
 

 

Nájemní smlouva 
 

Apex for climbing – Vladimír Jindra 
Příčná 515, Nové Sedlo, 357 34 
Kanceláří: Radlická 28/663, Praha 5, Smíchov, 150 00 
IČ: 62638017 
DIČ: CZ6710011803  
Zastoupen: Tomášem Jindrou, 774 896 361, apexforclimbing@gmail.com 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
Celé jméno: 
Bydliště dle OP: 
Telefon: 
E-mail:  
(dále jen „nájemce“) 
 
Uzavírají nájemní smlouvu dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“). 

1. Předmětem této smlouvy je pronájem lezeckého materiálu pronajímatelem nájemci, k užívání 
materiálu k tomu určeném, aby jen nájemce užíval a platil pronajímateli nájemné, dle aktuálního 
ceníku na stránkách www.apexforclimbing.cz v kategorii „půjčovna“ 

2. Nedílnou součástí nájemní smlouvy je příloha a tím se rozumí objednávka rezervovaného materiálu 
v tištěné podobě, podepsaná oběma stranami.  

3. Doba trvání nájmu je potvrzena v nájemní smlouvě a trvání nájmu je:  

Datum zapůjčení ………………..………………. Datum vrácení ………..……………………. Celkem dní……………………… 

4. Nájemce tímto potvrzuje, že mu byl požadovaný materiál zapůjčen při podpisu této smlouvy oproti: 

Záloze ……………………………… Kč a výši nájemného ……………………………….... Kč 

5. Nájemce se zavazuje používat materiál za účelem určeným, zavazuje se že je seznámen z vlastních 
zdrojů o správné manipulaci a použití, dle návodu výrobce.  

6. V případě poškození, neúměrného znečištění, ztráta dílu nebo ztráty či zničení zapůjčeného materiálu 
se nájemce zavazuje uhradit nálady na vyčištění, opravu nebo kompenzaci materiálů úměrné aktuální 
tržní ceně.  

7. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené zapůjčeným materiálem. 
8. Obě smluvní strany podpisem stvrzují že materiál byl předán plně funkční a zkontrolovaný 

k bezpečnému užívání.  
9. Pronajímatel ztvrzuje že je činnost, při které bude používat zapůjčený materiál je rizikovým sportem a 

je si plně vědom rizika s tímto sportem spojená. Je plně odpovědný za svou bezpečnost a činnost.    

Tato smlouva nabývá v platnosti dnem převzetí materiálu a podpisem této smlouvy ve dvou stejnopisech. 
Každá strana obdrží jeden originál, který je platný s podpisem obou stran.  

Dne …………………….…………. V Praze  

 

 

podpis pronajímatel                                                                                                                                       podpis nájemce 


