
Nájemní smlouva 

I. SMLUVNÍ STRANY
 PRONAJIMATEL: SNOWDROP INVEST s.r.o., 

 Sídlo: Bratislavská 1487/7, Hostivař, Praha, 102 00, 

 IČ: 06546021, DIČ: CZ 06546021 

 Obchodní místo: Krále Václava IV 2/8, Praha – Kunratice, 148 00 

 Provozní doba: Po – Pá: 10 00 – 19 00 , So : 10 00 – 16 00 

 Kontakt: Tel +420 605 280 482, Mail: Martin@skiandbike.cz 

 NÁJEMCE: Osoba přebírající předmět nájmu, Výše uvedena v souhrnu objednávky 

II. PŘEDMĚT NÁJMU
Předmět nájmu tvoří individuálně určená věc / věci (dále jen „Vybavení“). Vybavení, jakožto předmět 

nájmu, je specifikováno ve výše uvedeném souhrnu objednávky. Pronajímatel touto smlouvou 

přenechává Nájemci k dočasnému užívání Vybavení a Nájemce se zavazuje zaplatit za to 

Pronajímateli sjednané nájemné spolu s vratnou zálohou, která je definována v souhrnu objednávky 

III. NÁJEMNÉ, VRATNÁ KAUCE, DOBA NÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
IV. Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku 

pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Cena je definována v souhrnu 
objednávky. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli 
předem při uzavření nájemní smlouvy.

V. V případě zrušení rezervace v čase delší než 7 pracovních dní, se z částky půjčovného vrací 70 %. 
V případě zrušení rezervace v čase delší než 3 pracovní dny, se z částky půjčovného vrací 50 %. 
V případě zrušení rezervace v čase kratší než 3 pracovní dny, nárok na vrácení půjčovného 
zaniká.

VI. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele vratnou zálohu ve výši 
dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy, a to v hotovosti. 
Cena je definována v souhrnu objednávky. Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí v plné výši, 
jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li 
pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči 
složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní 
smlouvy.

VII. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou a definovanou v 
souhrnu objednávky. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den 
ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že nájemce uhradí pronajímateli cenu 
běžného denního pronájmu vybavení za každý započatý den a k tomu pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý započatý den prodlení ve vrácení vybavení.



E) Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku

pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Platba nájemného a vratné kauce

proběhne na provozovně pronajímatele, a to buďto platbou v hotovosti, nebo platební kartou.

IV. PRÁVA A POVINOSTI NÁJEMCE
A) Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.

B) Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i

v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných

předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.

C) Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním

podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení

užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce,

uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.

D) Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Pokud nájemce pronajaté

vybavení ztratí nebo je mu odcizeno, je povinen uhradit pronajímateli hodnotu vybavení,

uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud cena uvedena není, má pronajímatel možnost

ponechání si zaplacené kauce.

E) Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.

F) Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.

G) Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení

nájemní smlouvy.

H) 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že: 

A) Převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho

užívání.

B) Je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je

pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp.

podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti

mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce

C) Je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je

pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp.

podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti

mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce

D) Je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však

zcela zabránit

E) Je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce,

hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které

pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit

správné fungování bezpečnostního vázání. Zároveň si je vědom, že pokud v době trvání nájemní

smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání

vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve

lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné

jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů.

F) Veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé



G) Uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje nájemce, uvedené v

nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní obchodní a marketingové účely

H) Převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou

součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.


