
– VŠEOBECNÉ PODMÍNK Y PRONÁJMU PADDLEBOARDU –

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
Pronajímatel předá předmět nájmu nájemci při podpisu smlouvy.
Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu na dobu určitou, specifikovanou v čl. III 
smlouvy o pronájmu sportovního vybavení.
Pronajímatel odpovídá za to, že předmět nájmu je v době předání ve stavu způsobilém k 
obvyklému užívání.
Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené předmětem nájmu na 
vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých věcech jiných osob.
Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za nemajetkovou újmu či jakoukoliv škodu 
nájemce či jiných osob po celou dobu trvání nájmu.

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
Nájemce není oprávněn měnit předmět nájmu (tj. např. paddleboard) mezi dalšími uživateli 
či jakýmikoliv třetími osobami (tj. např. osobami blízkými nájemci). V případě, že nájemce 
poruší tuto povinnost, pronajímatel z tohoto neodpovídá za žádnou majetkovou škodu či 
nemajetkovou újmu.
Nájemce je povinen, aby předmět nájmu (tj. např. paddleboard) byl předán k užívání vždy 
konkrétní osobě pro kterou byl takový předmět nájmu uzavřen. V případě, že nájemce 
tuto povinnost poruší, pronajímatel z tohoto neodpovídá za žádnou majetkovou škodu či 
nemajetkovou újmu.
Nájemce tímto prohlašuje, že (i) předmět nájmu byl v okamžiku předání způsobilý k 
obvyklému užívání, (ii) nájemce byl v okamžiku předání předmětu nájmu řádně ze strany 
pronajímatele (tj. personálem pronajímatele) seznámen s pravidly pro jeho užívání, což 
nájemce stvrzuje svým podpisem ve smlouvě o pronájmu sportovního vybavení.
Nájemce je povinen ve smlouvě o pronájmu sportovního vybavení uvést pravdivé kontaktní 
údaje, tj.: telefonní číslo a emailovou adresu, a to z důvodu kontaktování newsletterem a v 
případě mimořádných okolností (např. epidemie Covid).
Nájemce či uživatel je povinen přizpůsobit užívání předmětu nájmu veškerým svým 
schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě užívání předmětu nájmu. V 
případě, že bude předmět nájmu užívat nezletilá osoba (např. osoba blízká nájemci), vztahuje 
se výše uvedená povinnost nájemce i na tuto nezletilou osobu. 
Celkové nájemné, uvedené ve smlouvě o pronájmu sportovního vybavení, uhradí nájemce 
při uzavření nájemní smlouvy.
Nájemce je povinen pečovat o to, aby na pronajatých věcech nevznikla majetková újma 
(škoda).
Nájemce je povinen užívat věci, které jsou předmětem nájmu, přiměřeně jejich povaze a 
určení (dále jen „přiměřené užívání“).
Paddleboardy jsou zkonstruovány a určeny pouze k pohybu a jízdě na vodě s maximální 
nosností 140kg (doporučené maximální zatížení 100 kg). Použití na jakémkoliv jiném povrchu 
(např. na asfaltu, betonu, dlažbě, hlíně, kamení, trávě, písku) je považováno za nepřiměřené 
užívání a je v rozporu s touto nájemní smlouvou a pronajímatel k němu neuděluje souhlas. 
Za další případy nepřiměřeného použití paddleboardů lze dále považovat tahání po povrchu 
(např. po zemi), umístění na povrch s ostrými předměty (např. kameny, skály).
Nájemce prohlašuje a činí nesporným, že byl ze strany pronajímatele poučen o řádném 
užívání předmětu nájmu a tomuto v plném rozsahu porozuměl.
Nájemce v případě nepřiměřeného a nikoliv obvyklého užívání předmětu nájmu, popř. 
užívání v rozporu se smlouvu, nese plnou odpovědnost za majetkovou újmu (škodu) včetně 
nemajetkové újmy, ke které by mohlo při takovém použití předmětu nájmu dojít.
Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv úprav, změn či jiných zásahů na předmětu nájmu. 
Pro vyloučení pochybností se tímto rozumí i zákaz odstraňování nebo poškozování kódů 
či samolepek pronajímatele -SKIMAX. V případě, že nájemce poruší tuto povinnost, je 
pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci za každý případ takovéhoto porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 100,- Kč (slovy: jednostokorunčeských). Ujednáním o smluvní pokutě 
není dotčen nárok pronajímatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy 
smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli poškození, ztrátu, odcizení nebo zničení 
předmětu nájmu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, a to na tel. č.: +420 
603 869 000. Pokud nájemce nesplní tuto informační povinnost bez zbytečného odkladu, je 
pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíckorunčeských). 
Tato smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení informační povinnosti. 
Předmět nájmu bude odborně posouzen a následně bude stanovena kompenzační částka 
na základě rozhodnutí pronajímatele či odborného posudku, přičemž výběr způsobu určení 
kompenzační částky náleží pronajímateli. V případě, že se prokáže zavinění na straně 
nájemce, je povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s odborným posudkem 
i případnou opravou.
Při ztrátě, odcizení nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli 
cenu obvyklou za předmět nájmu.Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu 
či jiného užívání třetí osobě.
Porušení, byť jen jedné ze shora uvedených povinností nájemce je považováno za podstatné 

porušení nájemní smlouvy.
VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU
Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v místě převzetí, pokud není stanoveno jinak.
Při předčasném vrácení předmětu nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané 
části nájemného.
Nájemce je povinen předmět nájmu před jeho vrácením řádně očistit. V případě, že nájemce 
poruší tuto povinnost, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 100,- Kč (slovy: jednostokorunčeských). 
Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu nejpozději v den skončení nájmu. V případě, že 
nájemce poruší tuto povinnost, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení až do řádného 
vrácení předmětu nájmu pronajímateli.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok pronajímatele na náhradu majetkové újmy 
(škody) v plném rozsahu, kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
V záležitostech výslovně neupravených nájemní smlouvou a těmito podmínkami, se nájemní 
vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Ochrana osobních údajů a informace v souvislosti s nařízením GDPR.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje 
uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání 
obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona 
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů 
přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace 
správcem nadále zasílány).

Správce osobních údajů:
SKI – MAX CZECH, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 17707
Sídlo: Rooseveltova 127/34, Nové Sady, 779 00 Olomouc
IČ: 253 88 274
Tel.: 603 865 000
E-mail: ski-max@ski-max.cz
Rozsah zpracování: 
jméno, příjmení, adresa, telefon, e mail, číslo občanského průkazu
Účel zpracování:
plnění smlouvy o nájmu movitých věcí, resp. smlouva o pronájmu sportovního vybavení
Doba zpracování: 
48 měsíců

Příjemci osobních údajů: 
SKI-MAX Czech s.r.o.
Právní základ zpracování: 
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR 
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
Předání osobních údajů mimo ČR:
SKI-MAX Czech s.r.o. nepředává osobní údaje mimo ČR
Práva subjektu údajů:
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo na přenositelnost osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo podat stížnost správci osobních údajů nebo přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů
 
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů pouze v 
následujících případech, uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) – f) nařízení GDPR: 
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo 
pro provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; - 
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

Platnost od 1.5.2022


