
SMLOUVA O NÁJMU OUTDOOROVÉHO VYBAVENÍ 
 

dle § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

Pronajímatel: FLOREŠ s.r.o., Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, IČ: 28319591 

 

Nájemce: 

 

 Jméno:        Příjmení:     

 Adresa: 

 Rodné číslo:       Číslo OP: 

 Číslo 2. dokladu:      Telefon:     

 
II. PŘEDMĚT NÁJMU, DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ 

 

Předmět nájmu: Kusů: Kč/den: Od:  Do: Kč celkem: Jistota Kč: 

       

       

       

       

 

 

III.  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Nájemce stvrzuje, že předmět nájmu mu byl předán bez vad, čistý a vysušený a zavazuje se jej ve stejném 

stavu ve sjednaném termínu vrátit. Dále stvrzuje, že byl seznámen s podmínkami jeho užívání a údržby a tyto 

podmínky bude dodržovat. 

2. Odpovědnost za předmět nájmu vzniká nájemci okamžikem převzetí a končí okamžikem vrácení. Nájemce 

při vrácení předmětu nájmu předloží tuto smlouvu, na kterou mu bude vrácení předmětu nájmu potvrzeno. 

3. Prodloužení smluvené doby nájmu může být provedeno pouze na základě výslovného souhlasu obou stran. 

4. Při převzetí předmětu nájmu skládá nájemce peněžitou jistotu ve smluvené výši. Jistota je vratná v plné 

výši, pokud byl předmět nájmu vrácen pronajímateli včas, bez poškození, čistý a suchý. V opačném případě se 

postupuje dle odst. 5 této smlouvy. 

5. Pro případ porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

   a) nevrátí-li nájemce předmět nájmu čistý a řádně vysušený, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 

50,- Kč za každý takto vrácený kus, 

   b) vrátí-li nájemce předmět nájmu později, než bylo ujednáno, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve 

výši dvojnásobku sjednaného denního nájemného za každý započatý den prodlení, 

   c) v případě zničení, ztráty, odcizení či poškození předmětu nájmu nebo jeho části propadá pronajímateli 

jako náhrada vzniklé škody nájemcem uhrazená jistota nebo její část. 

6. Nájemné ve sjednané výši včetně smluvních pokut hradí nájemce při vrácení předmětu nájmu pronajímateli. 

7. Nájemce není oprávněn předmět nájmu dále pronajímat, užívá jej výhradně pro svou potřebu a na svou 

zodpovědnost. Pronajímatel neodpovídá za žádné škody vzniklé nájemci užíváním předmětu nájmu. 

 

Ve Slavičíně dne: 

 

Zástupce pronajímatele:     Nájemce: 

 

 

 

 

 

Datum vrácení, převzal: 


