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Odpov(dná osoba: Luká% Uncajtik
Místo p"j#oven: Pardubice - park Na )pici

Hradec Králové - Slezská plovárna

• Zákazník je oprávn!n pou"ívat sportovní v#zbroj (kolob!"ky, 
$ lapadla, paddleboardy, kánoe a dal$ í vybavení a 
p%íslu$enství), její" p%evzetí potvrdil objednávkou v 
rezerva&ním systému SUP, po dobu smluvenou v' online 
objednávce. Nebo si zákazník vybral z nabítky slu"eb a 
provedl objednávku v rezerva&ním systému. Nedílnou sou&ástí 
nájemní smlouvy jsou tyto v$eobecné podmínky. Zákazník 
není oprávn!n dát pronajatou sportovní v#zbroj do u"ívání t%etí 
osob!.

• Podmínkou pro uzav%ení nájemní smlouvy je úhrada 
nájemného na smluvenou dobu u"ívání (dále jen „nájemné“), 
jeho" v#$e je stanovena v' souladu s' ceníkem zve%ejn!n#m 
v' p(j&ovn! (dále jen „ceník“). Zákazník prohla$uje, "e se 
seznámil s'tímto ceníkem a akceptuje jej.

• Nájemné je splatné p%ed p%evzetím sportovní v#zbroje.
• Zákazník je povinen vrátit sportovní v#zbroj v' míst! jejího 

p%evzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném &ase, &istou a 
ve stavu p%im!%eném opot%ebení, které odpovídá %ádnému 
vyu"ívání po dohodnutou dobu v souladu s ú&elem, jemu" je 
ur&ena.

• P%i p%ekro&ení smluvené doby u"ívání sportovní v#zbroje se 
zavazuje zákazník doplatit nájemné ve v#$i dle ceníku za 
dobu, po kterou m!l sportovní v#zbroj ve svém u"ívání nad 
p(vodn! sjednanou dobu u"ívání.

• P%i p%ed&asném vrácení sportovní v#zbroje nevzniká 
zákazníkovi nárok na vrácení pom!rné &ásti nájemného.

• Zákazník je povinen po&ínat si tak, aby nedo$lo ke ztrát! &i 
odcizení sportovní v#zbroje. V' p%ípad! kráde"e, ztráty 
sportovní v#zbroje &i jiné události, v' d(sledku ní" zákazník 



sportovní v#zbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen 
uhradit pronajímateli vzniklou $kodu.

• V' p%ípad!, "e dojde nedbalostním jednáním zákazníka k 
po$kození sportovní v#zbroje nebo její jednotlivé &ásti, je 
zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu $kody, 
tj. zejména náklady spojené s' uvedením sportovní v#zbroje 
nebo její jednotlivé &ásti do p(vodního stavu dle ceníku 
servisních prací. Plnou náhradu $kody je zákazník povinen 
pronajímateli uhradit rovn!", dojde-li k' po$kození sportovní 
v#zbroje nebo její jednotlivé &ásti v' d(sledku úmyslného 
jednání zákazníka.

• V p%ípad! úplného znehodnocení sportovní v#zbroje nebo její 
&ásti je zákazník povinen uhradit pronajímateli $kodu ve v#$i 
z(statkové hodnoty sportovní v#zbroje nebo její nepou"itelné 
&ásti.

• Zásady pou"ívání sportovní v#zbroje: Zákazník je povinen 
pou"ívat sportovní v#zbroj pouze k ú&elu, ke kterému je 
ur&ena, p%i&em" je povinen dbát, aby nebyla po$kozena 
událostmi, které mohl p%edvídat.

• Sportovní v#zbroj je nutno vrátit o&i$t!nou od hrub#ch ne&istot.
• Pronajímatel neodpovídá za vnesené v!ci, p%edm!ty &i 

dokumenty (v&etn! doklad() na palubu pronajaté sportovní 
v#zbroje ani za $kody na nich vzniklé ani za p%ípadnou újmu 
vzniklou zákazníkovi &i ostatním osobám zdr"ujícím se na 
najatém plavidle; stejn! tak neodpovídá za $kody &i újmu 
zp(sobené zákazníkem nebo ostatními osobami na jím najaté 
sportovní v#zbroji t%etím osobám.

• Zákazník p%i objednání v online rezerva&ním systému t!chto 
v$eobecn#ch podmínek potvrzuje, "e se seznámil s' textem 
nájemní smlouvy i s' textem t!chto v$eobecn#ch podmínek a 
nemá v(&i nim "ádné v#hrady.

• Zákazník souhlasí s' tím, aby pronajímatel na&etl z' jeho 
ob&anského pr(kazu nebo cestovního pasu strojov! &itelné 
údaje v' rozsahu jméno, p%íjmení, datum narození, &íslo a typ 
osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za 
ú&elem jejich dal$ího zpracování dle &lánku 15. v$eobecn#ch 
podmínek.



• Pronaj’matel zpracov‡v‡ osobn’ œdaje (zejmŽna identiÞka&ní, 
kontaktn’ a adresnŽ œdaje a œdaje o pln!ní této Nájemní 
smlouvy) fyzick#ch osob na stran! Va$’, je-li fyzickou osobou, 
a dále ostatních osob zapojen#ch na pln!ní této Nájemní 
smlouvy, a to pro ú&ely spo&ívající v'poskytnut’ zbo"í a slu"eb, 
pro komunikaci marketingov#ch sd!lení*, pro prezenta&ní a 
propaga&ní &innost*, pro ochranu práv*, interní administrativní 
a statistickŽ œ&ely* a pln!n’ povinnost’ dle z‡kona. Proti 
zpracováním ozna&en#m * lze podat n‡mitku na adresu 
suppardubice@gmail.com . Osobn’ œdaje dle p%edchozího 
odstavce mohou b#t p%edávány té" dal$ím p%íjemc(m, a to 
v' roli zpracovatel( &i dal$ích správc(. Podrobnosti o 
zpracování osobních údaj(, stejn! jako o pr‡vech subjektu 
údaj(, jako jsou mj. pr‡vo na p%’stup a pr‡vo na n‡mitku, jsou 
speciÞkov‡ny v' Zásadách zpracování osobních údaj( na$í 
spole&nosti.

• Z‡kazn’ci p(j&ovny berou na v!domí, "e v' p(j&ovn! mohou 
b#t u p%íle"itosti r(zn#ch akc’ po%izovány pronajímatelem 
obrazovŽ sn’mky z‡kazn’k( &i obrazovŽ a zvukovŽ z‡znamy 
zachycuj’c’ z‡kazn’ky. Z‡kazn’ci souhlas’ s' bezúplatn#m 
po%ízením t!chto obrazov#ch sn’mk( &i obrazov#ch a 
zvukov#ch záznam( (dále té" „záznam“) a souhlasí dále s'tím, 
aby pronajímatel bezúplatn! uve%ejnil po%ízené záznamy 
(nap%. fotograÞe), na nich" jsou z‡kazn’ci vyobrazeni, za 
ú&elem propagace svŽ &innosti, a to v#hradn! na webov#ch 
str‡nk‡ch: www.sup-pardubice.cz, www.sup-hradec.cz, 
www.super-tabor.cz a na facebookovŽm nebo instagramovŽm 
proÞlu SUP,'  &i v ti$t!n#ch' informa&ních materiálech 
vydávan#ch pronaj’matelem k' uvedenému ú&elu a 
distribuovan#ch v(&i t%et’m osob‡m. Seznam informa&ních 
materiál(, ve kter#ch m("e b#t záznam uve%ejn!n, je 
k' dispozici k' nahlŽdnut’ v marketingovŽm odd!lení 
pronaj’matele.

• V p%ípad!, "e dojde mezi poskytovatelem/prod‡vaj’c’m/
provozovatelem a spot%ebitelem ke vzniku spot%ebitelskŽho 
sporu z kupn’ smlouvy/ze smlouvy o poskytov‡n’ slu"eb, kter# 
se nepoda%í vy%e$it vzájemnou dohodou, m("e spot%ebitel 
podat návrh na mimosoudní %e$en’ takovŽho sporu ur&enému 



subjektu mimosoudního %e$ení spot%ebitelsk#ch spor(, kter#m 
je )eská obchodní inspekce, Úst%ední inspektorát – odd!lení 
ADR, *t!pánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz 
(mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). 
Spot%ebitel m("e vyu"ít platformu pro %e$ení spor( online, 
která je z%ízena Evropskou komisí na adrese http://
ec.europa.eu/consumers/odr/.

• Provozovatel si vyhrazuje právo na zm!ny t!chto v$eobecn#ch 
obchodních podmínek. Zm!ny nab#vají ú&innosti dnem jejich 
zve%ejn!ní.

)eská obchodní inspekce
Úst%ední inspektorát – odd!lení ADR
*t!pánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spot%ebitel m("e vyu"ít platformu pro %e$ení spor( online, která je 
z%ízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Pardubicích 1.5.2018 

Sport Motion s.r.o.
Luká$ Uncajtik


