
Smlouva o nájmu regeneračních pomůcek 
Sport Recovery s. r. o.  
Kunětická 2534/2  
120 00 Praha 2 
IČO: 08739137 
Zastoupený: jednatelem …………………………………………………………………………………………………………. 
na straně jedné jako pronajímatel, 
a 
Jméno, příjmení:  
Číslo RČ/OP:  
Datum narození:  
Adresa:  
Číslo mobilního telefonu:  
Email: 
na straně druhé jako nájemce, 
 

Smlouvu o nájmu regenerační pomůcky 
v souladu s ust. § 2316 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 

 
Článek I. 

 Předmět nájmu 
 

1. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci movitou věc: ……………… s obchodním názvem 
………………………… (dále jen „regenerační pomůcka“) na dobu stanovenou touto smlouvou a nájemce 
se zavazuje zaplatit nájemné dle čl. II. této smlouvy: 
 

Článek II. 
Nájemné, čas a místo určení a místo a čas navrácení 

 
1. Nájemné na dobu sjednanou dle této smlouvy za pronajatou regenerační pomůcku se sjednává ve 

výši ………. Kč včetně DPH za 1 den nájmu. Nájemné je splatné v den vrácení regenerační pomůcky.  
 

Článek III. 
 Doba nájmu 

 
1. Nájem se sjednává na dobu určitou od ……… do………… 

 
Článek IV. 

Práva a povinnosti nájemce 
 

1. Nájemce je oprávněn pronajatou regenerační pomůcku užívat přiměřeně její povaze a určení dle 
návodu k obsluze a nesmí při tom docházet k poškození. Vzniklé poškození, je nájemce povinen 
ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu na tel. čísle: +420 720 124 837; +420 737 375 290. 

2. Nájemce se zavazuje v době navrácení regenerační pomůcky dle článku III. této smlouvy udržovat 
aktivní a dostupné telefonní číslo uvedené v této smlouvě. V případě že nebude možné tento závazek 
ze strany nájemce dodržet, je povinen o tomto pronajímatele telefonicky informovat. 

3. Nájemce prohlašuje, že byl před podepsáním smlouvy seznámen s obsluhou regenerační pomůcky a 
byl mu předán podrobný návod k použití. 

4. Nájemce odpovídá, v případě poškození regenerační pomůcky, i za škody způsobené osobami, 
kterým umožnil k regenerační pomůcce přístup.  

5. V místě používání regenerační pomůcky je přísný zákaz kouření. V případě znečištění regenerační 
pomůcky tabákovým kouřem, je nájemce povinen uhradit pokutu ………………………. Kč. 



Článek V. 
Práva a povinnosti pronajímatele 

 
1. Pronajímatel je povinen přenechat do pronájmu nájemci regenerační pomůcku ve stavu způsobilém 

k řádnému užívání. Za podmínek a v rozsahu daném touto smlouvou.  
 

Článek VI. 
Sankce za porušení povinností nájemce 

 
1. Nepředá-li nájemce při skončení nájmu pronajatou regenerační pomůcku včas, zavazuje se zaplatit 

pronajímateli za dobu prodlení s vrácením regeneračních pomůcek smluvní pokutu ve výši …………Kč 
za každý den prodlení. Tímto sjednaným ustanovením není dotčen nárok pronajímatele na náhradu 
škody.  
 

Článek VII. 
Ukončení nájemního vztahu 

 
1. Nájemní vztah je možné před uplynutím doby nájmu prodloužit po telefonické dohodě obou 

smluvních stran. Dále je nájemce povinen jeden až dva pracovní dny před ukončením nájmu 
telefonicky informovat pronajímatele o navrácení regenerační pomůcky. 

 
Článek VIII. 

Doprava 
 

1. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady vynaložené na dopravu regenerační pomůcky na 
adresu, kterou si sám nájemce zvolí.  

2. V případě svozu z adresy nájemce je nájemce povinen uhradit náklady na svoz.  
3. V případě, že nájemce nebude k zastižený v domluvený čas doručení nebo svozu, vzniká 

pronajímateli nárok na úhradu přepravy.  
 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.  
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle.  
 
Toto potvrzují svými podpisy: 
 
 
V Praze dne ……………………      V …………………………. dne …………… 
 
 
-----------------------------------               -----------------------------------  
   Za Sport Recovery s. r. o.                
      (pronajímatel)                                  (nájemce) 


