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Smlouva o nájmu sportovních předmětů 
dle ustanovení § 2201 a násl. občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

Pronajímatel: 

MASTER SPORT s.r.o. 
Sídlo: Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice 

IČ: 27792064, DICZ27792064 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51934. 
Web: www.mastersport.cz 
Email: pujcovna@mastersport.cz 
Tel.: 596 633 216, mobil: 774 082 679 

 
 

Nájemce – fyzická osoba (nevyplňuje se v případě, že je nájemcem firma):  

Jméno a příjmení:  …………………………………………………………………… 

Adresa……………………………………………………………………..……………….…………………. 

Číslo občanského průkazu/pasu: ………………………..………………………………………             

Trvalé bydliště:.………………………………………………………………………………………….. 

Telefon/mobil …………………………………..………             Email:………………….…………………………………………… 

Za nájemce převzal: Jméno a příjmení: ………………………………………………………..Číslo OP:  …………………. 

 

Nájemce – firma (nevyplňuje se v případě, že je nájemcem fyzická osoba):  

Název firmy:  …………………………………………………………………………. 

Sídlo firmy:………………………………………………………………………………………………… 

IČ:  …………………………………………………………………………………………………………… 

DIČ:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/mobil …………………………………..………             Email:………………….…………………………………………… 

Za nájemce převzal: Jméno a příjmení: ………………………………………………………Číslo OP:  ………………….. 

 

 

 

 

http://www.nejlevnejsisport.cz/
mailto:pujcovna@mastersport.cz
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II. Předmět nájmu, doba nájmu, nájemné 

1. Pronajímatel dává nájemci touto smlouvou do nájmu sportovní předměty (dále jen předmět 

nájmu):  

Název sportovního zboží Typ 
Počet 

ks 
Doba nájmu  

Nájemné 
Kč/ks* 

Nájemné Kč 
celkem 

Kauce** 

            

*    odvíjí se od doby nájmu dle platného ceníku  

** dle typu předmětu nájmu dle platného ceníku  

 

 Půjčeno dne: 

 

 Datum předpokládaného vrácení:   

 

2. Nájemné vč. kauce za předmět nájmu je sjednáno dle platného ceníku uvedeného na webových 

stránkách e-shopu www.mastersport.cz  

 

NÁJEMNÉ celkem:…….……………… Kč 

Nájemné bude uhrazeno při vrácení předmětu nájmu HOTOVĚ (dle příjmového pokladního 

dokladu) na základě vystavené faktury, která bude sloužit jako daňový doklad.  

Při dřívějším vrácení předmětu nájmu než je datum předpokládaného vrácení, bude nájemné 

účtováno za skutečný počet dnů nájmu. 

 

KAUCE celkem:…………...…………… Kč 

Kauce bude uhrazena při převzetí předmětu nájmu HOTOVĚ na základě příjmového pokladního 

dokladu, který pronajímatel vystaví nájemci. 

Kauce je vratná v plné výši a bude vrácena v HOTOVOSTI při vrácení předmětu nájmu na základě 

výdajového pokladního dokladu, který pronajímatel vystaví nájemci. 

 

 

III. Podmínky nájmu a povinnosti nájemce 

 

1. Odpovědnost za předmět nájmu počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou 

vrácení. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí předmětu nájmu pronajímatelem. 

2. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v poslední den trvání nájemního vztahu do 16 hodin v 

sídle pronajímatele na adrese: Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice. 

 

http://www.nejlevnejsisport.cz/
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3. Prodloužení nájemní doby může být provedeno pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem, a 

to nejpozději 1 pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení s ohledem na 

rezervační systém.  

4. Při prodloužení nájemní doby bude nájemci účtováno nájemné dle aktuálního ceníku.   

5. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání předmětu nájmu, jakož i s technickými 

předpisy výrobce a zavazuje se předmět nájmu užívat jen předepsaným způsobem.  

6. Nájemce se zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu předmětu 

nájmu nebo předmět nájmu jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat a bude ho používat 

pouze takovým způsobem, aby zabránil vzniku jeho poškození.  

7. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jiným osobám.  

8. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu není pojištěn pro případ poškození či odcizení.  

9. V případě poškození je nájemce povinen bez zbytečného odkladu uhradit pronajímateli jakoukoli 

škodu vzniklou na předmětu nájmu.  

10. V případě odcizení předmětu nájmu se nájemce zavazuje tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

Policii ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže. Zároveň má nájemce povinnost 

uhradit předmět nájmu ve výši tržní ceny, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 

předložení protokolu o ohlášení krádeže pronajímateli. 

11. Nájemce je oprávněn umožnit užívaní pronajatého vybavení třetím osobám. V takovém případě 

je však odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, 

platných na území, na němž bude vybavení užíváno. 

12. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené předmětem nájmu na movitých i 

nemovitých věcech nájemce ani jiných osob. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za újmu 

na zdraví nájemce či jiných osob vzniklou v souvislosti s používáním předmětu nájmu.  

13. Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud zjistí, že nájemce 

užívá předmět nájmu v rozporu s platnými právními předpisy či provede podstatné úpravy 

předmětu nájmu.  

 

IV. Smluvní pokuty 
 

1. Pro případ následujících porušení smluvních podmínek a povinností sjednávají smluvní strany 

tyto smluvní pokuty: 

a. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu ve sjednaném termínu, je povinen uhradit, za 
každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši 10 % z ceny půjčovného dle 
aktuálního ceníku za nedodržení termínu. 

b. V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu znečištěný, bude kauce vrácena až po odečtení 
výdajů na čištění. 
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c. V

 případě, že nájemce vrátí předmět nájmu poškozený, bude kauce vrácena až po 

odečtení výdajů na opravu. V případě, že výdaje na opravu budou převyšovat výši kauci, 

je nájemce povinen doplatit rozdíl. 

d.  V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu poškozený, bude kauce vrácena až po 

odečtení výdajů na opravu. V případě, že výdaje na opravu budou převyšovat výši kauci, 

je nájemce povinen doplatit rozdíl. 

e. V případě ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen 

zaplatit pronajímateli vzniklou škodu v plné výši – v hodnotě tržní ceny (výše kauce není 

totožná s tržní cenou) nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne předložení protokolu o ohlášení krádeže pronajímateli.  

f. V případě nevrácení předmětu nájmu do 10 dnů od ukončení výpůjční doby propadá celá 

kauce ve prospěch pronajímatele. Nájemce nemá nárok na vrácení kauce v žádné výši. 

Nemá ani nárok ponechat si půjčené zboží. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn 

účtovat nájemné. Toto ustanovení neplatí v případě zcizení ohlášeného Policii ČR 

podloženého protokolem o ohlášení krádeže. 

 

V. Ostatní ustanovení 

 

1. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že je plně seznámen se všemi podmínkami této smlouvy a 

s obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webu www.mastersport.cz.  

2. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s faktickým i právním stavem předmětu nájmu 

a tímto předmět do nájmu přijímá.  

3. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy je možno provádět pouze v písemné formě se 

souhlasem obou smluvních stran.  

4. Smlouva neslouží jako daňový doklad.   

5. Nájemní vztah zaniká vrácením předmětu nájmu, potažmo výpovědí ze strany pronajímatele. 

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a prohlašují, že byla sepsána podle jejich vážné a 

svobodné vůle, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků smlouvy obdržel po 

jednom.  

8. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních 

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

účely realizace práv a povinností plynoucích ze smlouvy o nájmu. 

 

V Ostravě dne:   

 

Pronajímatel:  ………………………….                                                            Nájemce:  …………………………………………. 

http://www.nejlevnejsisport.cz/
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Potvrzení o vrácení sportovního vybavení  
 

dle Smlouvy o nájmu ze dne:…………… 

 
 
Potvrzuji, že předmět nájmu uvedený níže byl vrácen řádně a včas 

 

Název sportovního zboží Typ Počet ks 

   

   

   

   

   

 
 
Datum: 
 
 
Přebírající: 
  Předávající: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


