
Smlouva o pronájmu č.  

Níže uvedené smluvní strany uzavřely dle § 2201 zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů tuto smlouvu. 

Bestgolf s.r.o. 

Křimovská 384, 184 00 Praha 8 

IČO: 26123487 

DIČ: CZ26123487 

(dále jen „Pronajímatel“) 

 

A 

 

Jméno: ……………………………. 

Adresa: ……………………………… 

Tel:  …………………………….. 

Email:  ……………………………. 

(dále jen „Nájemce“) 

 

I.  Předmět smlouvy 

 

a) Pronajímatel tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikovaného předmětu 

smlouvy a přenechává jen za úplatu Nájemci. 

Popis předmětu: 

………………………………………………………………………………………………………. 

II. Podmínky pronájmu  

a) Pronajímatel se tímto zavazuje poskytnout Nájemci předmět smlouvy ve stavu způsobilém           

k jeho užívání a bez vad, které by zabraňovaly jeho použití. 

b) Nájemce se zavazuje používat předmět smlouvy jen k účelům, k němž primárně slouží. 

Odpovídá za škodu na předmětu způsobenou poškozením, ztrátou či zničením. Pokud tato 

situace nastane v průběhu pronájmu, je povinen okamžitě o této skutečnosti Pronajímatele 

informovat. 

c) Nájemce je povinen vrátit předmět smlouvy Pronajímateli nejdéle v den skončení této smlouvy 

a ve stavu, ve kterém ho obdržel, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

III. Doba a cena pronájmu 

a) Doba pronájmu se sjednává na: 

- 3 měsíce 

- 6 měsíců 

- 12 měsíců  

(zaškrtněte odpovídající variantu) 

b) Doba pronájmu se automaticky neprodlužuje. 



c) Nájemce se zavazuje uhradit při převzetí předmětu smlouvy: 

- cenu za pronájem na dané období: ………………….. 

- peněžní jistotu: ………………….. 

d) Peněžní jistota zajišťuje splnění povinností nájemce v řádném termínu a stavu. Jistota bude 

vrácena nájemci v den vrácení předmětu smlouvy Pronajímateli. 

e) V případě, že Nájemce nesplní podmínky nájmu dané touto smlouvou, má Pronajímatel právo 

uspokojit své pohledávky za nájemcem v plné výši z této peněžní jistoty.  

f) V případě prodlení s vrácením předmětu smlouvy je Pronajímatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši měsíčního nájemného za každý i započatý měsíc pronájmu, a 

Nájemce je povinen tuto pokutu uhradit.  

g) Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal předmět smlouvy do pronájmu a dnem 

podpisu smlouvy začíná během doba pronájmu.  

III. Závěrečná ustanovení 

a) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.  

b) Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

 

V Praze dne:  

_________________   _________________  

           Pronajímatel               Nájemce  

 


