
Smlouva o nekomerčním nájmu zábavní nafukovací atrakce  

(dále jen „smlouva“) uzavřen dle § 663 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi 

Pronajímatel (dále jen „pronajímatel“) 

Centrum volného času 4All z.s. 

21 Dubna 1053, Valtice 691 42 

Mail : centrum4All@email.cz 

Tel: 603 517 417 

 

Nájemce (dále jen „nájemce“) 

Jméno: 

 

Bydliště: 

 

Tel: 

 

Mail: 

 

I. 

Pronajímatel se tímto zavazuje, že na dobu od:……………………………………do………………………………………. 

(doba pronájmu) úplatně přenechá nafukovací atrakci (dále jen „atrakce“) : MEGA skluzavka za níže 

uvedené nájemné (dále jen „nájemné“).  

Nájemné 1 den –  1000 Kč 

    2 dny – 1600 Kč 

    každý další den 600 Kč; počet dnů : 

A Nájemce se zavazuje pronajatou atrakci níže uvedeným způsobem převzít a užívat v souladu 

s provozními a bezpečnostními podmínkami v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy a zaplatit za 

ně Pronajímateli nájemné. 

II. 

Pronajímatel přenechá nájemci atrakci 

a) Zabalenou, suchou a nepoškozenou. Nájemce se zavazuje nejpozději do 4 hodin od převzetí 

atrakce tuto prohlédnout z hlediska případného výskytu zjevných vad a v případě jejich 

zjištění o nich bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele. V opačném případě je 

považována za bezvadnou. 

Nájemce se zavazuje Atrakci pronajímateli vrátit: 

a) Zabalenou, suchou a nepoškozenou na adresu:……………………………………………………………………. 

b) Nebo na místo dohody 

III. 



a) Nájemce je při zacházení s atrakcí povinen dodržovat pravidla uvedená v příloze č.1 této 

smlouvy. 

b) Nájemce uhradil pronajímateli nájemné při uzavření smlouvy, což Pronajímatel stvrzuje jejím 

podpisem. 

c) Nájemce se zavazuje při podpisu smlouvy složit pronajímateli vratnou kauci ve výši 1 000 Kč, 

kterou se pronajímatel zavazuje nájemci vrátit při vrácení nepoškozené a suché atrakce. 

Pronajímatel je oprávněn proto pohledávce nájemce na vrácení kauce započíst své 

pohledávky za nájemcem vzniklé z titulu poškození atrakce či z titulu neuhrazených 

dopravních nákladů a neuhrazeného nájemného. 

 

IV. 

Nájemce není oprávněn dát atrakci do podnájmu. Nájemce se zavazuje zdržet se komerčního užití 

pronajaté atrakce. Komerčním užitím se podle této smlouvy rozumí zpřístupnění atrakce třetím 

osobám za úplatu. V případě porušení tohoto ujednání je pronajímatel oprávněn od smlouvy 

ustoupit. 

V. 

Nájemce se zavazuje po dobu pronájmu umožnit pronajímateli k atrakci přístup za účelem kontroly, 

zda nájemce užívá atrakci způsobem dohodnutým ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými 

předpisy. 

VI. 

Nájemce se v případě porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v čl. IV a V. smlouvy zavazuje 

pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající nájemnému. Smluvní pokuta podle tohoto 

článku je splatní v den následující po ukončení doby pronájmu. 

 

VII. 

a) Nájemce se účinností smlouvy stává na dobu pronájmu provozovatelem pronajaté atrakce. 

Nájemce je srozuměn s odpovědností, která jej coby provozovatele stíhá, zejména 

s odpovědností za případné poškození zdraví či majetku uživatelů atrakce, a to včetně 

odpovědnosti za škodu na věcech odložených.  

b) Nájemce se zavazuje pod dobu pronájmu přistupovat k provozu atrakce s předběžnou 

opatrností tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním 

prostředí a pro případ jakéhokoliv problému s atrakcí, případně jejími uživateli, se zavazuje 

provoz atrakce ukončit a o těchto problémech bezodkladně informovat pronajímatele. 

Pronajímatel před podpisem smlouvy zaškolil nájemce o provozu a bezpečnostních 

podmínkách provozu daným výrobcem pro každou jednotlivou přenechávanou atrakci, což 

nájemce stvrzuje svým podpisem v závěru této smlouvy. 

c) Nájemce se zavazuje chránit atrakci před poškozením, zničením, dešti či odcizením. 

 



VIII. 

Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. Smluvní aspekty smlouvou výslovně neupravené se 

řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy spolu 

s ostatními předpisy českého právního řádu. 

 

IX. 

a) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise. 

b) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a může být 

měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. 

c) Smluvní strany svými vlastnoručními dopisy stvrzují, že si smlouvu pečlivě přečetly a že 

souhlasí se jejím obsahem, který je projevem jejich pravé, svobodné, určité a omylu prosté 

vůle. 

d) Nájemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že si přečetl a je srozuměn s přílohou č.1 – návod na 

instalaci a balení a s přílohou č.2 – bezpečnostní pokyny, které jsou přiloženy k atrakci. 

 

 

v……………………………………………………….. dne………………………………………………………….. 

 

 

 

pronajímatel                                                                                         nájemce 

 


