
 

 

CENÍK PRONÁJMU ČTYŘKOLEK A KOL 

 
Čtyřkolka  dětská Access DRR50 White ( automat, vhodná pro děti 5 – 17 let s doprovodem rodičů ) 

 1 hodina – 300,-Kč 

 2 hodiny – 500,-Kč 

 3 hodiny – 750,-Kč 

 4 hodiny – 900,-Kč 

 1 den – 1200,-Kč 

 2 dny – 1800,-Kč 

 3 a více dnů – 1000,-Kč / den 

Vratná záloha – 2 000,-Kč ( pro ubytované vratná záloha pouze 500,-Kč )  

Čtyřkolka dospělá ( automat, homologace pro dvě osoby ) 

 1 hodina – 700,-Kč 

 2 hodiny – 1300,-Kč 

 3 hodiny – 1800,-Kč 

 4 hodiny – 2300,-Kč 

 1 den – 3000,-Kč  

 2 dny – 5500,-Kč 

 3 a více dnů – 2500,-Kč / den 

Vratná záloha – 10 000,-Kč ( pro ubytované vratná záloha pouze 2 000,-Kč )  

Dětské kolo  Dema Pegas 24 SF a Dema Vega 20 

 1 den – 200,-Kč 

 2 dny – 350,-Kč 

Vratná záloha – 2 000,-Kč ( pro ubytované vratná záloha pouze 500,-Kč ) 

Horské kolo 27.5 Dema Pegas 3.0 černá 2015 (pánské) a dámské horské kolo 27.5 Dema Pegas 

Lady 3.0 2015 

 1 den – 250,-Kč  

 2 dny – 400,-Kč 

dále jen stroj nebo dopravní prostředek  

 

Minimální doba zapůjčení je 1 hodina. Pronájem je účtován dle ceníku za každou započatou hodinu 

nebo den. 



Stroj je zapůjčen s plnou nádrží ( u čtyřkolek )  a vrací se opět s plnou nádrží, pokud tomu tak ne-

bude, benzín bude doplněn v půjčovně, zákazník bude hradit cenu spotřebovaného benzínu, dle 

aktuální ceny benzínu.Stroj je zapůjčen v čistém stavu, v případě nadměrného znečištění bude 

účtováno 200,- Kč.Zapůjčení přilby je zdarma, případné poškození je hrazeno pokutou od 200,-Kč až 

po plnou výši. 

Vratná záloha 

 dětská čtyřkolka 2 000,-Kč ( pro ubytované v chatě Pod Lipami vratná záloha pouze 500,-Kč ) 

 velká čtyřkolka 10 000,-Kč ( pro ubytované v chatě Pod Lipami vratná záloha pouze 2 000,-Kč ) 

 kolo 2 000,-Kč ( pro ubytované vratná záloha pouze 500,-Kč ) 

Vratná záloha je složena v hotovosti před zapůjčením stroje, je vratná při vrácení stroje. Jako vrat-

nou zálohu se může počítat i osobní automobil nebo motocykl nájemce, se kterým se k půjčovně 

dostaví a po celou dobu pronájmu si jej v půjčovně ponechá vč. klíčů. Pronájem čtyřkolky nebo kola 

je splatný předem před zapůjčením stroje. Termín pronájmu je nutné dohodnout předem na telefo-

nu 774 732 156 p.Šrom nebo 775 555 044 p. Tuček, případně osobně v penzionu chata Pod Lipami 

pro ubytované. 

 

PROVOZNÍ A PUJČOVNÍ ŘÁD 

I. Obecná ustanovení 

 

Pronajímatel uzavírá s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“) písemnou „Smlouvu 

o nájmu dopravního prostředku“ (dále jen „smlouva“). Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat 

nájemci dopravní prostředek (stroj) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (ná-

jemné včetně zálohy na nájemném). Smlouva se uzavírá podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku, a 

to vždy jen na dobu určitou, s fyzickou osobou navíc vzhledem k ustanovení § 262 odst. 

1 Obchodního zákoníku. Doklady potřebné k uzavření smlouvy jsou následující: 

Fyzická osoba 

 platný řidičský průkaz starší jednoho roku ( u čtyřkolek pro dospělé ) 

 jeden další platný doklad (občanský průkaz, pas) 

Právnická osoba 

 výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší tří měsíců, 

 plná moc k převzetí dopravního prostředku od pronajímatele v případě, že takovéto opráv-

nění nevyplývá přímo z výpisu z obchodního rejstříku, 

 objednávka s uvedením jména, příjmení a rodného čísla osoby (osob), která bude oprávněna 

k řízení dopravního prostředku, 

 platný řidičský průkaz starší jednoho roku ( u čtyřkolek ) a jeden další platný doklad totožnos-

ti (občanský průkaz nebo pas) osoby uzavírající smlouvu a přebírající dopravní prostředek od 

pronajímatele. 

 

 



II. Pojištění 

Každý dopravní prostředek pronajímatele má sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti z provozu 

motorového vozidla kromě horských kol. 

III. Nájemné, záloha na nájemném, rezervace 

Sazby nájemného včetně zálohy na nájemném jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou smlouvy. Ná-

jemce jeho převzetí stvrzuje svým podpisem. Minimální nájemní doba je 1 hodina. Při nevrácení do-

pravního prostředku ve stanovené nájemní době je nájemce povinen uhradit pronajímateli každou 

započatou hodinu, a to v plné výši, i když prodlení nezavinil. Nájemné je nájemce povinen platit před 

uzavřením smlouvy a převzetím dopravního prostředku. Nájemce platí nájemné, ať dopravní prostře-

dek užíval nebo ne a bez ohledu na to, že o jeho užívání v určité části sjednané nájemní doby nemá 

třeba zájem. Nájemné platí také tehdy, když byl dopravní prostředek k užívání nezpůsobilý z důvodů, 

které způsobil on sám nebo osoby, jímž umožnil k dopravnímu prostředku přístup. Nájemce však není 

povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl dopravní prostředek užívat pro jeho nezpůsobi-

lost k provozu, kterou nezpůsobil sám ani osoby, jimž přístup umožnil. V těchto případech má však 

povinnost oznámit bez zbytečného odkladu nezpůsobilost dopravního prostředku pronajímateli, jinak 

jeho povinnost platit nájemné trvá 

IV. Předání dopravního prostředku 

Pronajímatel předává nájemci dopravní prostředek ve svém sídle a v době stanovené ve smlouvě. Po 

celou dobu trvání smluvního vztahu pronajímateli za dopravní prostředek plně odpovídá osoba, která 

smlouvu podepsala. Pronajímatel předává nájemci dopravní prostředek v řádném technickém stavu, 

způsobilý k běžnému provozu na pozemních komunikacích, čistý, s plnou nádrží pohonných hmot, 

s potřebnými doklady a příslušenstvím pro jeho provoz. V případě, že vozidlo bude vráceno znečiště-

né, odpovídá nájemce za poškození laku zjištěného dodatečně po umytí stroje. Při vrácení znečiště-

ného stroje je pronajímatel oprávněn účtovat částku dle platného ceníku. Dopravní prostředek bude 

nájemci předán po provedení celkové kontroly. V případě zájmu nájemce pronajímatel provede 

s nájemcem zkušební jízdu, v rámci níž ho seznámí s provozními a technickými pokyny výrobce pro 

dopravní prostředek příslušné značky a typu a předvede mu funkční způsobilost vozidla a jeho vyba-

vení 

V. Nakládání s dopravním prostředkem a jeho údržba, povinnosti nájemce 

Pro řízení čtyřkolky je nutný řidičský průkaz skupiny B nebo B1. Nájemce není oprávněn používat 

motocykl, dopravní prostředek či stroj  mimo území ČR. Nájemce je povinen užívat dopravní prostře-

dek pouze ke sjednanému účelu, a to řádně, s dodržením všech požadavků na provoz včetně potřeb-

né běžné údržby a pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, 

ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, ztrátu či zničení je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbyteč-

ného odkladu. Je zakázáno dopravní prostředek zejména předat k užívání jiné fyzické nebo právnické 

osobě, pronajmout ho, zúčastňovat se s ním soutěžních jízd a závodů, provádět jakékoli neodborné 

nebo nedovolené úpravy a zásahy. Při nenadálé poruše zavolá nájemce pronajímateli a dohodne se 

s ním na dalším postupu. Nájemce nese odpovědnost za škodu na dopravním prostředku, jestliže 

škodu způsobil on sám, anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil k dopravnímu prostředku pří-

stup. Nájemce je povinen neprodleně ohlásit Policii ČR a pronajímateli každou havárii. V případě 

pozdního nahlášení nese odpovědnost z regresu pojišťovny, uplatněným vůči pronajímateli. Při zavi-

něné havárii nebo při způsobení jiného, např. trestného, činu, který znemožní užívat vozidlo pro jeho 

účel, uhradí nájemce pronajímateli částku 1200, – Kč denně za dobu do opětovného uvedení vozidla 

do provozu. V případě odcizení hradí nájemce částku v plné výši hodnoty dopravního prostředku, při 

ztrátě OTP 2. 000, – Kč. Při poškození motorového vozidla, hradí vzniklou škodu nájemce v případě, 



nedodá-li patřičné identifikační údaje viníka poškození (doklady viníka např. OP, OTP, TP, povinné 

ručení). Peněžité pokuty za přestupky v silničním provozu jdou k tíži nájemce. Nájemce je dále povi-

nen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotře-

bení. 

VI. Zánik užívacího práva a vrácení dopravního prostředku 

Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, anebo 

zničením dopravního prostředku. Po zániku práva užívat dopravní prostředek je nájemce povinen 

vrátit dopravní prostředek v době uvedené ve smlouvě do místa, kde jej převzal. Nebude-li dopravní 

prostředek pronajímateli nájemcem vrácen ve stanovený den a hodinu, vyhrazuje si pronajímatel 

prohlásit dopravní prostředek za odcizený a učinit o tom trestní oznámení u příslušných orgánů. Bu-

de-li nájemce s vrácením dopravního prostředku v prodlení, zavazuje se pronajímateli uhradit za kaž-

dou započatou hodinu prodlení v plné výši nájemné stanovené ve smlouvě i když prodlení nezavinil. 

Dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím 

k obvyklému opotřebení, popřípadě k opravám, pokud byly provedeny v souladu se smlouvou. Ná-

jemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad 

míru obvyklou. V případě vrácení dopravního prostředku ( u čtyřkolek ) s nedoplněnou nádrží po-

honných hmot uhradí nájemce hodnotu chybějících pohonných hmot. V případě vrácení znečiště-

ného dopravního prostředku uhradí nájemce pronajímateli náklady spojené s mytím.  

VII. Ostatní bezpečnostní a technické pokyny a povinnosti 

Nájemce je povinen ověřit před začátkem jízdy při snížené rychlosti účinnost brzd (úplné zabrždění). 

Pokud při tomto testu zjistí sníženou účinnost brzd, má povinnost o tom informovat personál půjčov-

ny a ihned ukončit jízdu. V případě, že nájemce zjistí poruchu nebo narušení činnosti čtyřkolky, je 

okamžitě povinen toto oznámit majiteli a přerušit jízdu. Nájemce je povinen přerušit jízdu také v pří-

padě, kdy nemá objektivní kontrolu nad vozidlem a ohrožuje tak další osoby nebo sám sebe Pokud 

nájemce přeruší jízdu z důvodu špatného technického stavu čtyřkolky nebo pokud byl majitelem vy-

zván k přerušení jízdy (aniž by k tomu zavdal sám příčinu) bude mu vrácena zpět poměrná část zapla-

cené částky. Nájemce ručí v plné míře za všechny škody, které sám způsobil a je povinen okamžitě 

oznámit způsobenou škodu. Pronajímatel neručí za případné újmy na zdraví! Pokud nájemce poruší 

některou zákonnou povinnost nebo povinnost vyplývající z obchodních podmínek nebo se chová 

takovým způsobem, že ohrožuje život, zdraví nebo majetek, může být okamžitě ukončena doba pro-

nájmu. Zaplacená částka mu nebude vrácena, nárok na úhradu škod, které vznikly ostatním účastní-

kům, dodržujícím stanovené povinnosti, zůstává zachován. Nájemce nesmí pronajaté čtyřkolky po-

skytovat nebo půjčovat třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Za škody způsobené třetí osobou 

přebírá plně zodpovědnost nájemce. Nájemce je povinen používat během jízdy ochranné pomůcky 

(helmu, rukavice). Nájemce nesmí nechávat čtyřkolku nebo horské kolo bez dozoru nebo nezabez-

pečenou proti odcizení. Nájemce ručí při odcizení čtyřkolky či kola v plné výši její ceny. Podpisem 

smlouvy o pronájmu čtyřkolky nebo kola a převzetím stroje nájemce potvrzuje seznámení a souhlas s 

výše uvedenými podmínkami . 

ZAKAZUJE SE vzájemné narážení do motokár, čtyřkolek, motocyklů, kol a dalších předmětů či do-

pravních prostředků ! 

ZAKAZUJE SE řízení osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.  

ZAKAZUJE SE svévolné úpravy a seřizování popř. oprava strojů půjčovny.  

Každý návštěvník je povinen před vstupem do provozovny seznámit se s tímto provozním řádem a 

podmínkami k provozu. Převzetím stroje od provozovatele (obsluhy) k jízdě zákazník potvrzuje, že se 



s tímto provozním řádem seznámil a zavazuje se k jeho dodržování. Každý z přítomných v provozovně 

je povinen počínat si tak, aby zabránil případným škodám na majetku či zdraví.  

Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci.  

Zákazník je povinen řádně pečovat o zapůjčený stroj a jiné zapůjčené věci. Provozovatel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody od zákazníka při poškození či ztrátě zapůjčené věci. Před vlastní jízdou je 

zákazník povinen seznámit se u provozovatele se způsobem obsluhy stroje a uhradit jízdné v přede-

psané výši. Každý se účastní jízdy na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za případ-

né úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.  

Děti mladší sedmnácti let mohou jezdit pouze pod dozorem svých zákonných zástupců. Při jízdě je 

nutné používat řádně připevněnou ochrannou přilbu, kterou obdrží u provozovatele. Z důvodu bez-

pečnosti při řízení a provozu stroje doporučujeme používat rukavice, pevnou obuv, dlouhé kalhoty, 

oděv s dlouhými rukávy, popř. chrániče. Při předjíždění jezdce před Vámi je nutné dbát zvýšené opa-

trnosti. Zákazník v první části jízdy jede pomalu -seznamuje se s vozidlem a nepřeceňuje svojí síly a 

schopnosti. Zákazník dává pozor na popálení od výfuků a zranění od nekrytých částí sportovních vozi-

del. Pokud zákazník neuposlechne pokynů obsluhy, nebo poruší provozní řád, bude jeho jízda před-

časně -bez nároku na vrácení jízdného -ukončena. Podpisem smlouvy o pronájmu čtyřkolky, kola a 

převzetím vozidla (stroje) nájemce potvrzuje seznámení a souhlas s výše uvedenými podmínkami  

Provozní řád je platný od 1.5.2015 

 

Svým podpisem nájemce strvzuje, že provozní a půjčovní řád četl a bez výhrad s ním souhlasí : 

S oba řády jsem byl seznámen : 

Příjmení a jméno    č.ŘP/RČ          datum              podpis 

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10------------------------------------------------------------------------------------------------------

11------------------------------------------------------------------------------------------------------

12------------------------------------------------------------------------------------------------------

13------------------------------------------------------------------------------------------------------

14------------------------------------------------------------------------------------------------------

15------------------------------------------------------------------------------------------------------

16------------------------------------------------------------------------------------------------------

17------------------------------------------------------------------------------------------------------

18------------------------------------------------------------------------------------------------------



19------------------------------------------------------------------------------------------------------

20------------------------------------------------------------------------------------------------------

21------------------------------------------------------------------------------------------------------

22------------------------------------------------------------------------------------------------------

23------------------------------------------------------------------------------------------------------

24------------------------------------------------------------------------------------------------------

25------------------------------------------------------------------------------------------------------

26------------------------------------------------------------------------------------------------------

27------------------------------------------------------------------------------------------------------

28------------------------------------------------------------------------------------------------------

29------------------------------------------------------------------------------------------------------

30------------------------------------------------------------------------------------------------------

31------------------------------------------------------------------------------------------------------

32------------------------------------------------------------------------------------------------------

33------------------------------------------------------------------------------------------------------

34------------------------------------------------------------------------------------------------------

35------------------------------------------------------------------------------------------------------

36------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

37------------------------------------------------------------------------------------------------------

38------------------------------------------------------------------------------------------------------

39------------------------------------------------------------------------------------------------------

40------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Součástí tohoto dokumentu je : 

 

 

 

Smlouva o pronájmu 

 

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU ( STROJE ),horského kola 

uzavřená dle § 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku 



 

 

 

 

mezi stranami : 

REVATTI Trade a.s 

IČ: 29127823 

DIČ: CZ29127823 

Se sídlem Ukrajinská 728/2  

101 00 Praha 10 

tel : 774 732 156 nebo 775 555 044 

e-mail : chatapodlipami@email.cz 

(jako pronajímatel na straně jedné) 

 

a 

 (jako nájemce na straně druhé viz dle seznamu u podpisu ) 

 

 PŘEDMĚT PRONÁJMU 

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozidel (strojů), které si nájemce zapůjčuje :  

Dle předávacího protokolu. 

 

 TYP SMLOUVY 

Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zava-

zuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy. 

 TRVÁNÍ SMLOUVY 

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou dle protokolu a platného ceníku. 

 NÁJEMNÉ 

I. Nájemné je ve výši dle platného ceníku uvedeného v předávacím protokole s nájemcem.  

II. Nájemné je splatné při předání vozidla a to v hotovosti k rukám pronajímatele. 

III. Nájemné může být se slevou nebo zdarma v rámci akčních balíčků a to na :  60 min  –  1 den  

- 2 dny         

mailto:chatapodlipami@email.cz


 

    

 POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 

I. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci při podpisu této smlouvy ve 

svém sídle půjčovny a to v Rokytno 140, Rokytnice nad Jizerou, chata Pod Lipami 

II. Předmět nájmu musí být ke dni jeho předání nájemci způsobilý k obvyklému provozu, prona-

jímatel je povinen umožnit nájemci zkušební jízdu. 

III. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci spolu s předmětem nájmu i veškeré potřebné do-

klady, zejména osvědčení o technickém průkazu, doklad o zákonném pojištění vozidla, pří-

padně jiné potřebné doklady. 

IV. O předání předmětu nájmu bude sepsán protokol v zápatí této smlouvy. 

 

 POVINNOSTI NÁJEMCE 

I. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále prona-

jmout. Veškerou odpovědnost za způsobené škody nese nájemce, bez ohledu na to kdo 

stroj řídil. 

II. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět 

nájmu nelze použít jako zástavu. 

III. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písem-

ným souhlasem pronajímatele. V opačném případě bude toto považováno jako odcizení stro-

je ( vozidla ) tedy trestný čin krádeže. 

IV. Pro zapůjčení stroje nájemce předloží osobní doklady, nájemce souhlasí s případným poříze-

ním jeho fotografie a souhlasí se zpracováním jeho osobních dat. 

V. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s obsluhou a provozními podmínkami stroje a byl se-

známen se zásadami bezpečné jízdy. 

VI. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na majetku, zdraví nebo životě ve 

spojení s provozem stroje. 

VII. Nájemce byl seznámen s povinností nosit ochranou přilbu, odpovídající oblečení. 

VIII. Nájemce nesmí řídit stroj pod vlivem jakýchkoliv návykových nebo omamných látek, půjčov-

na je povinna sdělit na požádání policejních orgánů totožnost osoby, která v době spáchání 

případného přestupku či trestného činu stroj řídila. 

IX. Pokud nájemce během jízdy zjistí závady na stroji, nebo pokud stroj nepojede, je povinen 

o tom ihned informovat půjčovnu na telefonním čísle 774 732 156 nebo 775 555 044 buď te-

lefonicky nebo sms. 

X. Se strojem se nesmí závodit a nájemce nemá povoleno účastnit se jakýchkoliv organizova-

ných závodů. Stroj nesmí být použit pro další půjčování nebo pro jiné výdělečné účely. 

V případě porušení těchto podmínek je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 

kauce. Případná smluvní pokuta bude odečtena ze složené kauce při vrácení stroje. Nejste-li 

si jisti způsobem použití stroje, informujte se u pronajímatele. 



XI. Nájemce bude jezdit jen po vyhrazených cestách , mimo zákazy vjezdu a soukromé pozemky. 

Poškození soukromých pozemků nájemce hradí v plné výši. 

XII. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost provozu na komunikacích dle platných vyhlášek, 

se strojem neskákat a jezdit takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození nebo nad-

měrnému opotřebení. 

XIII. Před zapůjčením stroje nájemce složil kauci dle ceníku, která mu bude vrácená v plné výši 

v případě, když zapůjčený stroj bude vrácen ve stavu v jakém byl půjčen. Každé poškození 

nebo neúměrné opotřebení bude ihned po vrácení vyhodnoceno dle platného ceníku ná-

hradních dílů a cena za poškozený díl bude odečtena z kauce ( i klíče ) popřípadě naúčtována 

na základě faktury se splatností 14 dnů. 

XIV. Cena za pronájem stroje je stanovena dle platného ceníku a je splatná při předání stroje do 

pronájmu, v hotovosti nebo dle dohody. 

XV. Nájemce nesmí nechávat stroj bez dozoru nebo nezabezpečené proti odcizení. Nájemce ručí 

při odcizení nebo poškození stroje v plné výši jeho ceny. 

XVI. Stroj se půjčuje a vrací s plnou nádrží benzínu, pokud nájemce před vrácením stroje nádrž 

nedoplní, bude mu účtovaná aktuální cena benzínu. Neplatí u akcí v rámci využití voucheru. 

XVII. Ve stroji je lékárnička, náhradní žárovky, pokud dojde ke ztrátě nebo poškození bude účtová-

na pokuta 500, - Kč. 

XVIII. Stroj je nájemce povinen vrátit do určeného termínu, nestihne-li nájemce stanovený termín, 

je povinen o tomto informovat půjčovnu a nájemci bude účtována pokuta 500,- Kč za každou 

započatou hodinu po termínu vrácení spolu s částkou dle ceníku za pronájem. 

XIX. Pokud nájemce přeruší jízdu z důvodu špatného technického stavu stroje nebo pokud byl 

pronajímatelem vyzván k přerušení jízdy (aniž by k tomu zavdal příčinu ) bude mu vrácena 

zpět poměrná část zaplacené částky. 

XX. Znečištění stroje je ceněno ve výši 200,-Kč  

 POJIŠTĚNÍ 

Stroje jsou pojištěny pouze pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

V případě škody, které vzniklo zaviněním nájemcem nebo uplatnění škody poškozenému z pojištění 

přebírá  odpovědnost a náklady nájemce.  

 SKONČENÍ NÁJMU 

Písemnou výpovědí lze ukončit pouze v případě hrubého porušení některého z ustanovení této 

smlouvy či ustanovení zákona jednou ze smluvních stran, přičemž hrubým porušením se rozumí tako-

vé jednání smluvní strany, které znemožní řádnou realizaci této smlouvy. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

II. Veškeré změny této smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a 

v písemné formě. 

III. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy v platnosti. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy 



ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu usta-

novení původního. 

IV. Tato smlouva se vyhotovuje pouze v originále . 

 

Se smlouvou jsem byl/a seznámen/a a souhlasím s ní : 

JMÉNO DÉLKA ZAPŮČENÍ Č.ŘP/RČ  DATUM PODPIS  
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       



34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
1/Jméno :        2/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

3/Jméno :        4/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

5/Jméno :        6/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

7/Jméno :        8/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

9/Jméno :        10/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

11/Jméno :       12/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

 

13/Jméno :       14/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

15/Jméno :       16/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

17/Jméno :       18/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 



Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

 

 

19/Jméno :       20/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

21/Jméno :       22/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

23/Jméno :       24/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

25/Jméno :       26/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

27/Jméno :       28/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

29/Jméno :       30/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

31/Jméno :       32/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

33/Jméno :       34/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

35/Jméno :       36Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

37/Jméno :       38/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

39/Jméno :       40/Jméno : 

druh stroje nebo SPZ :     druh stroje nebo SPZ : 

Převzetí dne:…………………., hodina …………………..podpis :  Převzetí  dne: …………………., hodina:………………podpis : 

 

Nájemce bude jezdit jen po vyhrazených cestách, mimo zákazy vjezdu a soukromé pozemky. Poško-

zení soukromých pozemků nájemce hradí v plné výši. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost pro-



vozu na komunikacích dle platných vyhlášek, se strojem neskákat a jezdit takovým způsobem, aby 

nedošlo k jejich poškození nebo nadměrnému opotřebení. Stroje jsou pojištěny pouze pojištěním 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V případě škody nebo uplatnění pojištění pře-

bírá náklady nájemce. Tato částka je splatná do 14 dnů. Za každý další den po tomto termínu, je zá-

kazník povinen zaplatit 500,- Kč za den, až do úplného zaplacení. Každé poškození nebo neúměrné 

opotřebení bude ihned po vrácení vyhodnoceno dle platného ceníku náhradních dílů a cena za po-

škozený díl bude odečtena z kauce ( i klíče ) popřípadě naúčtována na základě faktury se splatností 14 

dnů. Nájemné je splatné při předání a převzetí vozidla a to v hotovosti k rukám pronajímatele. Ná-

jemné může být zdarma v rámci uplatnění voucherů /akčních balíčků a to na :  60 min  –  1 den                       

Nedílnou součástí je PROVOZNÍ A PUJČOVNÍ ŘÁD se kterým se nájemce seznámil a souhlasí s ním bez 

výhrad což potvrzuje svým podpisem. 

V Rokytnu 140, Rokytnici nad Jizerou                           

REVATTI Trade a.s.  chata Pod Lipami IČO : 29127823  DIČ CZ29127823 

Se sídlem Ukrajinská 728/2 Praha 10       

 

 

 

 

 

 


