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Smlouva o nájmu elektropohonu Triride BASE 

uzavřená mezi: 

 

pronajímatelem: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14,  
IČ: 00473146, BÚ: 238844756/0300 ČSOB 

v zastoupení: Alena Jančíková, ředitelka 

(dále pouze „pronajímate“l) 

a 

nájemcem: 

jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………...     

bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………  PSČ: ………………………   

OP: ………………………………        datum narození: ………………………    

tel.:…………………………………………. e-mail: …………………………………………………………………………………………………………... 

(dále pouze „nájemce“) 

I.  

Předmět smlouvy 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. pronajímá na základě této dohody nájemci elektropohon Triride 

BASE s úpravou především pro tetraplegiky. Majitelem elektropohonu je Česká asociace paraplegiků – 

CZEPA, z.s., Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14, IČ: 00473146,. Pronajímatel se s nájemcem dohodli na 

době zápůjčky elektropohonu Triride BASE v období od ………………………... do ………………………… (…………… hod). 

II. 

 Povinnosti pronajímatele 

1. Pronajímatel se zavazuje, že je elektropohon pojištěn (krádež a poškození způsobené druhou 
osobou). 

2. Pronajímatel předává elektropohon s plně nabitou baterií a v technicky způsobilém stavu. 
Technickou způsobilost a poučení pro užívání provádí odborný pracovník společnosti Ultina.  

3. Po vrácení elektropohonu pronajímatel předá nájemci vyúčtování za pronájem elektropohonu, viz. 

příloha č. 1 této smlouvy. 

III. 

 Povinnosti nájemce 

1. Elektropohon bude výhradně používán pro osobní účely nájemce (nájemce nesmí pomůcku zapůjčit 
třetí osobě). Minimální doba zápůjčky je 7 kalendářních dní, maximální doba zápůjčky je 
6 týdnů (individuálně lze po dohodě prodloužit). 

2. Elektropohon se zapůjčuje a vrací osobně nájemcem ve společnosti CZEPA, Dygrýnova 816/8,  

198 00 Praha 14 ve sjednaném termínu a čase (8:00 – 16:00 hod v pracovní dny).  

3. Nájemce je povinen vracet elektropohon s plně nabitou baterií.  

4. Ihned po vrácení elektropohonu je nájemce povinen uhradit za pronájem elektropohonu částku dle 
platebních podmínek bod IV. Cena a platební podmínky jsou součástí této smlouvy.  

5. Nájemce se zavazuje o elektropohon řádně pečovat. S technickou způsobilostí a poučením o užívání 
byl řádně seznámen odborným pracovníkem společnosti Ultina.  

6. Další uživatelský provoz je na vlastní nebezpečí nájemce. 

7. V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo znečištění pomůcky, nájemce je povinen uhradit 
náklady za opravu, čištění či zakoupení nové pomůcky v plné výši.  
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8. Každé poškození elektropohonu je nájemce povinen neprodleně nahlásit CZEPA (tel. č.: 

776 070 756) a zástupci Ultina, p. Šperkovi, tel. 777 881 332. 

9. Nájemce se zavazuje dodržovat platná pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.,  o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů.   

10. Nájemce obdrží elektropohon včetně nabíječky.  

IV.  

Cena, platební podmínky, sankce 

1. Při zapůjčení nájemce uhradí v hotovosti vratnou zálohu 10.000 Kč. Záloha se vrací při vrácení 
elektropohonu a dodržení podmínek smlouvy o pronájmu elektropohonu.  

Platební podmínky: 

Doba zápůjčky Členové CZEPA Ostatní zájemci  

1. – 3. týden  250 Kč/ den 350 Kč/ den 

4. – 6. týden 200 Kč/ den 300 Kč/ den 

        *ceny jsou uvedeny včetně DPH 

2. První a poslední den zápůjčky je účtován jako jeden den. 

3. V případě, že nájemce nevrátí elektropohon bez závažných příčin do 42. dne od zapůjčení, propadne 
nájemci záloha 10.000 Kč ve prospěch pronajímatele elektropohonu. Nájemce také uhradí 500 Kč 
za každý den po překročení termínu vrácení elektropohonu. 

4. V případě poškození elektropohonu, je vyúčtování vratné zálohy ve výši 10.000 Kč pozastaveno do 
doby dořešení a vyúčtování opravy.  

5. Pokud bude elektropohon vrácen poškozený (znečištěný), propadá částka 500 Kč z vratné zálohy ve 
prospěch pronajímatele.  

6. V případě, že nájemce nevrátí elektropohon plně nabitý, propadá částka 300 Kč včetně DPH z vratné 

zálohy ve prospěch pronajímatele.  

 

V.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních 

stran řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. V případě sporu se smluvní 
strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dosaženo shody, 
každá ze smluvních stran má právo se obrátit na příslušný soud. 

2. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně a nebyla sjednána 
v tísni.  

3. Nájemce svým podpisem stvrzuje souhlas s uchováním osobních údajů, které jsou předmětem této 
smlouvy. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
formuláři,  
a oba mají stejnou platnost. 
 

V Praze dne   …………………………………. 

 

................................................................    ............................................... 
    Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.                               nájemce            

 

 

http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/zakon-361-zneni-od-01012013.doc
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Příloha č. 1 
 
Vyúčtování pronájmu elektropohonu:                  

                 
den předání: ......................  den vrácení: ………………………..    

Složení zálohy           ☐ Vyúčtování zálohy         ☐ 

 

Období zápůjčky 

Denní 
poplatek 
Členové 
CZEPA 

Denní 
poplatek 
Ostatní 
zájemci 

Počet dní 
zápůjčky 

Cena 
celkem 

1. – 3. týden 250 Kč ☐   350 Kč ☐ 
  

4. – 6. týden 200 Kč ☐ 300 Kč ☐ 
  

*ceny jsou uvedeny včetně DPH 

Sankce 
Denní 

poplatek 
za prodlení 

Počet 
Cena 

celkem 

prodlení 500 Kč*   ☐   

poškození 

(znečištění) 
500 Kč   ☐ 1x  

nenabití baterie 300 Kč*   ☐ 1x  

*ceny jsou uvedeny včetně DPH 

CENA ZÁPŮJČKY Kč včetně DPH 

 

Poznámka k vyúčtování: 
 
 
 

 
 

Poznámka k technickému stavu: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

V Praze dne   …………………………………. 

 

...............................................     ............................................... 
    za CZEPA, z.s. vyúčtoval/a:                                  nájemce souhlasí s vyúčtováním            
 


