
Smlouva o rezervaci sportovního vybavení

č. smlouvy ....………………………………….
Miloš VANĚK, Chomutovská 132 Spořice 43101, IČO: 76344215 zapsán u Živnostenského úřadu 
v Chomutově pod č. j. OŽU-5315-2009-1005454-web/3 
w  ww.apujcovnaraftu.cz  , mvanek@v-v.cz, 604142023,
na straně jedné jako pronajímatel
a
Jméno: ..............................……….. Příjmení: …………………….............................….
Trvalý pobyt : ..............................……………………………………………………….
Tel.: ................................ email………………………….………………………………
č O. P.: ..............................…………. druhý doklad……………………..……….……..
na straně druhé jako nájemce
Uzavírají tuto smlouvu o rezervaci sportovního vybavení: 
I. Rezervované vybavení a služby: 
a) Předmět rezervace - objednávky
Předmětem této smlouvy je potvrzení nájemce (klienta), že si závazně objednává nájem (zapůjčení)
vybavení a služby popsané a uvedené v tomto článku. Za pronájem zaplatí nájemce pronajímateli celkovou 
částku.

Počet kusů: počet dnů 
pronájmu

cena/ks/den Celkem/
položka

Raft Colorado 450

Pádlo 20

Vesta 30

Barel 20

Pumpa 30

Suchý vak 40

Kauce 0 2000

Doprava 

Celková cena (Kč)

Další vybavení a služby……………………:...........................................................................................………….……………..

b)Termín a  doba rezervace - termín a doba  pronájmu 
Nájemce se zavazuje k nájmu vybavení a odběru služeb v období 
Začátek pronájmu (zapůjčení)  od…………………………………hod…………………..
Konec pronájmu (zapůjčení)     do…………………………….……hod.……………….....tedy celkem….....….dnů.
Pronajímatel  se  zavazuje  rezervovat  a  pronajmout  vybavení  a dodat objednané služby nájemci  v tomto období dle níže 
uvedených podmínek.
c) Nájemce objednává dopravu vybavení na :

1. Místo předání nájemci 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………

2. Místo vrácení pronajímateli
……………………………………………………………..……………………………………………………………………...
d) Požadavek na dopravu - čas předání  a vrácení je pouze orientační, záleží na další domluvě, průjezdnosti komunikací a 
dalších vlivů.
II. Podmínky rezervace vybavení a služeb

1. Závazná rezervace je podmíněna zaplacením zálohy ve výši minimálně 50% z celkové ceny nejpozději 10 dní před 
plánovanou akcí.
V případě objednání rezervace méně, jak 10 dní před termínem pronájmu dohodnou si smluvní strany termín a způsob 
platby individuálně.

2. Nájemce zaplacením zálohy vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami objednávky, rezervace, platby a smlouvou o pronájmu 
sportovního vybavení“, které si důkladně přečetl, ve všech bodech jim rozumí a současně potvrzuje správnost údajů.

3. Nájemci  vzniká právo na nájem (zapůjčení) objednaného vybavení  a služeb v rezervovaném termínu a době až po 
doplacení celkové  ceny za pronájem vybavení  a objednaných služeb podepsáním smlouvy o pronájmu sportovního 
vybavení,  předložení 2 platných dokladů totožnosti klienta (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas!) a 
zaplacením vratné kauce ve výši 2000 Kč za každou zapůjčenou loď – raft.
Bez těchto dokladů a kauce nemůže být pronájem (zapůjčení) uskutečněn!

4. V případě, že nájemce vyplní a odešle tuto smlouvu na výše uvedenou adresu nebo na emailovou adresu mvanek@v-
v.cz pronajímatele, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Smluvní 
vztah se stejným obsahem vznikne mezi Nájemcem a pronajímatel tehdy, pokud pronajímatel nájemci takovou 
objednávku potvrdí. 

5. V případě, že se pronajímatel rozhodne akceptovat objednávku nájemce, zašle nájemci zálohovou fakturu.
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6. Nájemce je povinen uhradit zálohovou fakturu ve lhůtě uvedené splatnosti a zaslat pronajímateli doklad o provedení 
platby. Pokud tak nájemce neučiní, není pronajímatel dále vázán jeho objednávkou.

7. Doplatek celkové ceny, ceny za dopravu a kauci kterou nájemce objednal (viz. článku I této smlouvy) uhradí nájemce 
vždy v hotovosti při převzetí objednaného vybavení, pokud nebyly tyto částky již účtovány a uhrazeny zálohovou 
fakturou.

8. V případě zrušení rezervace bude klientovi záloha vrácena dle podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy

III: Způsob platby
1. Platbu, nájemce může provést jedním z následujících způsobů:

a) Platba převodem z účtu (doporučujeme)
b) Vklad na běžný účet
c) Platba poštovní složenkou
2.  Číslo  účtu,  variabilní  symbol  a požadovaná  částka  budou uvedené  na zálohové  faktuře,  kterou  obdržíte  spolu s 

potvrzením rezervace.
3. Pokud klient neuvede nebo uvede špatný variabilní symbol, tak  rezervace nemusí být provedena.

IV: Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty.
1. Odstoupení od smlouvy ze strany nájemce:
a) Nájemce může kdykoliv před převzetím věcí od smlouvy odstoupit. V takovém případě má pronajímatel právo na 

úhradu smluvní pokuty dle článku IV: odst. d) této smlouvy
b) Zaplacená záloha se na storno poplatky započítává. 
c) Rezervaci může klient zrušit na emailu: mvanek@v-v.cz.
d) Smluvní pokuta se počítají z 50% celkové ceny dle níže uvedeného: 

1.při zrušení rezervace 30 (včetně) a více dní před dnem zapůjčení......................10%
2. při zrušení rezervace 26 (včetně)- 15 dnů před dnem zapůjčení.........................25%
3. při zrušení rezervace 14 (včetně)- 8 dnů před dnem zapůjčení...................…....45%
4. při zrušení rezervace 7 (včetně)- 5 dnů před dnem zapůjčení................….........80%
5. při zrušení rezervace 4 (včetně)- 0 dnů před dnem zapůjčení...................…....100%

e) Smluvní pokuta uvedená v odst. d) tohoto článku se vztahuje i v případě částečného plnění této smlouvy. Pokud 
nájemce převezme objednané vybavení a služby v pozdějším termínu, než objednal, nebo pokud odebere menší 
počet objednaného vybavení. 

2. Odstoupení od objednávky ze strany pronajímatele
a) V případě vyhlášení povodňové aktivity a mimořádných událostí na splouvaném úseku řeky si  pronajímatel 

vyhrazuje  právo  nájemci  doporučit  splouvání  jiného  úseku  řeky  nebo  od  pronájmu  (zapůjčení)  vybavení 
odstoupit. 

b) V prvním případě neplatí nájemce případné zvýšení ceny dopravy, jestliže se bude jednat o přesunutí trasy v 
rámci stejné řeky. Při přesunutí trasy na jinou řeku se řeší cena dopravy dohodou. V případě zrušení rezervace ze 
strany pronajímatele vrátí klientovi 100% zaplacené částky nebo odpovídající část celkové částky,  pokud už 
plavba započala.

VI. Další ujednání
a) Nájemce se zavazuje zaplatit náklady pronajímateli  spojené s vymáháním pohledávek plynoucích z této 

smlouvy.
b) Všechny spory,  které vzniknou z této smlouvy,  obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto smlouvou 

nebo v souvislosti  s  obchodním vztahem mezi  stranami  této smlouvy,  budou s  vyloučením pravomoci 
obecných  soudů rozhodovány  s  konečnou  platností  v  Rozhodčím řízení  dle  zákona  216/1994  Sb.,  na 
základě  listinných  důkazů  bez  nařízení  ústního  jednání,  před  jediným  rozhodcem  Ing.  Dr.Pavlem 
Milákem,MBA, rozhodcem. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. 
Strany  se  dohodly,  že  odůvodnění  rozhodčího  nálezu  není  třeba.  Místem  rozhodčího  jednání  bude 
Chomutov.  Dále se strany dohodly na tom, že na doručování písemností  v rozhodčím řízení se použijí 
ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností a obě smluvní strany souhlasí s uvedeným 
poplatkovým řádem, zavazují se jej respektovat a souhlasí s tím, že bude v rozhodčím řízení aplikován.

c) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních,po jednom pro každou stranu.

V ………………………………………………………………dne………………………...

Nájemce ………………………………. Pronajímatel………………………………
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