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Smlouva o nájmu skákací trampolíny Jumping star SET SUPER 3,7 
 
 
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace 
sídlem Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš 
IČ: 433 81 154   DIČ: CZ43381154 
zastoupená: Jana Mézesová (ekonom organizace) nebo Tomáš Jelínek (ředitel organizace)  
(dále jen jako „pronajímatel“ na straně jedné) 
 
a 
 
Pan(í) / Společnost:   _______________________________________________________ 
 
narozen(a) / IČ:  _______________________________________________________ 
 
trvale bytem / sídlem: _______________________________________________________ 
(dále jen jako „nájemce“ na straně druhé) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto 
smlouvu o nájmu skákací trampolíny Jumping star SET SUPER 3,7 

v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku 
 

Článek I. 
 

1. Pronajímatel pronajímá nájemci skákací trampolínu Jumping star SET SUPER 3,7 (dále jen 
jako „trampolína“) a nájemce tuto trampolínu do nájmu od pronajímatele přijímá. 

 
Článek II. 

 
1. Trampolínu, včetně návodu k použití převzal nájemce před podpisem této smlouvy. 
2. Nájemce potvrzuje, že trampolínu při převzetí dobře prohlédl, zkontroloval a že je 

způsobilá k běžnému užívání. 
 

Článek III. 
 

1. Smluvní strany sjednaly nájemné dle ceníku, který je nedílnou přílohou této smlouvy, a činí: 
 

________________,- Kč (Slovy: __________________________________   korun českých). 
2. Nájemce je povinen zaplatit vratnou zálohu ve výši 5.000,- Kč (Slovy: Pět tisíc korun 

českých) a to v hotovosti do rukou pronajímatele popř. na účet pronajímatele č. 
202 632 903 / 0600. Tato vratná záloha bude vyplacena zpět nájemci při ukončení 
nájemního vztahu a zpětném předání trampolíny v bezvadném technické stavu s ohledem 
na běžné opotřebení.  
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Článek IV. 
 

1. Nájemce je oprávněn trampolínu používat po sjednanou dobu pro svoji osobní potřebu, k 
podnikatelským (rozuměno i nevýdělečným) aktivitám. 

2. Nájemce nesmí přenechat trampolínu do podnájmu třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele. 

3. Nájemce je povinen o trampolínu řádně pečovat, zejména aby nedošlo ke škodě. V případě 
zjištěných vad nebo poškození je nájemce povinen pronajímatele vyrozumět. Náklady na 
odstranění těchto vad nebo poškození nese v celém rozsahu nájemce.  

 
Článek V. 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu určitou ____________. 
2. Nájemce je povinen trampolínu vrátit pronajímateli na adrese pronajímatele v poslední den 

nájmu. 
 

Článek VI. 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních 
stran. 

2. Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy což stvrzují svými podpisy. 
 
 

Ve Velké Bíteši dne: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Informační centrum a Klub kultury Města 

Velké Bíteše, příspěvková organizace 
Jana Mézesová, ekonom organizace 

pronajímatel 

___________________________ 
Jméno a příjmení 

 
 

nájemce 
 

 


