
Všeobecné podmínky nájmu sportovně rekreačního vybavení:  

(Půjčovní řád) 

 

1) Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o 
zajištění vodáckého výletu a nájmu sportovně-rekreačního 
vybavení mezi pronajímatelem Sport-S, s.r.o., IČ 47784113 a 
nájemcem a stanoví podrobnosti nájemního stavu. Pokud je ve 
smlouvě něco ujednáno odchylně od všeobecných podmínek, 
platí ujednání ve smlouvě. 

2) Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci 
sportovně-rekreační vybavení (dále jen vybavení) k dočasnému 
užívání, k němuž dané sportovně-rekreační vybavení obvykle 
slouží a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné).  

3) Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je 
určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet 
s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a 
k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení je nutné chránit 
před poškozením proražením, např. při nízkém vodním stavu a 
před teplem (např.oheň, u nafukovacích člunů i před sluncem).  

4) Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku, nájemce je 
povinen dodržovat a nepřekračovat max. obtížnost sjížděného 
úseku stanovenou pro používání zapůjčeného vybavení (lodí a 
člunů) – viz tabulka. Max. obtížnost je stanovena za 
normálního vodního stavu. Při vyhlášení povodňové aktivity se 
nájemce zavazuje ukončit plavbu, nesplouvat úsek 
s vyhlášeným povodňovým stupněm a neprodleně kontaktovat 
pronajímatele, který zajistí odvoz vybavení na své náklady. 
Nájemce je povinen u obtížnosti WW 2 a výše používat plovací 
vesty u všech osob plujících na vypůjčeném vybavení. 

5) Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené 
nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce 
vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce. 

6) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla 
smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení, je nájemce 
povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal nebo do 
smluveného místa vrácení. 

7) Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé 
z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin 
zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy 
nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce. 

8) Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před 
odcizením. V případě odcizení vybavení je nájemce povinen 
neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli 
protokol o ohlášení krádeže. 

9) Nájemce se zavazuje použít vypůjčené vybavení pouze na území 
České republiky. 

10) Nájemce je povinen během provozu vybavení průběžně 
kontrolovat a např. u nafukovacích člunů a raftů upouštět na 
slunci vzduch z válců, aby v důsledku přehřátí nedošlo k jejich 
prasknutí; u stanů nebalit mokrý stan, stan pravidelně vysoušet 
a v případě jeho znečištění, zajistit vyčištění vlastními náklady. 
Nájemce je povinen minimalizovat odcizení vypůjčeného 
vybavení řádným uzamykáním vypůjčeného vybavení. 

11) V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů bere 
nájemce na vědomí, že je povinen uhradit pořizovací cenu 
vybavení, která je uvedena ve smlouvě do 14 dnů od 
smluveného dne vrácení vybavení. 

12) V případě porušení Všeobecných podmínek smlouvy o nájmu 
vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit 
jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce 
je povinen v tomto případě okamžitě na požádání 
pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit 
s tím spojené veškeré náklady. 

13) Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se 
provádí při podpisu smlouvy o zajištění vodáckého výletu a 
nájmu vybavení. 

14) Pro případ prodlení nájemce se zaplacením nájemného na 
základě vyúčtování se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% 
denně z dlužné částky ode dne následujícího od splatnosti 
nájemného do zaplacení. Stejnou smluvní pokutu je nájemce 
povinen zaplatit v případě, že bez zbytečného odkladu 
neuhradí škodu, kterou mu pronajímatel vyúčtuje.  

15) V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení 
je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené 
s vrácením vybavení do sjednaného místa.  

16) Pro případ prodlení nájemce s vrácením najatého vybavení se 
sjednává smluvní pokuta ve výši, která odpovídá dvojnásobku 
ceny celodenního nájmu, a to za každý den prodlení ode dne 
následujícího po sjednaném skončení nájmu do dne vrácení 
vybavení. V případě prodlení s vrácením je nájemce povinen 
strpět odebrání vybavení, případně výzvu vydat vybavení 
statutárnímu orgánu nebo pověřené osobě pronajímatele, a to 
v jakémkoliv místě, kde se nachází. V takovém případě nese 
nájemce veškeré náklady spojené s cestami nutnými 
k odebrání konkrétního sportovně-rekreačního vybavení a 
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 

17) Nájemce je povinen se seznámit s Řádem plavební bezpečnosti 
a dodržovat předpisy související s pohybem vodáků, které jsou 
platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality (vyhlášky a nařízení 
NP, CHKO, apod.) 

18) Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní nebezpečí. 
Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví 
a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti 
s užíváním zapůjčeného vybavení. 

19) Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení 
smlouvy o nájmu vybavení. 

 

 

 

 

 

 


