
Centrum Kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná, IČO 00375951,  

zastoupené ………………………………………………………………………………...,  

tel. 383 311 260, mobil: ………………………………………………………………….., 

email: info@icblatna.cz, na straně jedné jako půjčitel 

a 

pan/í ……..………………………………………………………………………………..., 

nar. ………………………………………………………………………………………...,  

trvale bytem ………………………………………………………………………………., 

číslo OP …………………………………………………………………………………..., 

tel. ………………………………………………………………………………………...., 

na straně druhé jako vypůjčitel 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE JÍZDNÍHO KOLA 

dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 

 

I. Předmět smlouvy 

Půjčitel, jako vlastník níže uvedených jízdních kol: 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

 touto smlouvou přenechává vypůjčiteli jízdní kolo za účelem jeho užívání pro osobní potřebu. 

Jízdní kola byla vypůjčiteli předána při podpisu této smlouvy, což vypůjčitel potvrzuje 

podpisem této smlouvy. Společně s koly byly vypůjčiteli předáno i následující příslušenství: 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

- ………………………………………………, pořizovací hodnota ……………… 

Vypůjčitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy jízdní kola prohlédl a byl seznámen 

s jeho obsluhou a základní údržbou. Při převzetí kol uplatňuje vypůjčitel tyto připomínky 

a vady: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

mailto:plachy@icblatna.cz


II. Doba plnění smlouvy 

Půjčitel přenechává vypůjčiteli jízdní kola na dobu určitou, a to od …………… 

do ………………. Místem předání a vrácení jízdních kol je Informační centrum Blatná,  

J.P. Koubka 4, 388 01 Blatná. 

V případě, že vypůjčitel nebude užívat jízdní kola řádně nebo je bude užívat v rozporu s touto 

smlouvou (například pro podnikatelské účely), je půjčitel oprávněn požadovat vrácení jízdních 

kol ještě před shora uvedenou dobou. 

 

 

III. Kauce a smluvní pokuty 

Před zapůjčením je nutné uhradit v hotovosti kauci ve výši 2.000 Kč za každé elektrokolo 

a 1.500 Kč za každé kolo. 

Kauce bude v případě včasného vrácení nepoškozených kol vrácena vypůjčiteli zpět v plné výši. 

Kauci je půjčitel oprávněn jednostranně započíst proti své pohledávce na úhradu škody 

způsobené na kole v důsledku jeho poškození, zničení nebo ztráty a dále na úhradu smluvních 

pokut dle následujícího odstavce. 

Půjčitel má nárok na tyto smluvní pokuty: 

a) při pozdním vrácení za každý započatý den prodlení ve výši 500 Kč za každé 

nevrácené elektrokolo a 250 Kč za každé nevrácené kolo, 

b) při vrácení znečištěného kola ve výši 200 Kč. 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

Obvyklé náklady spojené s užíváním jízdních kol hradí vypůjčitel, mimořádné náklady hradí 

půjčitel. Vypůjčitel je povinen bezodkladně informovat půjčitele o nutnosti úhrady 

mimořádných nákladů. 

Vypůjčitel je povinen kola používat výhradně za účelem rekreační cyklistiky na pozemních 

komunikacích. 

Vypůjčitel je povinen řádně o kola pečovat ve smyslu zabránění vzniku škod, včetně povinností 

dodržování půjčitelem stanovených podmínek a doporučení. Vypůjčitel je povinen zabezpečit 

kola proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny kola užívat. 

Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností smlouvy. 

Vypůjčitel odpovídá v plném rozsahu půjčiteli za škodu vzniklou na kolech v době od jeho 

převzetí do doby jeho vrácení zpět půjčiteli. 

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození kola nebo jeho části (nezávisle 

na zavinění vypůjčitele) je vypůjčitel povinen přivolat Policii ČR za účelem vyšetření události. 

Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli neprodleně každou škodní událost na kole včetně 

rozsahu a následků. Vypůjčitel je dále povinen poskytovat Policii ČR, půjčiteli a pojišťovací 

společnosti součinnost při vyšetřování nehody nebo poškození v rámci likvidace škodní 

události, popř. i v rámci soudního řízení. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž po jednom obdrží 

půjčitel i vypůjčitel. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Pří výkladu této smlouvy se pojmem „kolo“ nebo „jízdní kolo“ rozumí elektrokolo i běžné kolo, 

pokud z příslušného ustanovení smlouvy nevyplývá výslovně jejich rozlišení. 



Vypůjčitel prohlašuje, že je plně způsobilý k řízení zapůjčeného kola nebo elektrokola, nepožil 

žádné alkoholické nápoje ani návykové látky. 

Vypůjčitel dává půjčiteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných půjčiteli při 

uzavírání této smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany smlouvy  

a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran, jakož i za účelem dalšího 

poskytování služeb půjčitelem vypůjčiteli. Vypůjčitel tento souhlas uděluje na dobu neurčitou 

až do jeho odvolání, minimálně však na dobu trvání doby vypůjčení včetně vypořádání všech 

vzájemných nároků z této smlouvy. Po skončení doby vypůjčení a vypořádání vzájemných práv 

a povinností může vypůjčitel kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním 

osobních údajů. Půjčitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Půjčitel bude předané osobní údaje 

využívat výlučně za účelem poskytování služeb vypůjčiteli. Vypůjčitel podpisem smlouvy 

potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech provozovatele jako správce osobních 

údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech 

skutečnostech, o kterých je jako správce povinen vypůjčitele informovat. 

Vypůjčitel bere na vědomí, že v půjčovně – sídle Informačního centra Blatná, J.P. Koubka 4, 

388 01 Blatná, mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány půjčitelem obrazové snímky 

zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Vypůjčitel souhlasí 

s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále 

též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby půjčitel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. 

fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně 

na webových stránkách a sociálních sítích provozovaných příspěvkovou organizací Centrum 

kultury a vzdělávání Blatná či v tištěných informačních materiálech vydávaných půjčitelem 

k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.  

 

V Blatné dne …………………….. 

 

 

__________________     ___________________ 

 půjčitel      vypůjčitel 


