepojízdnosti předmětu nájmu
z důvodu běžné závady, vzniklé mimo havárii, je
nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost
pronajímateli, který rozhodne o opravě. V žádném
případě není nájemce oprávněn provádět bez
výslovného souhlasu pronajímatele opravu sám.

Učiní-li tak, jdou náklady s touto opravou spojené
k jeho tíži.

4.6 Nájemce je povinen při každém odstavení jízdní
kola uzamknout na místě k tomu určenému, případně
zajistit je tak, aby nedošlo k jejich poškození, či
ztrátě.

4.7. V dalším smluvní strany odkazují na Provozní řád,
viz níže.

ČLÁNEK 5
Skončení nájmu

5.1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu, a může být
ukončen i dohodou smluvních stran.

5.2. Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět
nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal, a to
během stanovené provozní doby, pokud nebude
stranami dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 6
Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem
smluvních stran.

6.2. Nedílnou součástí této smlouvy je Provozní řád
půjčování jízdních kol Turistického informačního
centra Vsetín, včetně platného Ceníku.

6.3. Pokud není v této smlouvě (Provozním řádu)
dohodnuto jinak, pak se na ni vztahují příslušná
ustanovení občanského zákoníku a obecně
závazných právních předpisů.

6.4. Smluvní strany berou na vědomí, že při realizaci
předmětu této smlouvy o krátkodobém nájmumovité
věci – jízdního kola - budou pracovat s osobními údaji
fyzických osob (dále jen subjekty údajů), které
požívají právní ochrany dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen GDPR). Zpracování osobních údajů subjektů
údajů probíhá výhradně v souladu s GDPR.

6.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou
právní sílu.

6.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před
jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé
a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném
projednání, srozumitelně a vážně, nikoliv v tísni
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nájemce Pronajímatel

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Ve Vsetíně dne ....................................................................


