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Příloha č. 1 - Nájemní řád 
1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 

250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologované pro provoz 
na veřejných komunikacích dle přílohy 12, Vyhlášky Ministerstva dopravy 341/2014 
Sb. a splňující specifikaci dle normy ČSN EN15194:2018.  
  

2. Osoba (dále jen "Nájemce") uvedená ve "Smlouvě o nájmu movité věci" (dále jen 
"Smlouva") o pronájmu elektrokola a volitelných doplňků (dále jen společně jako 
"Předmět nájmu"), používá Předmět nájmu, jejichž převzetí potvrdila svým podpisem 
Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy je tento Nájemní řád. 
  

3. K pronájmu Předmětu nájmu je nutné složit vratnou zálohu (dále jen "Kauce"), jejíž 
výše je specifikována ve Smlouvě. 

 
4. Nájemné a Kauce jsou splatné HOTOVĚ při podpisu Smlouvy vždy v plné výši. 

  
5. Pronájem Předmětu nájmu je možný pouze po předložení alespoň dvou osobních 

dokladů s fotografií Nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude platný občanský 
průkaz a druhým dokladem bude např. cestovní pas, řidičský průkaz, ISIC apod. 

 
6. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním 

úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u níž je 
důvodná obava, že při užívání předmětu může způsobit škodu sobě či třetím 
osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem návykových a omamných látek. 

 
7. Převzetí Předmětu nájmu a uzavření Smlouvy je možné dle vzájemné dohody v 

okresu Kutná Hora. 
  

8. Nájemce je povinen se při převzetí Předmětu nájmu přesvědčit o jeho odpovídajícím 
technickém stavu (např. funkční brzdy, světla, apod.), seznámit se s jeho obsluhou, 
s Nájemním řádem a v plném rozsahu jej dodržovat, což stvrdí svým podpisem 
Smlouvy a úhradou Kauce a nájemného.  
 

9. Pronajímatel se zavazuje předat elektrokolo s plně nabitou baterií.  
 

10. Podpisem Smlouvy Nájemce dále prohlašuje, že Předmět nájmu je bez zjevných 
závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu, a že ovládá jeho řízení a 
základní údržbu (nabíjení baterie, parkování, transport, atd.). Zásady správného 
užívání předmětu jsou Nájemci vysvětleny při jeho převzetí. Na pozdější připomínky 
či reklamace nebude brán zřetel. 

 
11. Okamžikem podpisu Smlouvy, přebírá Nájemce veškerou zodpovědnost za Předmět 

nájmu uvedený ve Smlouvě, a to až do doby vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli. 
  

12. Užívání Předmětu nájmu včetně jeho součástí a příslušenství je na vlastní 
nebezpečí Nájemce. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody 
způsobené Nájemcem nebo jemu zapůjčeným Předmětem nájmu, na vlastním 
majetku či zdraví, ani za škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob, a to po 
celou dobu trvání nájmu.   
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13. Používání Předmětu nájmu třetími osobami je ZAKÁZÁNO. Předmět nájmu je 

možno používat pouze pro nekomerční účely. 
 

14. Pronajímatel výslovně upozorňuje, že maximální nosnost elektrokol je stanovena 
výrobcem na 120 kg. Předmět nájmu (není) určen k tažení přídavných vozíků a není 
konstruován pro jízdu osob mladších 15 let.  

 
15. Nájemce je povinen při přepravě elektrokola na střeše automobilu, popřípadě jiného 

nosiče, vyjmout baterii. 
 

16. Nájemce se zavazuje, že v době trvání nájmu neopustí Předmět nájmu odemčený 
nebo nezajištěný. 

 
17. Nájemce bere na vědomí, že jízda na elektrokole je povolena pouze na 

komunikacích a cestách určených pro provoz kol a dále bere na vědomí, že 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.  
 

18. V případě několikadenního pronájmu, Pronajímatel Nájemci doporučuje sjednat 
asistenční službu např. CykloMobilita24, ke které se Pronajímatel zavazuje 
poskytnou potřebnou součinnost. Po předchozí dohodě tuto službu může za 
poplatek zajistit Pronajímatel v okrese Kutná Hora. 

 
19. Nájemce není oprávněn činit na elektrokole jakékoliv trvalé 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 servisní sadu, je povinen uhradit 
cenu tohoto materiálu ve výši 150 Kč včetně DPH. 
  

20. Nájemce je povinen vrátit všechny předměty uvedené ve Smlouvě čisté. Při 
nedodržení této povinnosti v případě nadměrného znečištění si Pronajímatel 
vyhrazuje právo na odečtení částky z Kauce a to ve výši 150 Kč včetně DPH za 
očištění 1 položky Předmětu nájmu. 
  

21. Při nedodržení termínu vrácení Předmětu nájmu uvedeného ve Smlouvě je Nájemce 
povinen zaplatit dlužné nájemné, a to ve výši 200 Kč včetně DPH za každou 
započatou hodinu. Dlužné nájemné bude odečteno ze zaplacené Kauce. 

 
22. V případě předčasného vrácení pronajatého předmětu nevzniká nájemci právo na 

vrácení nájemného a to ani částečně. 
 

23. 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. 
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24. Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů, hradí nájemce pořizovací cenu 
Předmětu nájmu včetně veškerého příslušenství specifikovaného ve Smlouvě.  
  

25. Při poškození, odcizení nebo ztrátě Předmětu nájmu je Nájemce povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně Pronajímateli telefonicky na čísle 775 75 10 45. V 
případě odcizení nebo ztrátě Předmětu nájmu (elektrokola) je Nájemce povinen 
oznámit tuto skutečnost neprodleně Policii ČR a sepsat protokol na Policii ČR. 
  

26. Nájemce souhlasí s tím, že na veškeré případné náklady spojené s opravou 
poškozeného Předmětu nájmu, bude použita Kauce. Pokud tato částka přesáhne 
hodnotu Kauce, Nájemce je povinen uhradit vícenáklady a to na základě výzvy k 
uhrazení. 
  

27. Pronajímatel má právo použít Kauci na úhradu vzniklé škody, jakož i jiných 
pohledávek jemu vzniklých vůči Nájemci.  
  

28. Nájemní řád je nedílnou součástí nájemní Smlouvy a tvoří její přílohu č.1. Svým 
podpisem Smlouvy se Nájemce zavazuje dodržovat Nájemní řád v jeho plném 
rozsahu.  


