Smlouva o nájmu movité věci
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
Pronajímatel
Glampovani s.r.o., se sídlem Schovaná 453/3. Staré Brno, 603 00 Brno, za niž jednají 2 jednatelé:
Nikola Fousková a Jan Labohý
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 100101,
IČO: 06158129, společnost není plátcem DPH
Bankovní spojení: č.ú. 4761637389/0800 Česká spořitelna a.s.
Nájemce
(jméno a příjmení, nebo název/obchodní
firma)………………………………………………………………………………….
(bydliště, nebo
sídlo)………………………………………………………………………………………………………………
…
(rodné číslo/číslo OP, nebo
IČO)………………………………………………………………………………………………………..
pronajímatel a nájemce (také společně jako „smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce
a roku tuto 
smlouvu o nájmu movité věci:
1. Předmět nájmu
1.1 Předmětem této smlouvy je přenechání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci, aby jej
nájemce užíval a platil za to pronajímateli nájemné. Podrobný popis předmětu zájmu je
uveden v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
1.2 Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci užívání předmětu nájmu podle této smlouvy za
účelem: …………………………. Součástí přenechání věci do nájmu je zajištění montáže a
demontáže věci pronajímatelem na místě předem mezi stranami dojednaném.
1.3 Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci ve sjednané době nájmu. O této
skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který se okamžikem
sepsání stane nedílnou součástí této nájemní smlouvy.
1.4 Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených přenechává předmět nájmu
nájemci do nájmu. Nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu
od pronajímatele přijímá do nájmu.
2. Doba nájmu a jeho realizace
2.1 Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou od ..…….2018…..hod. do …….2018
…..hod.
2.2 O vrácení předmětu nájmu pronajímateli sepíší smluvní strany předávací protokol obsahující
podrobný popis vráceného materiálu (věci), jeho stavu a veškerého příslušenství.
3. Nájemné
3.1 Nájemné, včetně montáže, demontáže a dopravy činí …...…,- Kč.
3.2 Platba probíhá ve dvou fázích: Při rezervaci je složena záloha ve výši 20 % z dohodnutého
pronájmu materiálu (stanu, vybavení) vč. montáže a dopravy.. Zbylých 80% je doplaceno do
30 dní před dobou sjednaného nájmu.
4. Zákaz podnájmu
4.1 Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele přenechat stany k užívání
jiné osobě.
5. Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými provozními podmínkami, souhlasí s
nimi a bude se jimi řídit.
5.2 Nájemce není oprávněn provádět jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžnou údržbu.
5.3 Nájemce nese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení věci (stanu) po celou dobu
trvání nájmu, a to od okamžiku protokolárního převzetí od pronajímatele do okamžiku
protokolárního vrácení pronajímateli.
5.4 Nájemce je povinen ihned při převzetí stanu reklamovat zjevné vady stanu, popř. jeho
montáže. K později uplatněným vadám, které měl a mohl nájemce uplatnit ihned při převzetí
se nepřihlíží.
5.5 Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený. V případě poškození či neúměrného
znečištění zapůjčeného materiálu (stanů, vybavení) budou účtovány náklady na opravy a
vyčištění. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného materiálu se zákazník
zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého materiálu.
5.6 Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu řádně a v souladu s jeho povahou a obvyklým
určením tak, aby nedošlo k jeho poškození. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní a
protipožární předpisy. Pronajímatel nenese zodpovědnoszt za škody, které vzniknou v
souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
6. Práva a povinnosti pronajímatele
6.1 Pronajímatel se zavazuje
k obvyklému užívání.
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7. Skončení nájmu
7.1 Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
7.2 Nájemce i pronajímatel mohou písemně odstoupit od smlouvy, pokud druhá ze stran hrubě
poruší své zákonné či smluvní povinnosti. Za hrubé porušení povinností se považuje
zejména:
nájemce jedná tak, že na předmětu nájmu vzniká škoda nebo hrozí vznik značné škody
má-li předmět nájmu při předání vady, které brání obvyklému užívání (pokud nájemce -převezme vědomě předmět nájmu s vadami, ztrácí právo z tohoto důvodu od smlouvy
odstoupit).
8. Ochrana osobních údajů
8.1 Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou a zpracováním svých osobních údajů,
které jsou v záhlaví této smlouvy uvedeny (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
bydliště, email, telefon).
8.2 Pronajímatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů nájemce se uskuteční pouze
v rozsahu nutném pro případné uplatnění práv a právem chráněných zájmů pronajímatele
(ztráta a zničení pronajaté věci, ochrana goodwill apod.). Pronajímatel si je vědom
povinnosti zajistit osobní údaje nájemce proti jakékoli neoprávněné manipulaci, zneužití,
pozměnění, zničení. Nájemce je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních
údajů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1 Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.
9.2 Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.
9.3 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými
předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..
Podpisy:

V …………….dne …………….

……………………………………………
Pronajímatel

…………………………………………….
Nájemce

