
Horská služba tel: 601 302 617 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE SÁNĚK 

uzavřená dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

Společností Sněžník, a.s., IČ: 26979136 
sídlem Gajdošova  4392/7, 615 00 Brno  –  Židenice 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 4402 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

Jméno a příjmení vypůjčitele:  

Datum narození:    Bydliště:   

Telefon:     E-mail:    

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

takto: 

I. Předmět výpůjčky 

1. Půjčitel jako podnikatel a vlastník předmětu výpůjčky touto smlouvou přenechává vypůjčiteli za níže 
uvedených podmínek k bezplatnému dočasnému užívání předmět výpůjčky a vypůjčitel se zavazuje tento 
předmět výpůjčky vrátit ještě téhož dne, co byl vypůjčen, a to nejpozději do 21:00 hod. 

2. Předmětem výpůjčky jsou dřevěné sáňky s brzdou v počtu _______ Ks. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, k němuž je 
určen. Účelem této výpůjčky je užití předmětu výpůjčky k jízdě na sáňkařské dráze v Relax & sport resortu 
Dolní Morava.  

2. Půjčitel je oprávněn požadovat předčasné vrácení předmětu výpůjčky, užije-li vypůjčitel předmět výpůjčky 
v rozporu s touto smlouvou, nebo je-li zde důvodná obava, že vypůjčitel poškodí majetek či zdraví třetí osoby. 
Stejně tak může půjčitel učinit i v případě, že předmět výpůjčky potřebuje nevyhnutelně dříve z důvodu, který 
v době uzavření této smlouvy nemohl předvídat. 

3. Vypůjčitel je povinen při podpisu této smlouvy uhradit půjčiteli vratnou kauci v částce ve výši 500,- Kč za 
každé sáňky, které si vypůjčí. Tato kauce bude zúčtována při vrácení předmětu výpůjčky, zejména může dojít 
k započtení škody způsobené půjčiteli na předmětu výpůjčky či smluvní pokuty. 

4. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. 
Vypůjčitel nese odpovědnost za všechna poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na předmětu výpůjčky. 
Každou nehodu, vznik zranění či jinou škodnou událost je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí, 
oznámit půjčiteli a v případě škody způsobené třetí osobou a újmy na zdraví 3. osobě současně Policii ČR. 
Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za 
způsobené škody, jako by je způsobil sám.  

5. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody na předmětu výpůjčky (mimo běžné 
opotřebení), a to dle jejich vyčíslení půjčitelem. V případě, že nebude možné předmět výpůjčky uvést do 
původního stavu či se z ekonomického hlediska oprava nevyplatí, bude půjčitel po vypůjčiteli požadovat 
úhradu ceny předmětu výpůjčky s přihlédnutím k jeho aktuálnímu opotřebení. Cena jedněch sáněk činí 
4.500,- Kč. 

6. Vypůjčitel je povinen nejpozději do 21.00 hod. téhož dne, ve který si předmět výpůjčky vypůjčil, jej vrátit 
na místo určené půjčitelem v takovém stavu, v jakém jej od půjčitele převzal, a to s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení při řádném užívání. Za pozdní vrácení předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje uhradit půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení, nejvíce však cenu předmětu výpůjčky. 

III. Jednostranné prohlášení vypůjčitele 
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1. Vypůjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky převzal ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání. Dále 
vypůjčitel bere na vědomí a potvrzuje, že se seznámil či měl možnost seznámit s provozním řádem sáňkařské 
dráhy uvedeném ve Smluvních přepravních podmínkách Relax & sport resortu Dolní Morava, zejména 
s podmínkami při jízdě na saních, a tedy byl zástupcem půjčitele srozuměn s povahou, stylem a způsobem 
jízdy na sáňkách a sáňkařské dráze a poučen o všech pravidlech, včetně těch, které nemusí být všeobecně 
známé, a dále o nebezpečí, které vyplývají z nesprávného užití sáněk a že je povinen dbát pokynů všech 
pracovníků vypůjčitele včetně všech vývěsek, nařízení, tabulí a piktogramů, a že je zdravotně i mentálně 
způsobilý účastnit se jízdy na nich, a dále, že je způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.  

2. Dále vypůjčitel bere na vědomí, že nesprávná nebo riskantní jízda se sáňkami v důsledku vlastního přičinění, 
přičinění ostatních účastníků jízdy nebo i jiných okolností, za které neodpovídá půjčitel, jež nejsou v tomto 
okamžiku známy, může vést k poškození vlastního zdraví či zdraví ostatních účastníků jízdy nebo vést ke 
škodám na majetku. Níže uvedeným podpisem bere vypůjčitel všechna tato rizika na vědomí a přebírá jak za 
sebe, tak případně za své dítě, plnou odpovědnost za škody na zdraví i majetku jakékoliv povahy. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tuto 
smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků. 

2. Vypůjčitel bere na vědomí, že správce v této smlouvě uvedených osobních údajů vypůjčitele, společnost 

SNĚŽNÍK, a.s., tyto údaje zpracovává za účelem splnění smlouvy, tj. ze zákonného důvodu, a proto nepotřebuje 

souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v písemné formě, a to po dobu trvání smlouvy 

a následně i po dobu 3 měsíců od vrácení předmětu výpůjčky, pokud se neuplatní odst. 3 tohoto článku. Po 

této době dojde ze strany správce k likvidaci osobních údajů vypůjčitele. 

3. V případě, že dojde ke zranění osoby vypůjčitele či jiné třetí osoby ve spojitosti s předmětem výpůjčky nebo 

se půjčitel rozhodl uplatňovat svá práva a povinnosti z této smlouvy vůči vypůjčiteli, prodlužuje se doba 

stanovená v odst. 2. tohoto článku na 6 měsíců. Pokud bude v této době zahájeno občanskoprávní, správní, 

trestní či jiné řízení, prodlužuje se tato doba až do 3 měsíců od jeho pravomocného skončení.  

4. Více informací o zpracování osobních údajů správce, zejména všechna práva vypůjčitele, je možné zjistit 

z webové stránky půjčitele www.dolnimorava.cz v sekci GDPR a dokumenty. 

5. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, relativně neúčinné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení smlouvy, lze-li toto 

ustanovení oddělit od této smlouvy jako celku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato 
smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

 

 

V Dolní Moravě, dne …………………….. 

 

 

  ……………………………..               ………………………………                   
        za půjčitele                           za vypůjčitele 

 

Vráceno:                        Datum:  

Čas:   

 

.…………………………….                            …………………………………. 

        za půjčitele                                          za vypůjčitele 

http://www.dolnimorava.cz/

