SMLOUVA O NÁJMU

Svět plachetnic s.r.o.
Se sídlem Praha 4, Na Zámecké 8/410, PSČ 140 00
IČO: 27061434 DIČ: CZ27061434
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C.,
vl. 93439 jednající prostřednictvím jednatele Petra Zlocha (dále jen „pronajímatel“)
a
Jméno, příjmení: ……………………………………..
R.Č.: …………………………………………………….
Bydliště: …………………………………………..……
Č. OP.: …………………………………………..……..
jako nájemce (dále jen „nájemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu movitých věcí na základě
ustanovení § 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
1) Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci do dočasného užívání movité
věci uvedené v této smlouvě a/nebo v příloze na rubu této smlouvy. Tyto věci jsou ve
vlastnictví pronajímatele. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že movité věci
uvedené v této smlouvě a/nebo v příloze na rubu této smlouvy přijímá do dočasného
užívání ve stavu způsobilém k jejich řádnému užívání, uklizené a čisté a zavazuje se
je v takovémto stavu vrátit pronajímateli ve lhůtě dle této smlouvy.
2) Nájemce je oprávněn movité věci, jež jsou předmětem této smlouvy, využít pouze
k účelu a v místě uvedeném v tomto článku*:
•

Loď – plachtění – Orlická přehrada
…………………………….…………

•

Motor – dočasné použití na lodi
……………………………………….

•

Příslušenství lodě – pouze s lodí, nesmí být použito mimo loď s vyjímkou kotvících
lan a kolíků.

3) Nájemce prohlašuje, že se seznámil s převzatými movitými věcmi a že zná a ovládá
veškeré potřebné znalosti a dovednosti k řádnému zacházení s převzatými movitými
věcmi.

4) Za užívání movitých věcí, uvedených v této smlouvě a/nebo v příloze na rubu této
smlouvy si smluvní strany dohodly nájemné ve výši:
……………………………….. Kč včetně DPH 19%
Nájemné dle tohoto článku nájemce uhradil – neuhradil* před podpisem této
smlouvy. (*nehodící se škrtni)
5) Převzaté movité věci se nájemce zavazuje vrátit do ……………. (datum, hodina).
V případě nedodržení tohoto termínu se nájemce zavazuje uhradit nájemné za dobu,
po kterou užíval převzatou movitou věc v rozporu s touto smlouvou a zároveň zaplatit
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení.
6) V případě, že nájemce nevrátí převzatou movitou věc ve stavu v jakém ji převzal,
zavazuje se uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s uvedením předmětné
věci do původního stavu.
7) Za účelem zajištění splnění povinností nájemce z této smlouvy složil nájemce do
rukou pronajímatele při podpisu této smlouvy jistinu ve výši ………….. Kč,
Pronajímatel se zavazuje jistinu vrátit nájemci ihned po splnění těchto podmínek:
-

vrácené movité věci jsou ve stavu, v jakém byly pronajimatelem
nájemci předány
pronajímateli započetl svůj nárok na smluvní pokutu dle ustanovení
této smlouvy, pokud tento nárok vznikl.

8) Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma stranami.
9) Účastnící si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji
podepisují.
Orlická přehrada dne ………………….
……………………………
„pronajímatel“

Přílohy smlouvy o nájmu
-

check list (str. 3)
zásady správného kotvení (str. 4)

………………………………
„nájemce“

