
Smlouva o nájmu elektrického jízdního kola (dále jen Elektrokola) 

Pronajímatel:  Skybrand s.r.o. sídlem Palackého 237, 282 01 Český Brod, IČO 24831140  

Nájemce: 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………  Trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Telefon: ………………………...... E mail: …………………………………………… Číslo OP: ………………………… Č. 2. dokladu: …………………………… 

uzavírají tuto smlouvu o nájmu elektrického jízdního kola.  

 Předmět smlouvy  1.
Závazek pronajímatele přenechat nájemci do dočasného užívání kompletní Elektrokolo 
 

Typ kola: WHYTE E-505  Velikost:  Hodnota:  106.990,- Kč 
 

Příslušenství: □  Baterie    □  Zámek    □  Nabíječka    □  Klíče    □  Nosič na tažné zařízení 
 

a současně závazek nájemce zaplatit dohodnuté nájemné a po skončení nájmu vrátit Elektrokolo pronajímateli za podmínek 
dále stanovených touto smlouvou a Všeobecnými podmínkami pronajímatele (www.skybrand.cz) 
 

 Doba nájmu2.  

Nájem se sjednává na dobu určitou. Nájem začíná běžet okamžikem převzetí Elektrokola nájemcem.  
 

Doba nájmu: od _______________ hod: ________  do _______________ hod:_________  
 

 Nájemné3.  

Úplata za nájem představuje částku ____________,- Kč včetně DPH. Celková výše nájemného byla nájemcem uhrazena při 
podpisu této smlouvy, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje.  
 

 Práva a povinnosti nájemce 4.
Nájemce se po převzetí Elektrokola zavazuje se o něj řádně starat, řídit se pokyny k jeho obsluze a předcházet případným 
škodám. Při přerušení jízdy je nájemce povinen kolo řádně zabezpečit, tak aby předešel jeho případnému poškození.  

Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické osobě. V případě porušení 
této povinnosti odpovídá pronajímateli za případnou škodu vzniklou v důsledku poškození, odcizení a ztráty Elektrokola, či za 
jiné majetkové i nemajetkové újmy. Každou nehodu či jinou škodnou událost je povinen bezprostředně poté, kdy ji zjistí, 
oznámit pronajímateli a v případě škody způsobené třetí osobou současně Policii ČR. Veškeré závady na předmětu nájmu 
zaviněné nájemcem jdou k tíži nájemce.  

Současně s úplatou za nájem kola složil nájemce kauci (jistinu) ve výši ____________,- Kč, která bude sloužit k 
zajištění případně vzniklé škody na předmětu nájmu. Tato kauce bude vrácena nájemci po skončení tohoto nájmu, pokud 
nebude použita na úhradu vzniklých škod na pronajatém Elektrokole, nebo vzniklých v souvislosti s jeho užíváním. 
 

 Práva a povinnosti pronajímatele  5.
Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu uvedený v článku 1. této smlouvy v den počátku nájmu uvedený v 
článku 2. této smlouvy.  
 

 Skončení nájmu 6.  

Nájem zaniká uplynutím sjednané doby nájmu, a může být ukončen i dohodou smluvních stran. Po ukončení nájmu je 
nájemce povinen předmět nájmu předat nájemci v místě, kde jej převzal, nebude-li po ukončení nájmu smluvními stranami 
dohodnuto jiné místo.  
 

 Závěrečná ustanovení 7.  

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obecně závazných 
předpisů ČR a "Všeobecnými podmínkami pronajímatele", které jsou nedílnou součástí smlouvy. Nájemce svým podpisem 
stvrzuje, že Elektrokolo převzal v bezvadném technickém stavu a byl seznámen s jeho obsluhou, že kolo je způsobilé k jízdě a 
bez závad, jež by měly vliv na jeho funkčnost a že v případě úrazu nájemce nebude po provozovateli požadovat jakoukoliv 
formu náhrady.  Nájemce též stvrzuje, že se důkladně seznámil s Všeobecnými podmínkami pronajímatele, že s nimi bez 
výhrad souhlasí, že jim porozuměl a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Nájemce se svým podpisem zavazuje uhradit 
jakékoli případné škody, které svým zacházením na Elektrokole způsobí. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.  
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle.  
 
 

Dne:  _____________ __________________________  Dne:  _____________ ________________________ 
                Pronajímatel                                        Nájemce 



Všeobecné podmínky pronajímatele 
Pronajímatelem je společnost SKYBRAND s.r.o., se sídlem Palackého 237, 282 01 Český Brod, IČO: 24831140 

 společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. Zn. C 178377/MSPH 

 1. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení a ofocení dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto 
dokladů bude platný občanský průkaz a druhý doklad bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz. 

 2. Nájemce může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít 
smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Pronajímatel je 
oprávněn odmítnout pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek. Maximální nosnost 

125 kg (včetně příslušenství, jezdce a jeho vybavení).elektrokol je stanovena výrobcem na  
 3. Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce (jistiny) a nájemného. Kauce za každé zapůjčené kolo je 

vybíraná bezhotovostně platební kartou při převzetí kola a následně bude vydána při vrácení kola. Složenou kauci nebo její část může 
pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození kola, poškození příslušenství, atp.) Za speciálních 
individuálních podmínek nemusí být kauce půjčovnou vyžadována. 

 4. Nájemce uhradí pronajímateli nájemné dle platného ceníku, a to v hotovosti nebo platební kartou při převzetí kola. Jedním dnem se 
rozumí 1 kalendářní den. 

 5. Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného. 
 6. Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem a nájemcem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva 

zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením kola. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto Všeobecné podmínky 
pronajímatele. 

 7. Nájemce zodpovídá za vypůjčený materiál a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození. Nájemce ručí za 
zapůjčený materiál do plné výše pořizovací ceny kola. Nájemce bere na vědomí, že elektrokola nejsou pojištěna.  

 8. Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku 
Nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení. 

 9. Za pozdní vrácení vybavení bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního 
zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení.  

 10. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení 
krádeže. 

 11. Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na nájemce, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli. 
Nájemce přebírá odpovědnost za všechna pronajatá elektrokola včetně příslušenství uvedené v jím podepsané nájemní smlouvě. 

 12. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, 
parkování, transport. Atd. 

 13. Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu) je na vlastní nebezpečí nájemce. 
 14. Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí 

zdraví nájemce a ani technický stav elektrokola. 
 15. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy vyjma: změny výšky sedlovky a případné opravy 

defektu pneumatik. 
 16. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu. 
 17. V případě technické závady na kole, s výjimkou defektu pneumatik, je nájemce povinen přerušit jízdu na kole a kolo neprodleně vrátit 

k odbornému odstranění závady. Doba zapůjčení bude dle provozních možností prodloužena, případně bude poměrně sníženo 
nájemné. 

 18. Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny půjčovnou. 
 19. Nájemce je oprávněn v případě píchnutí provést opravu duše. Toto provede na svůj náklad. 
 20. Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení 

částky z jistoty (kauce) a to ve výši 250,– Kč včetně DPH za očištění jednoho elektrokola. 
 21. V případě poškození elektrokola nájemcem, je nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli v plné výši pořizovací ceny. Výše 

škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze započítat kauci, která byla vybrána při 
podpisu smlouvy. 

 22. Ceny se řídí platným ceníkem uvedeným na internetových stránkách společnosti. 
 23. Čas vyzvednutí a vrácení je nutné dohodnout e-mailem nebo telefonicky. 
 24. Elektrokola je možné si zapůjčit v provozovně v čase od 8.00 do 17.00h, vrácení elektrokola je do 17.00h v provozovně. V případě 

pronájmu na více dní je možné po dohodě zapůjčit elektrokolo už den dopředu po 16.00h a vrátit následující den po ukončení 
pronájmu do 10.00h. Víkendová zápůjčka je možná po 13.00h v pátek a vrácení do 10.00h v pondělí. 

 25. V případě potvrzení rezervace elektrokola ze strany pronajímatele, se nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 24 hodin zálohovou 
202238236/0600 fakturu - rezervační poplatek ve výši 50 % celkového nájemného na účet u banky Moneta. 

 26. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy před okamžikem počátku nájmu, a to i bez udání důvodu. Nájemce je povinen doručit 
pronajímateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn účtovat nájemci storno 
poplatek, jehož výše bude vypočtena z uhrazeného rezervačního poplatku, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto: 

Bezplatné zrušení rezervace je možné 10 dnů před počátkem nájmu elektrokola. 
V případě zrušení rezervace do 5 dnů před počátkem nájmu elektrokola, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z 
rezervačního poplatku. 
V případě pozdějšího zrušení rezervace, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z výše rezervačního poplatku. 

 27. V rámci zaplacených storno poplatků nabízí pronajímatel nájemci po dohodě možnost zvolit náhradní termín v období mimo hlavní 
sezonu, tj. mimo období 1. 6. – 30. 9. a v tomto náhradním termínu bude zaplacený storno poplatek započten do ceny nájemného. 

 28. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely. 

 29. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s rezervací a nájemní smlouvou) je příslušná Česká 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  

http://www.coi.cz/

