
SMLOUVA O PRONÁJMU HUDEBNÍHO NÁSTROJE 
 
 

pronajímatel:    Základní umělecká škola, Opava, Nádražní okruh 11,  
 příspěvková organizace, IČO 47813512 
 zastoupena ředitelem MgA. Lukášem Polednou, Ph.D. 
a 
nájemce:   jméno a příjmení žáka  ............................................ datum narození ..................... 
 zákonný zástupce žáka ........................................................................................... 
 adresa bydliště             ............................................................................................ 
       

u z a v í r a j í 
dle ust. § 2201 a n., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tuto 

smlouvu o pronájmu hudebního nástroje 
 

I. 
Předmět nájmu 

 
Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu nájmu, jež pronajímá nájemci. Předmětem nájmu je hudební 
nástroj určený ke studijním účelům žáka školy. Specifikace předmětu nájmu: 
 hudební nástroj .................................................................. 
 inventární číslo .................................................................. 
 příslušenství .................................................................. 
 

II. 
Nájemné a doba pronájmu 

 
Nájemné je stanoveno ve výši 100,-- Kč za měsíc a je splatné vždy pololetně, t.j. za I. pol. šk. roku 500,-- Kč, za 
II. pol. šk. roku 500,- Kč, prázdninové měsíce bezplatně. Pokyny k úhradě budou nájemci sděleny prostřednictvím 
vyučujícího učitele. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - na jeden školní rok (1.9.xxxx - 31.8.xxxx). 
 

III. 
Obecná ustanovení 

 
Pronajímatel přenechává předmět nájmu uvedený a specifikovaný v č. I. této smlouvy nájemci. Po celou dobu 
pronájmu je předmět ve vlastnictví pronajímatele. Pronajímatel seznámil nájemce se stavem předmětu, který je ve 
stavu způsobilém určenému užívání. 
Nájemce přebírá předmět nájmu ve stavu způsobilém určenému užívání, stav předmětu je mu znám. Předmět 
nájmu bude nájemce užívat pouze ke smluvenému účelu, není oprávněn pronajímat ho třetí osobě.  
Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude udržovat v naprostém pořádku, bude provádět jeho běžnou údržbu 
a bude ho chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Dojde-li k poškození, nadměrnému opotřebení nebo 
ztrátě předmětu nájmu, odpovídá za škodu nájemce. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom výtisku. 
 
 
V Opavě dne ..........................  za pronajímatele:    MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., v.r. 
 
    .................................................. 
        podpis vyučujícího učitele 
 
   za nájemce:    ................................................... 
                                             podpis zákonného zástupce žáka 
 


