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na.co.PODMÍNKY 
projektu na.co.KOLO 

 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 „na.co.KOLO“ je projekt, jehož účelem je (i) vytvoření komunitního systému bezplatného půjčování 
a sdílení jízdních kol na území města Humpolec, (ii) přispění do systému individuální dopravy 
s přesahem do propagace regionu, (iii) pořádání tematických přednášek a diskuzí s cílem umožnit 
širokou informovanost v oblasti zdravého pohybu, čisté mobility, ekologické šetrnosti, sportu a 
tělesné kultury, (iv) propagace zdravého životního stylu a napomáhání zlepšení životního stylu 
pomocí pravidelného pohybu, (v) popularizace sportu a pohybu s cílem rozvíjet nejen tělo a ducha, 
(vi) rozvoj občanské společnosti a uvědomělosti, (vii) sociální sonda, zda kola, která budou k dispozici 
bezplatně, ve městě vydrží.  

1.2 „Provozovatel“ je spolek sportace, z. s., IČO: 028 49 496, se sídlem Rumunská 1132, 396 01 
Humpolec, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
pod sp. zn. L 6390. 

1.3 „Uživatel“ je fyzická osoba starší 15 let, která na základě Smlouvy využívá benefity projektu 
na.co.KOLO v podobě bezplatného vypůjčení kola, a je povinna dodržovat tyto Podmínky. 

1.4 „Smlouva“ je smlouva o výpůjčce, kterou Provozovatel v Sezóně a Provozní době půjčuje Kolo 
Uživateli na dobu, dokud není uzavřena jiná smlouva o výpůjčce na totéž Kolo, či na dobu, kterou je 
Provozovatel oprávněn kdykoli určovat a měnit. 

1.5 „Kolo“ je jízdní kolo, které je majetkem Provozovatele a je zařazeno do projektu na.co.KOLO. Jízdní 
kolo je před zařazením do projektu opatřeno jménem, oranžovou barvou, logem projektu, povinnou 
výbavou a je připraveno k řádnému provozu na pozemních komunikacích. 

1.6 „Humpolec“ je území města Humpolce určené hranicí katastrálního území, příp. zvětšené o umístění 
Stojanu, je-li umístěn mimo toto území. Do Humpolce se pro účely na.co.KOLO nezahrnují místní 
části Humpolce. 

1.7 „Stojan“ je cyklostojan určený k odložení Kola po ukončení jeho dočasného užívání. Cyklostojan je 
označený samolepkou s označením na.coko.KOLO. Seznam s GPS souřadnicemi cyklostojanů 
zařazených do projektu je uveden na Webových stránkách. 

1.8 „Sezóna“ je určena Provozovatelem dle meteorologických podmínek, nejčastěji od jara do podzimu. 
Konkrétní dny zahájení a ukončení stanovuje Provozovatel. 

1.9 „Provozní doba“ je určena především viditelností. Začíná v době, kdy je viditelnost umožňující 
pohybovat se bezpečně na pozemních komunikacích, aniž by bylo třeba využít předního a zadního 
osvětlení, a končí v době, kdy tato viditelnost klesá a již je nutno předního a zadního osvětlení využít. 

1.10 „Webové stránky“ jsou dostupné na www.nacokolo.cz a na www.facebook.com/na.co.KOLO. 

1.11 „Kontaktní údaje“ jsou uvedeny na Webových stránkách. Provozovatel je na Kontaktních údajích 
dostupný v pracovní dny v čase od 7.00h do 20.00h. 

1.12 „Podmínkami“ se rozumí tyto na.co.PODMÍNKY upravující podmínky užívání Kol projektu 
na.co.KOLO. Tyto Podmínky jsou pro Uživatele závazné a tvoří nedílnou součást Smlouvy.  

 

2. PROJEKT NA.CO.KOLO 

2.1 na.co.KOLO je projekt sdílení Kol umožňující zdarma využívat Kola pro snadnou přepravu 
v Humpolci. Snahou Provozovatele je udržení všech Kol v provozu po Humpolci tak, aby je mohlo 
v Sezóně a během Provozní doby využít co nejvíce Uživatelů.  

http://www.nacokolo.cz/
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2.2 Nasednutím na Kolo, nebo způsobem, kdy se Kolo dostává do dispoziční sféry Uživatele, dochází 
k uzavření Smlouvy (smlouvy o výpůjčce), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, s nimiž se 
Uživatel seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.3 Uživatel si je vědom principu bezplatného sdílení Kol, zejména bere na vědomí, že vypůjčené Kolo 
může být během jeho výpůjčky vypůjčeno jiným Uživatelem, čímž dojde k uzavření nové Smlouvy 
ke Kolu a automatickému zániku jeho Smlouvy. Žádný Uživatel nemá výhradní právo na užívání a 
všichni si jej mohou vypůjčovat, dodrží-li tyto Podmínky. 

 

3. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ 

3.1 Uživatel využitím Kola prohlašuje, že je mu alespoň 15 let, je v takové fyzické kondici, která umožňuje 
bezpečnou jízdu na jízdním kole, zná právní předpisy České republiky související s používáním 
jízdního kola a provozu na pozemních komunikacích a bude se jimi řídit. 

3.2 Uživatel si je plně vědom, že užívání Kola je na vlastní nebezpečí. Před každou jízdou je povinen 
zkontrolovat celkový stav Kola, zejména: 

(i) brzdy, 
(ii) stav řídítek a sedla, 
(iii) stav kol, jejich utažení a stav duší a jejich nahuštění, 
(iv) stav šlapadel. 

 
V případě, že bude mít podezření na existující vady, není oprávněn Kolo využít a doporučuje se 
kontaktovat Provozovatele přes Kontaktní údaje. 

3.3 Uživatel nesmí Kolo vyvézt mimo Humpolec a je povinen vrátit Kolo do jakéhokoli Stojanu, 
nejpozději do tří dnů od uzavření Smlouvy. Pokud není možné Kolo z objektivních důvodů umístit 
do Stojanu, lze jej umístit na jiné místo v Humpolci, které je vhodné pro parkování jízdních kol, nebo 
je pro ně přímo určené, je dostatečně viditelné a nepředstavuje překážku pro chodce, cyklisty, 
dopravu na pozemních komunikacích, provozu podnikání atd.  

3.4 Uživatel je oprávněn: 

(i) užívat Kolo k jízdě na pozemních komunikacích v Humpolci, na kterých je jízda dovolená, 
(ii) užívat Kolo k osobní přepravě a přepravě přiměřeného množství svých věcí, 
(iii) šířit myšlenku projektu na.co.KOLO a informovat o něm vhodným způsobem veřejnost, 
(iv) zapojit se aktivně do projektu na.co.KOLO – za tímto účelem se doporučuje kontaktovat 

Provozovatele, aby se domluvily podmínky spolupráce apod. 

3.5 Uživateli se zakazuje (zejména): 

(i) přepravovat na Kole jiné osoby,  
(ii) omezovat či ohrožovat provoz na pozemních komunikacích, či jiné osoby, 
(iii) užít Kolo pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných a psychotropních látek, 
(iv) jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy jiné jízdní kolo. 
(v) Kolo opatřovat zámkem, či jakýmkoli jiným prostředkem znemožňujícím dispozici s Kolem, 
(vi) Kolo využívat mimo Sezónu a Provozní dobu, 
(vii) Kolo umístit do uzavřeného prostoru, ke kterému nemá přístup veřejnost. 

3.6 Uživateli se přikazuje (zejména): 

(i) Kolo nikterak nepoškozovat, neničit, neměnit jeho vzhled, 
(ii) použít ochrannou přilbu schváleného typu a míst ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, 

pokud je mladší 18 let, 
(iii) mít při jízdě nohy na šlapadlech, 
(iv) dodržovat veškeré platné právní předpisy České republiky, zejména ty, které se týkají provozu 

na pozemních komunikacích, 
(v) oznámit Provozovateli prostřednictvím Kontaktních údajů jakýkoli pokus o odcizení, či odcizení 

Kola. 
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3.7 Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit platnost Smlouvy tím, že Kolo převezme do své dispozice, 
a to bez uvedení jakéhokoli důvodu. 

 

4. ODPOVĚDNOST 

4.1 Uživatel je povinen s Kolem zacházet s opatrností tak, aby na něm nevznikla škoda. Provozovatel si 
je vědom, že bude docházet k běžnému opotřebení, za které Uživatel není odpovědný. 

4.2 Uživatel odpovídá za škodu, když svým jednáním, které může spočívat i v opomenutí, zpřístupní Kolo 
osobě, jež není způsobilá k tomu, aby jej řídila. Uživatel odpovídá za úmyslné poškození Kola a dále 
za poškození Kola vzniklé hrubě nevhodným zacházením.  

4.3 Provozovatel neodpovídá za žádné škody způsobené při užívání Kola ani v souvislosti s užíváním, a 
to ani Uživateli či jiné osobě. Provozovatel tak např. neodpovídá za škodu způsobenou nedosažením 
cíle uskutečněné jízdy z důvodu poruchy Kola, dále neodpovídá za škody na převážených věcech. 
Provozovatel dále neodpovídá za škody, jež vznikly nevhodným používáním, dále neodpovídá 
za způsobenou dopravní nehodu ani ve formě spoluodpovědnosti, za porušení právních předpisů 
České republiky Uživatelem atd. 

4.4 Uživatel se zavazuje uhradit veškeré sankce, jež by byly uděleny orgány státní správy či samosprávy, 
či orgány policie za prokazatelné porušení právních předpisů České republiky Uživatelem 
v souvislosti s užíváním Kol projektu na.co.KOLO. V případě, že by byl za toto porušování 
sankcionován Provozovatel, zavazuje se Uživatel Provozovateli uhradit částku odpovídající sankce 
včetně veškerých souvisejících nákladů. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

5.2 Ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek jsou oddělitelná. Pokud by jakékoliv ustanovení bylo 
kdykoliv prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom zbývající ustanovení 
nebudou neplatností, neúčinností nebo nevynutitelností jiných ustanovení stižena a zůstanou 
v platnosti, účinná a vynutitelná. 

5.3 Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky tím, že uveřejní novou verzí se stanoveným 
datem účinnosti a Uživatel s tímto bezvýhradně souhlasí. Aktuální Podmínky jsou uvedeny vždy 
na Webových stránkách.  

5.4 Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

 

 


