
Krabcycles s.r.o. 

IČO: 27113931 

se sídlem Modřanská 51, Praha 4, 147 00 

za společnost __________________ 

(dále jen „skladovatel“) 

a 

____________________ 

bytem v _________________ 

(dále jen „ukladatel“) 

uzavírají podle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb., zejména § 2415 a následujících paragrafů níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O SKLADOVÁNÍ. 

Čl. I Předmět plnění 
1. Skladovatel se zavazuje převzít od ukladatele movitou věc, skladovat ji a zacházet s ní po dobu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou. 
2. Místem skladování je sklad firmy Krabcycles. 
3. Věcí skladovanou v rozsahu této smlouvy se rozumí jízdní kolo značky _____________. 

Čl. II Doba skladování 

Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou a to od _____________ do ____________. 

Čl. III Výše skladného 

Firma Krabcycles bude po dobu skladování určenou výše movitou věc, které je předmětem skladování, skladovat 

za úplatu. Částka za skladování po dobu uvedenou ve smlouvě činí___________. Po uplynutí výše uvedené 

doby, bude účtována částka 50 Kč za každý započatý den skladování nad rámec této doby. 

Čl. IV Podmínky skladování 
1. Skladovatel je povinen splnit závazky vyplývající z této smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče. 

Skladované zboží je umístěno v místě k tomu určeném. 

  

Čl. V Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Skladovatel se zavazuje převzít a přijímat od ukladatele věc a uskladnit ji na dohodnutém místě a 

pečovat o něj s péčí řádného hospodáře po celou dobu platnosti smlouvy. 
2. Skladovatel bude se zbožím manipulovat dle pokynů ukladatele. 
3. Skladovatel odpovídá ukladateli za škody, které by vznikly na skladovaném zboží v průběhu skladování 

dle § 2 426 zák. č.89/2012 Sb. 

Čl. VI Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy. 
2. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a obecně zachovávanými zvyklostmi. 

  

V Praze dne ___________________ 

  

skladovatel     …………………………                                            ukladatel     …………………… 
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