
 

PODMÍNKY PRONÁJMU:  
Předmětem pronájmu jsou nafukovací atrakce a party vybavení v seznamu níže. Nájemce se zavazuje, že nebude 
předměty bez předchozí domluvy využívat ke komerčním účelům ani je nebude pronajímat třetím osobám. Nájemce 
potvrzuje, že byl pronajímatelem před zapůjčením předmětu pronájmu seznámen s jeho provozem, s 
bezpečnostními podmínkami jeho provozu a že převzal návod k obsluze jednotlivých předmětů pronájmu. Nájemce 
zejména bere na vědomí, že při provozu atrakcí a party vybavení je plně zodpovědný za ochranu zdraví všech osob 
využívajících předmět pronájmu, osob v okolí předmětu pronájmu i za ochranu majetku pronajímatele a dalších 
osob. Nájemce je povinen dodržovat podmínky dané pro provoz předmětu pronájmu. Zejména musí dbát u všech 
pronajatých předmětů na rizika způsobené ohněm, deštěm, větrem a dalšími nebezpečnými vlivy. V případě 
jakéhokoliv problému nebo nebezpečí, souvisejícího s předmětem pronájmu je nájemce povinen okamžitě ukončit 
jejich provoz a bezodkladně informovat pronajímatele.  
  

DOBA PRONÁJMU     od:                                                  do:    
  

SMLOUVA O PRONÁJMU NAFUKOVACÍCH   

 ATRAKCÍ A PARTY VYBAVENÍ
 

ČÍSLO SMLOUVY: 
………………………………………………

 

PRONAJÍMATEL: 	
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Kurzova	2222/16

155	00	Praha	13

IČ:	11727292			DIČ:	CZ11727292		

NÁJEMCE:	

Jméno:	

Adresa:	

Číslo	OP	/	IČ	/	RČ	:	

SPZ :

	

Hrady	pro	děB	s.r.o. 	

		IČ:	11727292			DIČ:	CZ11727292

info@hradyprodeB.cz	

	+420	732726586

SEZNAM PŘEDMĚTŮ PRONÁJMU JEDNOTKOVÁ CENA 

  Skákací hrad   

  Fukar   

  Plachta   

  Kolíky   

  Zátěžové vaky   

  Koberec   

    

    

                                                           CELKOVÁ CENA ZA PRONÁJEM             

    

POZNÁMKY:    

  Zaplaceno :  HOTOVĚ  /  KARTOU

  Datum a čas vrácení :    

     

     



 PODMÍNKY PRONÁJMU NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ A PARTY VYBAVENÍ  
1. Pronajímatel je povinen předat nafukovací atrakci nebo party vybavení včetně příslušenství (dále jen „předmět nájmu“) 

nájemci v řádném, provozuschopném stavu, ve smluveném termínu a na smluveném místě.  
2. Nájemce je povinen předložit pronajímateli jeden doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje do Smlouvy o 

pronájmu nafukovacích atrakcí a party vybavení.  
3. Nájemce musí být starší 18 let.  
4. Pronajímatel i nájemce, případně jimi zmocněné osoby, si ve smlouvě písemně odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a 

jejich stav a uvedou zde také způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu zpět pronajímateli a cenu za pronájem 
předmětu nájmu. V případě nedodržení termínu a zejména času vrácení předmětu nájmu bude nájemci doúčtováno 
nájemné za další den pronájmu dle aktuálního ceníku.  

5. Stanovená cena za pronájem předmětu nájmu se platí při převzetí atrakce nájemcem v hotovosti nebo platbou platební 
kartou pronajímateli nebo jím zmocněné osobě.  

6. Pronajímatel nebo jím zmocněná osoba při předání předmětu nájmu seznámí nájemce se způsobem používání předmětu 
nájmu a se závaznými bezpečnostními pravidly pro uživatele nafukovací atrakce. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že 
byl seznámen s používáním předmětu nájmů a že se zavazuje dodržovat veškerá uživatelská a bezpečnostní pravidla.  

7. Nájemce zejména bere na vědomí, že při provozu nafukovacích atrakcí a dalších předmětů nájmu, je plně zodpovědný za 
ochranu zdraví všech osob využívajících předmět nájmu, osob v okolí předmětů nájmu i za ochranu majetku pronajímatele a 
dalších osob. Nájemce odpovídá za všechny škody, které vzniknou při porušení pravidel používání předmětu nájmu jak 
pronajímateli, tak i třetím osobám.  

8. Nájemce není oprávněn využívat předmět nájmu ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu pronajímatele, ani jej 
poskytnout třetí osobě.  

9. Nájemce je povinen zajistit předmět nájmu proti krádeži či neoprávněné manipulaci po celou dobu trvání pronájmu.   
10. Pronajímatel je oprávněn, během doby trvání pronájmu, provádět u nájemce kontrolu předmětu nájmu.  
11. Podpisem Smlouvy o pronájmu nafukovacích atrakcí a party vybavení a předáním předmětu nájmu nájemci nebo jim 

zmocněné osobě přechází na nájemce veškerá zodpovědnost z provozu, uskladnění a přepravy předmětu nájmu až do doby 
jeho vrácení zpět pronajímateli.  

12. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve smluveném termínu a čase na smluveném místě suchý a čistý, v 
bezvadném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Pokud je hrad mokrý, nájemce toto nahlásí pronajímateli. 

13. Případné poškození nebo změnu stavu předmětu nájmu je nájemce povinen ohlásit pronajímateli v okamžiku vrácení 
předmětu nájmu a společně se dohodnout na způsobu řešení případné škody.  

  
PODMÍNKY PROVOZU NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ A PARTY VYBAVENÍ  
1. Při pronájmu nafukovacích atrakcí a party vybavení je nájemce povinen zajistit, aby byl předmět nájmu používán v souladu 

s návodem k obsluze. Nájemce se podpisem smlouvy zavazuje zabezpečit obsluhu zařízení s návodem k obsluze seznámenou 
osobou, která dodrží veškeré bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu a užívání předmětu dalšími osobami.  Nájemce 
se zavazuje dbát zejména na správné ukotvení atrakce – kolíky nebo zátěžové vaky (dodá pronajímatel) 

2. Předmět je nájmu se dovoleno používat pouze k takovému účelu, ke kterému je určen.  
3. Případné speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek silnic a záborů veřejného prostranství, kterých by mohlo býti pro 

provozování atrakcí zapotřebí, si zajišťuje nájemce.  
4. Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu v provozuschopném stavu, chránit jej před znečištěním, poškozením, 

nadměrným opotřebením, zničením, zcizením apod. Při jakémkoliv znečištění nebo poškození odpovídá nájemce za uvedení 
předmětu nájmu do původního stavu. Případné náklady vynaložené pronajímatelem na uvedení zařízení do původního stavu 
budou nájemci vyúčtovány. V případě rozsáhlého poškození předmětu nájmu, jak po stránce funkční tak estetické, nebo v 
případě, že dojde k odcizení předmětu nájmu, je nájemci úhrada za předmět nájmu vyčíslená a vyúčtována až do výše 
pořizovací ceny předmětu nájmu.  

5. Nájemce odpovídá za stav a vhodnost terénu pro použití předmětu nájmu.  
6. Nájemce nesmí, bez předchozího svolení pronajímatele, provádět na předmětu nájmu jakékoliv opravy a úpravy.  
7. Nájemce užívá předmět nájmu na vlastní nebezpečí a odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho provozem, a to 

včetně škod vzniklých z nedbalosti či jiné nevhodné činnosti. Nájemce rovněž odpovídá za škody, které vzniknou v 
souvislosti s jeho činností na zdraví a majetku třetích osob. Nájemce též odpovídá za ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu 
nebo jeho části a je povinen skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli a Policii ČR. Do dne písemného oznámení o ztrátě 
či zcizení předmětu nájmu je nájemce povinen hradit pronajímateli dohodnutou cenu nájmu. 

8. Nájemce byl řádně seznámen s bezpečnostními podmínkami obsluhy a provozu předmětu nájmu, stejně tak s návody k jeho 
obsluze.  

9. Nafukovací atrakce se nesmí používat při silném větru (38 km/ a více) a dešti. Hrozí její poškození a nebezpečí úrazu. Je 
nutné atrakci ihned vyfouknout. 

  
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
1. V případě, že nájemce poruší některé z ustanovení této smlouvy, je pronajímatel oprávněn od smlouvy jednostranně 

odstoupit a provést odebrání předmětu nájmu na náklady nájemce. Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele 
nezbavuje nájemce povinnosti uhradit pronajímateli dohodnutou cenu nájmu v plné výši a případnou smluvní pokutu. Tím 
není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.  

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Za pronajímatele jsou k podpisu smlouvy oprávněny 
osoby určené vnitřním předpisem pronajímatele.  

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě oboustranně odsouhlasených a číslovaných písemných dodatků.  
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.  
  
PROHLÁŠENÍ K POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
1. Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů.  



2. Pronajímatel tímto prohlašuje, že získané osobní údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje poskytnuty a 
nadále s nimi bude zacházet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR 

V Liberci dne : 

   

 

WWW.HRADYPRODETI.CZ		
info@hradyprodeB.cz	

Tel:	732	726	586	
Adresa	skladu	:	Plzeňská	355,	Liberec	-	Pavlovice	

PODPIS	PRONAJÍMATELE: 	 PODPIS	NÁJEMCE:		

Byl(a)	jsem	zaškolen(a)	o	podmínkách	provozu	a	seznámen(a)	
s	bezpečnostními	a	uživatelskými	podmínkami	provozu	pronajatých	atrakcí	
a	vybavení.	Souhlasím	s	uvedenými	podmínkami	pronájmu	.
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