
Smlouva o zapůjčení sportovního materiálu 
 

Pronajímatel:    Jan Dokoupil,  Zábělská 108,   Plzeň 31200     IČ: 73410365 

   mob.:  604 402 887 , 605 781 648 

 

Nájemce: ............................................................................. dat. nar.:................................................ 

Adresa:................................................................................................................................................. 

Mob.:..................................................... 

 

1. Zapůjčený materiál: 

kanoe Vydra.....................ks          pádla................................ks            vak 80l..........................ks 

kanoe Samba...................ks           barel.................................ks            vak 40l.........................ks 

raft Colorado....................ks          vesta.................................ks            helma...........................ks                                                            

ostatní................................................................................. 

 

2. Místo převzetí sportovního materiálu: 

Nájemce převezme dne....................v........................hodin 

 místo převzetí............................................. 

Nájemce vrátí dne............................v........................hodin 

 místo vrácení..............................................   počet dnů zápůjčky................. 

 Doprava lodí:      ANO/NE  Doprava osob:      ANO/NE      počet:.............. 

 

 

Pojištění lodí:  Sjednáno pojištění za pronajatý materiál:         ANO / NE 

   ( dle bodu 9 se spoluúčastí 10% a minimální hranicí 3000 Kč )   

                                                           zaplaceno pojistné ve výši .......................... Kč 

 

Nájemce má zaplacenu rezervační zálohu ve výši ..................... Kč 

 

 

Zaplaceno půjčovné ve výši ...................................Kč 

 

 

V ...................................  dne ................................. 

 

 

 

 

....................................................                                                 ....................................................      

 pronajímatel        nájemce 

 
Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena na druhé straně této listiny. Smluvní strany svým podpisem 

stvrzují, že se s nimi seznámily a souhlasí s nimi. 



 

3. Pronajímatel se zavazuje, že půjčený materiál je provozuschopný. 

 Materiál je ve stavu:.................použitý-bez závad.................................. 

 
4. Náhrada škody: V případě ztráty, odcizení, nebo úplného zničení sportovního materiálu je nájemce povinen 

do 7 dnů uhradit vzniklou škodu dle aktuálního cenníku. Dojde-li k částečnému poškození ( prodření atd. ), nájemce 

zajistí opravu nebo po dohodě uhradí smluvní cenu. Tento bod neplatí pokud je uzavřeno pojištění podle bodu 9. 

 

5. Povinnosti nájemce: Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat smluvní podmínky této smlouvy a bude 

dodržovat bezpečnost splavování vodních toků. Na lodi a v blízkosti zapůjčeného materiálu je zakázáno rozdělávání 

ohňů a manipulace s otevřeným ohněm. Na břehu se do lodi nesedá a nic se v ní nepřenáší. Lodě se skladují dnem 

vzhůru. Je zakázáno přenášení lodě pomocí pádel. 

 

6. Půjčovné: Nájemce byl před podepsáním této smlouvy informován o ceně za půjčovné a s souhlasí s ní. Při 

předčasném vrácení materiálu je nájemce povinen uhradit pronajímateli půjčovné za celý objednaný termín v plné výši. 

Půjčovné bude zaplaceno při převzetí materiálu. 

 

7. Doprava: Cena za dopravu vodáckého materiálu je účtována dle platného ceníku, s kterým byl nájemce 

seznámen a souhlasí s ním. Nájemce je povinen být v domluvenou hodinu připraven na převzetí/vrácení vodáckého 

materiálu. V případě zdržení zaviněného ze strany nájemce, bude nájemci účtován poplatek 200 Kč za každou 

započatou půlhodinu čekání. 

Doprava osob je realizována dle potřeb pronajímatele, pronajímatel proto neručí za přímou cestu zpět do výchozího 

bodu, ale může cestou přibrat další osoby nebo vodácký materiál ( dle obsaditelnosti vozidla ), což může znamenat 

drobné zdržení při zpáteční cestě, nájemce toto bere na vědomí a souhlasí s tím. 

 

 

8. Převzetí/vrácení materiálu: Nájemce je povinnen si při převzetí materiál řádně překontrolovat ( na pozdější 

reklamace nebude brán zřetel ). Mobilní telefony, fotoaparáty a jiné věci, které nesmějí přijít do styku s vodou musí být 

uloženy ve zvláštních vodotěsných pouzdrech. Pronajatý materiál bude vrácen čistý a nepoškozený. Při vrácení 

špinavého materiálu bude nájemci účtován poplatek 100 Kč za každý kus. Nájemce je povinen se podílet na 

nakládání/vykládání vodáckého materiálu a dbát při tom pokynů pronajímatele ( nebo jím pověřené osoby ). Do komor 

nafukovacích lodí se nesmí za žádných okolností dostat voda. Při zjištění vody v komoře nafukovací lodě, uhradí 

nájemce cenu za výměnu této poškozené komory. Pokud je nafukovací loď mimo kontakt s vodou která jí chladí, nesmí 

být nafouknutá vystavena vysokým teplotám nebo přímému působení slunečních paprsků ( hrozí nebezpečí exploze ). 

Nafukovací lodě je proto nutné po vyndání z vody ufouknout a pravidelně kontrolovat tlak. Vrácení materiálu je možné 

do 19:00, v případě dopravy zajišťované pronajímatelem do 18:00. 

 

9. Pojištění proti krádeži, ztrátě nebo poškození 

Pokud nájemce uzavře toto pojištění, přechází odpovědnost za případné poškození, ztrátu nebo odcizení vodáckého 

materiálu na pronajímatele, za těchto podmínek: 

- nájemce nesmí nechat nezabezpečené lodě bez dozoru ( zabezpečením se rozumí připoutání lodě  vhodným 

zámkem ke vhodné pevné překážce – případně alespoň uzamčením více lodí  k sobě ) 

- drobné vybavení ( pádla, vesty, barely ... ) nesmí být ponechány volně přístupné bez dozoru  ( toto 

vybavení mít nejlépe „na očích“, nebo ho uložit alespoň do obrácené lodě ) 

- při zjištění krádeže okamžitě kontaktovat pronajímatele 

- vodácký materiál používat pouze k účelům pro které je určen 

- spoluúčast nájemce na vzniklé škodě činí 10% s minimální hranicí 3000 Kč 

 

10. Závěr: Smlouva je vypracována ve dvou provedeních. Při podepsání obou smluv pronajímatelem a nájemcem 

nabývá platnosti. Nájemce prohlašuje, že si smlouvu náležitě přečetl, porozuměl jí a souhlasí s ní. Po převzetí 

sportovního materiálu nájemce přebírá plnou odpovědnost za případné škody na zdraví nebo majetku 

související s užíváním zapůjčeného materiálu. 

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ( celé jméno, datum narození, adresa trvalého a 

přechodného bydliště, číslo dokladu totožnosti a telefonní spojení ) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ukládal a používal za účelem naplnění této Smlouvy o 

nájmu sportovního vybavení. 

 

 


