
 
 
 

SMLOUVA O NÁJMU SÁNĚK 
Podle § 2321 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(dále jen nájemce) a  
 
TMR Ještěd a.s., IČ: 06080413, se sídlem: Jablonecká 41/27 460 05 Liberec (dále jen 
pronajímatel) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2321 a n zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku: 

I. 
1. Touto smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání 

sáňky, pro účely jeho používání. 
2. Pronajímatel prohlašuje, že uvedené sáňky jsou způsobilé k užívání pro účely uvedené 

ve smlouvě a že nemají žádné jiné vady, které by mohly být překážkou jeho nájmu. 
II. 

1. Nájemné se sjednává na dobu určitou a to: 
• na 1 den (8:30 – 16:00) 
• počet zapůjčených saní…………… ks  

III. 
1. Nájemce se touto smlouvou zavazuje zaplatit při podpisu této smlouvy pronajímateli 

za pronájem výše uvedených sáněk nájemné podle ceníku. Sazby nájemného jsou 
uvedeny v ceníku, se kterým byl nájemce seznámen, což stvrzuje svým podpisem. 

2. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen předložit pracovníkovi 
pronajímatele průkaz totožnosti nebo jiný doklad prokazující jeho totožnost (cestovní 
pas, řidičský průkaz atd.) Průkaz totožnosti si pronajímatel ověří pomocí čtecího 
zařízení za účelem zanesení základních údajů nájemce (jméno, příjmení, číslo dokladu, 
fotografie) do výpůjčního programu s tím nájemce poskytnutím průkazu totožnosti 
souhlasí.  

3. Při převzetí sáněk je nájemce povinen přesvědčit se o stavu sáněk. 
4. Nájemce je povinen užívat sáňky ke sjednanému účelu a užívat jej tak, aby na ní 

nevznikla škoda 
5. V	případě ztráty, zničení nebo odcizení sáněk odpovídá nájemce pronajímateli za 

škodu takto vzniklou podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů a	nájemce povinen uhradit vzniklou škodu ve výši 1.400 
Kč (odpovídající pořizovací ceně jednoho kusu sáněk).  

6. Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné právnické či fyzické 
osobě. 

IV. 
1. Po ukončení nájmu je nájemce povinen sáňky předat pronajímateli v určeném místě. 

Nájemce odpovídá za škodu na sáňkách, kterou způsobil sám a kterou způsobily 
osoby, kterým umožnil k sáňkám přístup. 

V. 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je sepsána ve 

dvou vyhotoveních. Každý ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
V Liberci, dne …………………2021, v ……………. hod 
 
 
…………………………………………………………………    ……………………………………………………… 
                   za pronajímatele                               za nájemce 


