
Půjčovní řád - R.I.C. Olomouc 
zapůjčení věcí movitých podle § 721 a násl.obč.zák 

 
1.Úvodní ustanovení 
 
Provozovatelem R.I.C. Olomouc je firma Machovský s.r.o. se sídlem Boční 551, 783 72 
Velký Týnec, IČ 28619633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl C, vložka 44569 
 
Nájemce je povinen se řídit platnými právními předpisy a to zejména zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích a dodržovat další závazná pravidla provozu. 
Užívání předmětu zápůjčky je pouze na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou 
odpovědnost za škody způsobené nájemcem na majetku nebo zdraví jeho nebo cizích osob, 
v případě osob mladších 18 let je odpovědnou osobou rodič, zákonný zástupce nebo osoba 
starší 18 let uvedená ve Smlouvě o zápůjčce 
Nájemcem může být osoba starší 18 let, která předloží 2 platné průkazy totožnosti 
(občanský průkaz, pas apod.), uhradí cenu zápůjčky a složí vratnou zálohu.. 
 
 
2.Předmět výpůjčky 
 
Předmětem výpůjčky je 

a) koloběžka 
b) odrážedlo 
c) šlapací autíčko 
d) jiné sportovní vybavení pro volnočasové aktivity 
e) hry 

 
Technický stav zapůjčených věcí je při předání bez vad a poškození. Nájemce je povinen si 
tuto skutečnost ověřit při předání . Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 
3.Ceny půjčovného 
 
Ceny půjčovného jsou uvedeny v aktuálním ceníků půjčovny. 
 
4.Ztráta, poškození předmětu výpůjčky 
 
Při poškození, ztrátě je nájemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit pronajímateli, 
v případě odcizení i Policii ČR. 
V případě odcizení předmětu výpůjčky je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku ve 
výši pořizovací ceny zapůjčeného předmětu. 
Při poškození předmětu výpůjčky zůstává vratná záloha nebo její část u pronajímatele a po 
provedení opravy bude nájemci zasláno vyúčtování.. Přeplatek bude vrácen nájemci do 14 
dnů od provedení opravy, v případě, že oprava přesáhne výši složené zálohy,nájemce se 
zavazuje do 14 dnů rozdíl doplatit. 

https://znakynaklavesnici.cz/jak-napsat-paragraf/


 
 
 
 
 
5.Povinnosti nájemce 
 
Koloběžky a odrážedla značky Bachera je nájemce povinen používat pouze na zpevněných 
komunikacích, nejlépe značených cyklostezkách.Je zakázáno jezdit smykem, brždění musí 
být přerušované bez blokování kol. 
Je nutno dodržovat váhový limit zapůjčeného předmětu.. 
Koloběžku je zakázáno půjčovat osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 
během užívání ja zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných látek včetně kouření. 
Nezletilí do 18 let musí používat při jízdě na koloběžce ochrannou přílbu, zletilým nájemcům 
je pouze doporučená. 
Při vracení předmětu zápůjčky, musí být tato očištěna od hrubých nečistot, pokud tomu tak 
nebude, může účtovat pronajímatel nájemci za vyčištění částku až do výše 200 Kč. 
 
6.Závěrečná ustanovení 
 
Nájemce stvrzuje svým podpisem v Evidenčním listu zápůjček, že se seznámil a akceptuje v 
plném rozsahu tento půjčovní řád. 
Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely Smlouvy o zápůjčce nebo se 
zápisem do Evidenčního listu zápůjček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne……………………………… ……………………………………... 
 

razítko a podpis 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


