
                           Smlouva o pronájmu věci movité 

 
                                                          dle ustanovení 663 občanského zákoníku 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Pronajímatel: Občanské sdružení LIPEN se sídlem Lipno nad Vltavou 43, IČ 22827889 
 
 Nájemce: osoba přebírající předmět zápůjčky 
 
Jméno a příjmení/ Firma:   
                                      
Datum narození/IČ:                              Číslo OP: 
 
Adresa:       
                                       
Telefon: 
 
 II. PŘEDMĚT NÁJMU, DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ 
 

Zapůjčený materiál 
 

Kusů Kč/den Počet dnů Kč celkem Záloha Kč Poznámka 

 
Párty stan 4x6 m 
 

      

 
Stroj na cukrovou vatu 
 

      

 
Výrobník bublin 
 
 

      

 
 
Záloha je vratná v plné výši, pokud byl materiál předán pronajímateli bez poškození, čistý a  
suchý. V opačném případě jistina slouží v plné výši nebo její část na úhradu ztráty, zničení, 
opravy, čištění nebo prodloužení doby nájmu. 
 
III. PODMÍNKY NÁJMU A POVINNOSTI NÁJEMCE 
Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. 
Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení 
smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Pro případ porušení smluvních 
podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je 
nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výš i 50% sjednaného nájemného za každý 
den prodlení. 
b) V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce 
povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to 
okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil. 
c) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, rozumí se i řádně 
nevysušený, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výš i 100,- Kč za každý jednotlivý 
materiál. 
Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami 
jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a  
dodržovat je. 
Nájemci je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat dalším osobám a jiným organizacím. Při 
zjištění takového jednání si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy. 
Odpovědnost za škody: Zjistí-li pronajímatel při vrácení materiálu závady způsobené 
nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady 
nutné pro odstranění těchto závad. 
 
V Lipně nad Vltavou dne: 
 

Zástupce pronajímatele:                                                                                                          Nájemce: 


