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Článek 1 - Úvodní ustanovení 

 
1. Tento Půjčovní řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele na straně jedné a nájemce na 
straně druhé dle Smlouvy o nájmu movité věci, uzavřené mezi v ní uvedenými smluvními stranami dle 
§ 2201 NOZ č. 89/2012 Sb., (dále jen smlouva). 
2. Předmětem nájmu dle smlouvy jsou horská elektrokola zn. Flyer, typ Goroc 6.3, cyklistické 
přilby a dětské sedačky na kolo. K jízdě na těchto elektrokolech není nutné vlastnit žádné řidičské 
oprávnění stejně jako u klasického jízdního kola. 
3. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy 
oběma stranami, přičemž nedílnou součástí smlouvy je tento Půjčovní řád. 
  

 
Článek 2 – Podmínky pro uzavření smlouvy 

 
1. Nájemce může být pouze osoba starší 18-ti let, která je plně způsobilá k právním 
úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, která jeví známky požití 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek anebo je u ní důvodná obava, že při 
jízdě na elektrokole by mohla způsobit škodu na zdraví či majetku sobě nebo třetím osobám, či ohrozit 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
2. Nájemce předloží alespoň dva z těchto dokladů totožnosti:  

a) platný občanský průkaz 
  b) platný cestovní pas 
  c) platný řidičský průkaz  
3. Půjčí-li si nájemce více elektrokol pro osoby, které jsou s ním v příbuzenském poměru a pro 
osoby mladší 18-ti let (dále jen ostatní uživatelé a děti), přebírá tímto nájemce hmotnou odpovědnost 
za všechny elektrokola + příslušenství uvedené v jím podepsané smlouvě, jakožto i za chování a 
bezpečnost osob, které elektrokola uvedené v jím podepsané smlouvě využívají. 
4. Nájemce složí při podpisu smlouvy vratnou kauci ve výši 2.000,-Kč za každé vypůjčené 
elektrokolo. Tato kauce bude vrácena v plné výši zpět, pokud nebude zjištěno žádné poškození 
předmětu pronájmu, či nevznikne nutnost přijet automobilem na domluvené místo (mimo místa se 
zákazem vjezdu motorových vozidel), např. k opravě defektu či odvozu nájemce a nepojízdného, 
poškozeného nebo vybitého elektrokola zpět do půjčovny. Pronajímatel má právo použít vratnou kauci 
na úhradu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vinou či jednáním 
nájemce. 
5. Nájemce uhradí při podpisu smlouvy celkovou částku za zapůjčení požadovaného počtu 
elektrokol a doplňků uvedenou ve smlouvě. 
6. Vratnou kauci a částku za zapůjčení předmětů nájmu lze hradit v hotovosti nebo 
akceptovatelnou platební kartou. 
7. Jízda na vypůjčeném elektrokole je na vlastní nebezpečí nájemce. Provozovatel nenese 
žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem pronájmu na jeho 
vlastním majetku či zdraví, ani na majetku či zdraví třetích osob, na majetku pronajímatele, a to po 
celou dobu nájmu. Provozovatel taktéž nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem 
v případech, kdy bude zjištěno porušení Půjčovního řádu půjčovny nebo nedodržení pravidel provozu 
na pozemních komunikacích, či podcenění fyzických schopností a technické zdatnosti při ovládání 
elektrokola. 
8. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce hmotnou odpovědnost za všechny elektrokola uvedené 
v jím podepsané smlouvě, a to až do doby vrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli. 
9. Elektrokolo je určeno pro převoz pouze jedné osoby do max. hmotnosti 130 kg, popř. převoz 
dítěte v k tomu určené a pronajímatelem schválené sedačce, avšak při zachování celkové max. 
hmotnosti 130 kg.  
10. Předání a půjčování elektrokola osobě, která není uvedena ve smlouvě je ZAKÁZÁNO! 
  



Článek 3 - Doba a způsob zapůjčení 
 
1. Zapůjčení požadovaného počtu elektrokol na konkrétní den a hodinu je třeba předem sjednat 
na tel. čísle 602 522 270 nebo prostřednictvím e-mailu: info@elektrokola-sumava.cz. Elektrokola jsou 
zájemci rezervována na požadovaný den a hodinu převzetí. Pokud si je zájemcedo 30-ti minut po 
sjednaném termínu nevyzvedne, rezervace propadá a elektrokola jsou nabídnuta k pronájmu dalším 
zájemcům. 
Elektrokola se vždy půjčují na konkrétně stanovenou dobu nájmu a nájemce je povinen je vrátit ve 
smlouvě určenou dobu. Při překročení lhůty na vrácení předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu dle smlouvy. Při předčasném vrácení elektrokola (např. při náhlé změně 
počasí nebo z vlastního rozhodnutí nájemce) nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného 
nebo na změnu termínu zapůjčení.  
 
 

Článek 4 - Práva a povinnosti pronajímatele 
 

1. Povinností pronajímatele je předat nájemci elektrokolo včetně příslušenství v odpovídajícím 
technickém stavu, s plně nabitou kapacitou baterie, seznámit jej s ovládacími prvky a se správným 
způsobem a technikou jízdy na elektrokole, s Půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.  
2. Pronajímatel má právo použít vratnou kauci na úhradu jemu vzniklé škody na předmětu 
pronájmu, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vinou či jednáním nájemce. V případě 
nevrácení předmětu pronájmu v dohodnutém termínu bez předchozího udání relevantního důvodu, 
bude podáno trestní oznámení na nájemce pro podezření na neoprávněné užívání cizí věci a bude 
požadována náhrada škody v plné výši.  
3. Pronajímatel si vyhrazuje právo na uzavření půjčovny v závislosti na aktuálních klimatických 
podmínkách, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, i v případě předchozí rezervace ze strany 
nájemce. Pokud dojde v případě poruchy, poškození  či odcizení k nepředpokládanému 
snížení nabízeného počtu elektrokol, nevzniká nájemci nárok na žádnou kompenzaci, a to i v případě 
předchozí rezervace.   
4. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny Půjčovního řádu. 
 

 
Článek 5 - Práva a povinnosti nájemce 

 
1. Nájemce je povinen se při převzetí Předmětu nájmu přesvědčit o jeho odpovídajícím 
technickém stavu, seznámit se s jeho obsluhou, s Půjčovním řádem půjčovny a v plném rozsahu jej 
dodržovat, což následně stvrdí svým podpisem. Nájemce rovněž při převzetí podepisuje smlouvu, 
která obsahuje mimo jiné identifikační údaje pronajímatele a nájemce, datum počátku a konce doby 
nájmu a stanovenou cenu. Podpisem smlouvy nájemce prohlašuje, že Předmět nájmu je bez zjevných 
závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu a že ovládá jeho řízení a obsluhu. Na pozdější 
připomínky či reklamace nebude brán zřetel.  
2. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen, a to 
způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení.  
3. Nájemce není oprávněn činit na elektrokole jakékoliv změny, zásahy či úpravy. Tímto není 
dotčena povinnost nájemce provádět na předmětu nájmu na své náklady běžnou údržbu pokud to 
situace vyžaduje. Běžnou údržbou v režii nájemce se míní i oprava defektu pneumatik. Elektrokolo je 
pro tyto případy vybaveno servisní sadou a náhradní duší. V případě, že nájemce použije k opravě 
rychlo-tmel, který je součástí servisní sady, je povinen uhradit cenu tohoto materiálu ve výši 250 Kč. 
4. Nájemce bere na vědomí, že jízda na elektrokole je povolena pouze na komunikacích a 
cestách určených pro provoz kol  a je výslovně zakázáno užívat elektrokolo na pěších a jiných cestách 
k tomu nezpůsobilých.S elektrokolem je zakázáno skákat, sjíždět kamenitý či jinak nerovný nebo 
zatopený terén. V případě defektu je přísně ZAKÁZÁNO pokračovat v jízdě, jelikož hrozí trvalé 
poškození elektrokola ! Pokud není nájemce schopen defekt na místě opravit, je nutné dotlačit 
elektrokolo  vlastní silou do určeného místa vrácení. 
5. V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu poškozený nebo nekompletní, je 
nájemce povinen pronajímateli uhradit vzniklou škodu. Na úhradu škody je pronajímatel oprávněn 
započítat kauci, která byla vybrána při předání předmětu nájmu. 
6. Nájemce je povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání elektrokola v 
silničním provozu, nese plnou odpovědnost za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných 
ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, a za jednání, která budou mít za následek 



kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení 
elektrokola v důsledku nárazu do překážky nebo pádu. Tuto odpovědnost nájemce přebírá rovněž za 
případné ostatní nájemce a děti uvedené ve smlouvě. Nájemce se zavazuje uhradit v plné výši 
veškeré náklady spojené s opravou elektrokola, které vzniknou jeho zaviněným jednáním, a to max. 
do 14 dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení. Pokud jednáním nájemce dojde k takovému 
poškození elektrokola, že se stane nepojízdným nebo k dalšímu pronajímání neschopným, vyžadující 
opravu nebo objednání nového náhradního dílu, uhradí nájemce mimo způsobenou škodu také 
paušální částku 1.000,-Kč za ušlý zisk (mimo defekt či poškození pláště). 
7. V případě, že nájemce zjistí poškození, poruchu či jiný problém týkající se provozuschopnosti 
předmětu nájmu, je povinen toto oznámit při jeho vrácení, případně  tuto skutečnost telefonicky 
nahlásit pronajímateli a dohodnout se na dalším postupu. Při porušení této povinnosti odpovídá 
nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo 
omezenou možnost užívat předmět nájmu pro jeho vady. 
8. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti krádeži a chovat se tak, aby nemohlo 
dojít k odcizení předmětu pronájmu. Nájemce nesmí nechat elektrokolo za žádných okolností bez 
dozoru (ani uzamčené)! 
9. V případě odcizení elektrokola je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Policii 
ČR, podat k tomu patřičné vysvětlení a vyrozumět bezodkladně pronajímatele. V případě odcizení je 
nájemce povinen uhradit pronajímateli v plné výši pořizovací cenu elektrokola, uvedenou ve smlouvě o 
pronájmu movité věci, a to na místě zapůjčení předmětu dle smlouvy nebo po dohodě zasláním 
stanovené částky na účet pronajímatele se splatností 14 dnů od vystavení faktury. 
10. Právo užívat zapůjčený předmět nájmu zaniká uplynutím doby nájmu, který je sjednán ve 
smlouvě. Po zániku práva užívat předmět nájmu je nájemce povinen jej vrátit v řádném a 
nepoškozeném stavu, přiměřeně čistý a do místa, které je uvedeno ve smlouvě. 
 

 
Článek 6 - Pojištění 

 
Elektrokola nejsou kryty havarijním pojištěním ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré 
případné škody na majetku či zdraví jdou k tíži nájemce. Doporučuje se proto sjednat si individuálně 
předem pojištění odpovědnosti občanů. 
 
 

Článek 7 - Ostatní ujednání 
 

Předmět nájmu zůstává po celou dobu nájmu majetkem pronajímatele. Nájemce je povinen při užívání 
předmětu pronájmu dodržovat veškeré platné právní předpisy s tím související a  Půjčovní řád 
půjčovny elektrokola-šumava.cz. Případné následky z porušení těchto povinností jdou zcela k tíži 
nájemce. 
 
 

Článek 8 - Závěrečná ustanovení 
 
Tento Půjčovní řád je platný od 1. 5. 2016. Nájemce prohlašuje, že se s tímto Půjčovním řádem 
důkladně seznámil, souhlasí s ním a bude se jím řídit, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. 
 
 
 
V Železné Rudě dne ................................. 
 
 
 
..................................................................... 
                      podpis nájemce 


