
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2201 NOZ č. 89/2012 Sb.,
(dále jen smlouva) 

firma: Wine Food Klaret s.r.o.

IČO: 03601676 DIČ: CZ03601676

se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00

provozující půjčovnu Wine Food Klaret s.r.o.

telefon: +420 776 700 651

e-mail: rezervace@wine-food-klaret.cz

www.wine-food-klaret.cz

 na straně jedné (dále jen „pronajímatel“) 

a

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 

OP: ……………………………………………………………………………………….…

 telefon: …………………………………………………………………………….……… 

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

na straně druhé (dále jen „nájemce“) 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

Tato smlouva zakládá vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel níže uvedené 
movité věci přenechává za úplatu nájemci a tento je přijímá do nájmu: 

Předmětem nájmu jsou: (dále jen „Předmět nájmu")

 Předmět nájmu elektrokol typ ISLANDBIKE retro

 Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn pronajímat Předmět nájmu a uzavírat tuto smlouvu. 
Účelem této smlouvy je obvyklé užívání Předmětu nájmu přiměřeně její povaze a určení, a to
výlučně nájemcem. Nájemce není oprávněný dát Předmět nájmu do podnájmu a ani 
přenechat užívání Předmět nájmu třetí osobě.  



Článek 2 - Doba nájmu, předání 

1. Datum, hodina předání: …............................

Datum, hodinavácení:................................ 

Místo předání:....................................... 

Místo vrácení: 

2. Nájemce Předmět nájmu převezme u pronajímatele v den podpisu této smlouvy. 
Podpisem smlouvy nájemce zároveň stvrzuje převzetí věcí uvedených v článku 
smlouvy

3. Nájemce se zavazuje, že Předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke 
kterému je určen, v souladu s pokyny pronajímatele a dále v souladu s touto 
smlouvou, čímž vzniká i závazek nájemce vrátit Předmět nájmu pronajímateli 
nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu. 

4. 4. Nájemce neodpovídá za opotřebení Předmět nájmu používáním, která vyplývají z 
běžného časového opotřebení, byla-li však najatá věc používána dle pokynů 
pronajímatele a provozních nařízení daná výrobcem.

Článek 3 - Nájemné a způsob placení 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena nájmu za Předmět nájmu dle Článku 1 je
vypočítána za celou dobu nájmu na částku celkem …………………………. Kč. 

2. Sjednané nájemné je splatné v hotovosti při podpisu této smlouvy k rukám 
pronajímatele nebo může být uhrazeno bezhotovostně platební kartou. V případě 
prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat 
nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši jeden a půl násobku sjednaného nájemného 
dle čl. 3 odst. 1. této smlouvy. 

3. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl Předmět nájmu 
užívat pro její nezpůsobilost. Může-li ji užívat Předmět nájmu jen omezeně, má nárok 
na přiměřenou slevu. Toto právo lze uplatnit pouze v případě, že nezpůsobilost 
Předmětu nájmu byla způsobena pronajímatelem. Nezpůsobilost Předmět nájmu je 
nájemce povinen oznámit pronajímateli neprodleně na tel. Číslo +420 776 700 
651nebo emailem na rezervace@wine-food-klaret.cz . Právo na prominutí nájemného
nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez 
zbytečného odkladu. Toto právo zaniká, není-li uplatněno do 1 měsíce ode dne 
vzniku rozhodné skutečnosti.

Článek 4 - Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce jsou uvedeny v Půjčovním řádu, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

mailto:rezervace@wine-food-klaret.cz


2. Nájemce je povinen se s Půjčovním řádem seznámit a srozumění s ním potvrdit svým
podpisem. 

3. Nájemce při podpisu smlouvy předloží alespoň dva z těchto dokladů totožnosti: 

4.  a) platný občanský průkaz b) platný cestovní pas c) platný řidičský průkaz 

5. Nájemce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů v rámci využití služeb, které 
nabízí pronajímatel a uděluje tímto pronajímateli souhlas s jejich zpracováním. 
Nájemce poskytuje pronajímateli své osobní údaje zejména za účelem zjištění 
totožnosti nájemce pro možnost uzavření smlouvy o pronájmu movité věci, pro případ
pozdního vrácení předmětu pronájmu nebo jiné nenadálé situace a k vzájemné 
komunikaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje nájemce 
pronajímateli na dobu neurčitou. 

6. Pronajímatel se zavazuje při nakládání s osobními daty řídit se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů.

Článek 5 - Kauce (vratná finanční jistina) 

1. Za účelem zajištění práv pronajímatele v souvislosti s uzavřením této smlouvy se 
strany dohodly, že nájemce složí k rukám pronajímatele nebo prostřednictvím 
předautorizace platební karty, v souvislosti s úhradou nájemného dle čl. 3 této 
smlouvy, vratnou kauci ve výši 10 000,-Kč.  

2. Prostředky složené jako kauce je pronajímatel oprávněn použít v případě, že dojde k 
poškození nebo ztrátě Předmětu nájmu (bez ohledu na zavinění na straně nájemce) 
nebo na úhradu nájemného v případě, kdy je nájemce v prodlení s vrácením 
Předmětu nájmu (čl. 3 odst. 2.). 

3. Kauce, resp. její nespotřebovaná část v případě oprávněného čerpání, bude nájemci 
vrácena v hotovosti při vrácení Předmětu nájmu, resp. zrušením předautorizace 
platební karty nájemce v případě, že ta byla učiněna.

Článek 6 - Odstoupení od smlouvy a ukončení platnost

1. Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy před uplynutím doby nájmu v 
následujících případech: a) pokud nájemce neuhradí sjednané nájemné a kauci dle 
čl. 3 této smlouvy, b) pokud nájemce poruší své povinnosti dle článku 4 této smlouvy 
a používá Předmět nájmu v rozporu s Půjčovním řádem. 2. 

2.Smluvní strany souhlasí s ukončením platnosti smlouvy, pokud: a) uplyne doba 
trvání smlouvy, b) v případech, kdy budou porušena ustanovení této smlouvy.

 3. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže mu bude předmět nájmu 
předán ve stavu nezpůsobilém k užíván 



4. Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran 
ponechá po jednom stejnopisu. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Půjčovní řád. 

4. V ostatních, touto smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní 
vztahy založené touto smlouvou použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku v 
platném znění. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, 
její obsah je jim znám a rozumí mu a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují 
svůj podpis. 

V Litoměřicích, dne ………………………. 



Výpůjční řád

MOTTO půjčovny:

''Chovej se k půjčenému kolu tak, jako by bylo tvé vlastní''

Výpůjční řád půjčovny elektrokol Wine Food Klaret

Půjčovna: Wine Food Klaret s.r.o.

Kostelní náměstí 1,Litoměřice IČO 036016076, DIČ CZ 03601676

Tel: 

E-mail:

§1 Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem maximální asistované 
rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

§2 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo 
používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem 
ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).

§3 Elektrokola se pronajímají a vracejí v místě Půjčovny elektrokol Wine Food Klaret s.r.o., 
Kostelní náměstí 1, Litoměřice.

§4 Pronájem kola je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů:

a) platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu

v ČR pro cizince)

b) platný Cestovní pas

c) platný Řidičský průkaz občana EU

§5 Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba), 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. 
Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

§6 Půjčovné a vratná kauce jsou splatné HOTOVĚ při podpisu smlouvy.

§7 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem 
smlouvy a úhradou nájemného.

§8 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to 
až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§9 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost 
za škody způsobené nájemcem, jím zapůjčeným předmětem, a to na :

• jeho vlastním majetku,

• na jiných předmětech movitých i nemovitých,

• jiných osobách,

• za zdraví nájemce

po celou dobu výpůjčky.



§10 Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jim 
podepsané  smlouvě o nájmu stvrzené svým podpisem až do doby vrácení.

§11 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě, je zakázáno.

§12 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně 
oznámit tuto skutečnost pronajímateli a Policii ČR.

§13 Během doby nájmu nesmí nájemce opustit kolo odemčené nebo nezajištěné.

§14 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné
za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.

§15 Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli jejich POŘIZOVACÍ
cenu.

§16 Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného 
předmětudo deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

§17 Nájemce byl seznámen se zásadami správného užívání elektrokola a se všeobecnými 
obchodními podmínkami, což strvrzuje svým podpisem v nájemní smlouvě, nájemce se bude
těmito zásadami řídit v plném rozsahu.

§18 V případě nadměrného znečištění kola bude nájemci účtováno 250,- za umytí kola.

§19 Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného 
záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.

TOP CENÍK ISLAN BIKE KLARET

1. HODINA 699,- PLATÍ ZA KAŽDOU ZAPOČATOU HODINU

2. ½ DNE (4HODINY ) 999,-

3. DEN ( 12 HODIN ) 1.899,-

4. DVA DNY 1.699,-

5. TŘI DNY 1.599,-

6. OSTATNÍ DEL DOHODY

7. JISTINA NA KOLA 10.000,-

PŘÍPLATKY:

Brašna na zadní sedlovku odnímatelná - příplatek 100 kč

Vyzvednutí kol mimo dobu 8.00-9.30 hod - příplatek 100 kč/ks

Vrácení kol mimo dobu 18.00-19.30 hod - příplatek 100 kč/ks

Vrácení silně znečištěného kola - příplatek 250 Kč/ks

Bezpečnost:

Kola procházejí pravidelnými servisními prohlídkami.



Pronajímatel zajistí kontrolu stavu a seřízení kola před a po každém pronájmu.

Pronajímatel kola nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví nebo škody

týkající se nájemce v důsledku neopatrného chování.

Zdarma ke kolům poskytujeme zámky pro jejich bezpečné uzamčení.

Pokud během výpůjčky kola zamykáte na veřejně přístupných místech:

- pokud jde, zamykejte více kol dohromady

- zamykejte vždy kolo za rám, nikdy ne za kola,

- zvažte, zda předmět či konstrukce, ke kterým kolo uzamykáte, jsou dostatečně pevné

(např. sloupky dopravních značek mohou být vytaženy z chodníku),

- vyvarujte se uzamykání kol na opuštěných místech po delší dobu, zejména v noci.

Rezervace

Kola je možné rezervovat, pokud se však klient nedostaví (popř. nekontaktuje půjčovnu) do 
30 minut po stanoveném termínu rezervace, je rezervace neplatná a kola mohou být 
pronajata dalším zájemcům.

© 2021 Půjčovna elektrokol Wine Food Klaret s.r.o.



Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny elektrokol Wine Food Klaret 

s.r.o.

I. Úvodní informace

• Elektrokola jsou jízdní kola konstruovaná k podpoře jízdy 

elektromotorem a akumulátorem, umístěnými na kole. Tato 

elektrokola jsou homologována pro provoz na veřejných 

komunikacích.

Společnost Wine Food Klaret, IČO 03601676, DIČ CZ03601676 (dále jen 

"společnost")je oprávněna k činnosti půjčení elektrokol, která jsou 

výhradně ve vlastnictví společnosti Island Bike. Společnost elektrokola 

pronajímá  krátkodobě či dlouhodobě a to koncovému zákazníkovi (dále 

jen "nájemce") . Pokud v těchto všeobecných odchodních podmínkách 

("VOP") není stanoveno jinak, pak tyto podmínky platí pro veškeré 

smluvní partnery, ať je forma půjčení jakákoliv. Konkrétní podmínky 

půjčení formou nájmu upravuje smlouva mezi pronajímatelem a 

nájemcem ("smlouva o nájmu movité věci - elektrokola", dále jen 

"smlouva").

• Pokud společnost půjčuje vyjma elektrokol i příslušenství pro jízdu, 

jako je přilba, případné další ochranné pomůcky a příslušenství, pak 

se na tyto věci pohlíží pro úpravu smluvních povinností stejně jako 

na elektrokolo.

• Elektrokolo bývá vybaveno i počítadlem ujetých kilometrů s tím, že 

počet ujetých kilometrů nemá vliv na výši nájmu, tj. počet ujetých 

kilometrů není omezen. V případě řádného vrácení elektrokola bez 

zjevného poškození má nájemce právo na vrácení kauce ve výši 

100%.

II. Obecné informace k uzavření smlouvy o nájmu elektrokola

• K uzavření smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je vždy 

nezbytné předložit platný průkaz totožnosti a to vždy na osobu 

nájemce.



• Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy v případě, že je 

ohroženo vrácení elektrokola, či v případě, že o uzavření smlouvy 

žádá osoba, která není v danou chvíli způsobilá k provozu 

elektrokola. Osoby mladší 18 let mohou nájemní smlouvu uzavřít 

pouze v případě, že jejich fyzická dispozice je k použití elektrokola 

dostatečná a jsou schopny pochopit obsah práv a povinností dle 

nájemní smlouvy.

• Nájemce může být požádán o složení kauce a to v případě, že 

pronajímatel dojde k závěru, že uzavření smlouvy podléhá riziku 

nevrácení elektrokola (nestandardní doba nájmu) či deklarované 

nestandardní použití elektrokola (riziková zvolená trasa).

• Zásady správného užívání elektrokola jsou nájemci vysvětleny při 

jeho převzetí. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje tuto 

skutečnost.

• Nájemce, vyjma právnických osob a osob podnikajících, se zavazuje 

užívat elektrokolo výhradně sám a neposkytnout je k užívání jiné 

třetí osobě. V případě, že tak učiní, odpovídá jako by elektrokolo 

užíval sám.

III. Užívání elektrokola

• Elektrokolo je funkční pouze v případě nabitého akumulátoru. Bez 

nabitého akumulátoru je funkční jako běžné jízdní kolo bez 

elektropohonu. Elektrokolo se předává nájemci vždy nabité na 

minimálně 85% kapacity akumulátoru. Nájemce nesmí použít tento 

akumulátor k jiným účelům, vyjma případného dobíjení. Nájemce 

podpisem smlouvy potvrzuje, že byl poučen o výdrži akumulátoru a 

způsobu dobíjení.

• Pronajímatel neodpovídá za škody, které nájemci či třetím osobám 

vzniknou užíváním elektrokola a příslušenství v rozporu s těmito 

všeobecnými obchodními podmínkami či v rozporu se zákonem, 

podzákonnými předpisy, či neopatrností, případně pod vlivem 

alkoholu či návykových látek.

• Nájemce byl poučen, že elektrokolo jízdu pouze podporuje a 

nemůže zcela nahradit fyzickou sílu nájemce. Nájemce je povinen 

toto zvážit a postupovat rozumně s ohledem na svoji fyzickou 



kondici. Elektrokolo je konstrukčně stavěné na jízdu po asfaltovém 

povrchu, případně zpevněných šotolinových cestách či 

cyklostezkách. Elektrokolo není určeno pro jízdu ve skalnatém 

terénu.

• Nájemce je povinen elektrokolo vždy zabezpečit proti krádeži 

zámkem v době, kdy se od elektrokola z jakéhokoliv důvodu vzdálí a 

nemá je pod vlastní vizuální kontrolou.

• Při poškození, ztrátě, či odcizení elektrokola je nájemce povinen 

neprodleně informovat pronajímatele na tel., uvedeném ve smlouvě

a dále Policii ČR.

• Při poruše či poškození elektrokola je povinen nájemce neprodleně 

kontaktovat pronajimatele na tel., uvedeném ve smlouvě. V této 

situaci má nájemce možnost žádat pomoc Pronajímatele. Forma 

pomoci bude záviset na konkretních okolnostech, na telef. dohodě 

mezi nájemcem a pronajímatelem. Náklady spojené s pomocí hradí 

nájemce. Při poruše zaviněné technickým stavem elektrokola platí, 

že nájemce má právo neplatit za poskytnutou pomoc a žádat vrácení

ceny nájmu za dobu, kdy elektrokolo nemohl plnohodnotně využít.

• Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. 

V případě jiného záměru je nutné konkrétní případ konzultovat s 

Pronajímatelem.

IV. Vrácení elektrokola, skončení smluvního vztahu

• Nájemce je povinen vrátit elektrokolo a příslušenství v bezvadném 

stavu vždy namísto a v čase, které jsou ve smlouvě sjednány. Plně 

funkční elektrokolo s běžnýmopotřebením resp. běžným 

znečištěním je považováno za bezvadné. Nájemce není 

oprávněnprovádět na elektrokole žádné změny, žádné konstrukční 

úpravy trvalého charakteru.

• Při nedodržení doby nájmu vždy platí, že nájemce je povinen uhradit

dobu, po kterou měl elektrokolo k dispozici, jako by se jednalo o 

nájem a dále pak smluvní pokutu vevýši 30% původně sjednaného 

nájemného.



• Po vrácení elektrokola při končení smluvního vztahu pronajímatel a 

nájemce poznamenají pod smlouvu způsob vzájemného 

nevypořádaných závazků, budou-li jaké. Právní vztahy mezi 

společností a nájemcem se řídí vždy těmito podmínkami a nájemní 

smlouvou. Právní vztahy mezi společností a nájemcem, které 

výslovně neupravují tyto VOP či nájemní smlouva, se řídí občanským

zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) V případě, že se v budoucnu ukáže, že 

tyto VSP jsou v rozporu s občanským zákoníkem ( č.89/2012 Sb.), či 

jeho výkladem,pak má přednost zákon, resp. ustálená judikatura.
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