
Smlouva o pronájmu 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 
www.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 pronájmu sportovního vybavení: 
I. Zapůjčené  věci a doba pronájmu: 
a) Předmět pronájmu
K datu podpisu této smlouvy potvrzuje nájemce svým podpisem, že pronajaté vybavení  popsané a 
uvedené v tomto článku převzal ve stavu, který odpovídá způsobu jeho používání.

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

Vše celkem

Další materiál a věci:...........................................................................................……………………………………
Číslo raftu Colorado 450

b) Doba pronájmu 
Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v období 
od……...………………hod…………………..do…………………….……hod.…….....,tedy  celkem….....

….dnů.
c) Místo předání nájemci
…………………………………………………………….……………………………………………………….
d) Místo vrácení pronajímateli
……………………………………………………………..………………………………………………………...
III. Povinnosti nájemce:
a) Nájemce nebude sjíždět náročné úseky a jezy u kterých je riziko poškození pronajatého vybavení.
b) Nájemce se zavazuje vrátit materiál bez závad nebo poškození způsobeným neopatrným zacházením
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c)  V  případě  zničení  pronajatého  vybavení  ztráty  nebo  nevrácení  z jakýchkoli  důvodů je  nájemce  povinen 
uhradit způsobenou škodu pronajimateli podle sazebníku náhrad viz. bodě VI. na místě vrácení nebo do 14 
dnů poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu.

d) Nájemce je povinen dodržovat právní předpisy a ustanovení při splouvání vodních toků.
e)  Nájemce  se  zavazuje  zaplatit  náklady  pronajímateli  spojené  s vymáháním  pohledávek  plynoucích  z této 

smlouvy.
f)  Rafty  a  gumové  čluny  nenechávat  na  přímém  slunci.  Mohlo  by  dojít  k  jejich  poškození.  
g) Při delším pobytu na břehu nebo po ukončení plavby rafty a gumové čluny nutno upustit a ukládat do 
stínu!!!
h) Nájemce je povinen užívat pronajaté vybavení v souladu s účelem, pro které je určeno a toto vybavení ve 
stavu způsobilém užívání po dobu platnosti této smlouvy udržovat.
ch) Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup.
i) Vybavení je určeno pro vodní turistiku. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke 
škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení a chránit ho před mechanickým poškozením a poškozením 
teplem.
j) Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce 
povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
k) Po skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím obvyklému způsobu 
užívání s přihlédnutím k obvyklému běžnému opotřebení za dobu, po kterou byl předmět nájmu užíván. Nájemce 
se zavazuje k vrácení lodí a ostatního vybavení v čistém stavu, v opačném případě bude nájemci účtována částka 
100Kč/ks za vyčištění.
IV. Další ujednání a doporučení:

a) Vybavení si nájemce půjčuje na své vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za 
škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s užíváním 
zapůjčeného vybavení.
b) Nájemce i třetí osoby, které užívají vybavení, jsou povinni se seznámit s právními předpisy a dodržovat 
předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky, vodního toku, vodního 
díla. 
c) Dále všem doporučujeme používat plovací vestu po celou dobu plavby.

d) 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.
e) Barely nejsou 100% vodotěsné. Proto cenné věci které mohou být namočením poškozeny nebo zničeny 
doporučujeme neukládat do barelů bez dalšího zabezpečení (mobil, kamera atd.).
f) Tato smlouva není daňovým dokladem.

Podmínky předání
g) Nafukovací lodě a rafty budou předány nafouknuté 
h) Při vracení zapůjčeného materiálu mějte prosím u sebe tento doklad.

V. Práva a povinnosti pronajímatele
a) Pronajímatel je povinen přenechat jednotlivé pronajaté vybavení nájemci ve stavu způsobilém k užívání 
obvyklému.
b) Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy při závažném porušení obchodních podmínek.
VI. Sazebník náhrad při zničení či nevrácení zapůjčeného materiálu:

a) Při nevrácení pronajaté věci
Raft Colorado Pádlo Vesta Barel Suchý vak
35.000,-Kč 560,-Kč 1800,-Kč 550,-Kč 700,-Kč

b) Při poškození
Ceny jsou určené dle velikosti poškození. Účtuje se vždy cena určená za opravu ve značkovém servisu daného 
produktu.
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VII. Kauce
a) Za pronajaté vybavení se platí kauce za jeden raft (loď) 2000 Kč
b)Kauce je vratná po skončení nájmu a vrácení všech pronajatých věcí nepoškozených.
c) V případě poškození pronajatého vybavení se kauce zadržuje, až do doby opravy poškozených věcí . Kauce se 

poté započítá oproti dokladu ze značkového servisu, a rozdíl je vrácený nájemci v případě, že výše kauce 
převyšuje náklady na opravu. 

d)Překročí-li náklady na opravu výši kauce, doplatí nájemce rozdíl těchto dvou položek do 14 dnů od vyúčtování 
pronajímateli poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu.

e) V případě nevrácení pronajatých věcí se kauce započítává oproti ceně pronajaté věci dle sazebníku náhrad 
(viz. bod VI. a))

VIII. Penále
a) V případě nevrácení pronajatého vybavení (tolerance 60min) je nájemce povinen uhradit penále a to ve výši 

60,-Kč za každých započatých 30minut.
b) Po uplynutí doby, na kterou byl sjednán pronájem vybavení (viz čl. I. odst. b), zaniká právo užívat vybavení a 

nájemce je povinen toto vybavení vrátit pronajímateli na sjednaném místě a ve sjednanou dobu. 
c) V případě nedodržení místa a doby předání pronajatého vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli 

vzniklé náklady.  Dále se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši  dvojnásobku denní sazby nájemného za 
každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.

IX. Platnost smlouvy:
a) Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem zapůjčení sportovního materiálu, převzetím částky za pronájem a 

podepsáním oběma stranami.
b)Nájemce vrátí pronajaté vybavení pronajimateli a to podle sjednaných podmínek v bodě II..
c) Před uplynutím doby pronájmu je možné nájemní poměr ukončit dohodou obou stran, bez nároku na vrácení 

již zaplaceného nájemného.
d)Platnost této smlouvy končí vypořádáním všech závazků obou smluvních stran.
X. Závěrečná ustanovení
a) Pronajimatel a nájemce stvrzují svým podpisem že jsou seznámeni s podmínkami smlouvy a zavazují se k 

jejímu plnění.
b) Tato dohoda je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi podepsána.

Podpis pronajimatel ………...............................Podpis nájemce ...............................................
STVRZENKA

Přijato od …………………………………………………….dne:……………………..………
Účel platby : pronájem sportovních potřeb.
1. rezervační poplatek……………Kč slovy…………………………………………………...
2. půjčovné………………………Kč slovy…………………………………………………....
3. kauce:……………..…………..Kč slovy…………………………………………………....
4. Doprava……………………… Kč slovy…………………………………………………....
CELKEM………………………..Kč slovy…………………………………………………....
Ceny bez DPH. Nejsem plátce DPH.
V …………………………………….. dne……………………

Pronajímatel (Příjemce)……………………Nájemce (Plátce)……………….………………..
Protokol o vrácení pronajatých věcí 
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pronajímatel…………..……………………Nájemce ……………………….………………..

STVRZENKA
Přijato od : Pronajímatele Miloše Vaňka………………………..…….dne:…………..………
Účel platby :
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Kauce - vrácena ………………Kč slovy…...………………………..…………………….…

Nájemce - příjemce hotovosti………………………………..
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