VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti simple shop and rent s.r.o. pro nájemní smlouvu na webových stránkách www.pujcujte.cz

ČÁST A: Obecná ustanovení
I.

Předmět všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
upravují smluvní vztah, práva a povinnosti mezi
obchodní společností simple shop and rent s.r.o.,
IČO: 04220277 sídlem: Podhořská 757/21,
Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. C 244315 („Pronajímatel“) a
subjektem, který uzavřel s Pronajímatelem nájemní
smlouvu („Nájemce“), na webových stránkách
www.pujcujte.cz („Internetový obchod“), jejichž
provozovatelem je Pronajímatel, a jejíž nedílnou
součástí jsou ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku
tyto VOP.
2. Pro účely těchto VOP se:

a) Vybavením rozumí sportovní vybavení a jeho
příslušenství,
které
Pronajímatel
nabízí
v Internetovém obchodě k pronájmu,
b) Objednávkou rozumí Nájemcem v Internetovém
obchodě provedený výběr Vybavení co do druhu
a množství a jeho následné potvrzení a odeslání
Pronajímateli prostředky komunikace na dálku,
c) Smlouvou rozumí Pronajímatelem přijatá a
elektronicky (e-mailem) potvrzená Objednávka;
d) Nájemným rozumí cena, jaká byla Nájemcem po
výběru Vybavení v Internetovém obchodě
potvrzena při odeslání Objednávky Pronajímateli,
a
následně
potvrzena
Pronajímatelem
potvrzením Objednávky,
e) Dobou
nájmu
rozumí
doba,
uvedená
v Objednávce,
f) Doručovatelem rozumí Česká pošta, s.p., nebo
PPL s.r.o., nebo GEIS CZ s.r.o. nebo jiný vhodný
doručovatel poštovních a jiných zásilek.
3. Odesláním Objednávky vyjadřuje Nájemce souhlas
s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná
ujednání ve Smlouvě mají přednost před
ustanoveními těchto VOP. Potvrzení o přijetí
objednávky učiněné Pronajímatelem v elektronické
formě
(e-mailem)
je
naplněna
povinnost
Pronajímatele dle ustanovení § 1827 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník.
4. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro pronájem věci
Nájemci - spotřebiteli. Nájemcem se rozumí
spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání nájemní
smlouvy s Pronajímatelem jedná mimo rámec své
podnikatelské
činnosti
nebo
mimo
rámec
samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy
mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí Smlouvou,
těmito VOP, Občanským zákoníkem a zákonem o

ochraně spotřebitele.
5. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy najímající
osoba, která má v úmyslu pronajmout si Vybavení od
Pronajímatele je podnikatelem, tedy tím, kdo
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá
Smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní
nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu
svého povolání, popřípadě ten kdo jedná jménem
nebo na účet podnikatele.

Část B: Smlouva
II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem
Smlouvy
je
nájem
Vybavení
specifikovaného ve Smlouvě na Dobu nájmu.
III.

Obsah Smlouvy

1. Vybavení je Nájemci pronajato Pronajímatelem za
Nájemné sjednané ve Smlouvě.
2. Způsob platby Nájemného je Nájemcem zvolen před
odesláním objednávky. Nájemce má právo zvolit si
některý z následujících způsobů platby:
a)
b)
c)
d)

dobírka;
bankovní převod na účet Pronajímatele;
platební karta;
karta Flexipass card nebo Multi pass card
společnosti Centrála Sodexo Pass Česká republika
a.s.

3. V případě, že Nájemce zvolí platbu Nájemného dle
odst. 2 písm. b), c) nebo d), je zaplacení Nájemného
podmínkou pro to, aby Pronajímatel předal Vybavení
Doručovateli k doručení Nájemci dle článku IV., a do
doby zaplacení Nájemného Nájemcem není
Pronajímatel v prodlení s plněním svých povinností.
4. Nájemce odpovídá
způsobenou:

za

škodu

na

Vybavení

a) užíváním Vybavení v rozporu s jeho účelovým
určením,
b) nesprávnou manipulací s Vybavením,
c) ztrátou Vybavení,
d) zničením či poškozením Vybavení,
e) odcizením Vybavení.
5. Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli
způsobenou škodu na Vybavení, a to až do výše
hodnoty Vybavení uvedené v článku VIII. odst. 3.

6. V případě, že Nájemce nedodrží Dobu nájmu, a
Vybavení nevrátí ani v dodatečné lhůtě do 30. 6.
kalendářního roku, v němž měl Vybavení vrátit, má se
za to, že Doba nájmu byla prodloužena ode dne 1. 7.
prodloužena do 30. 5. následujícího kalendářního
roku, a Nájemce má povinnost zaplatit Pronajímateli
za toto období další Nájemné za Vybavení ve výši
uvedené ve Smlouvě.
IV.

Doručení Vybavení a jeho cena

1. Nájemcem
objednané
Vybavení
mu
Pronajímatelem doručeno Doručovatelem.

bude

2. O ceně za doručení Vybavení je Nájemce informován při
procesu sestavování Objednávky, a před odesláním
Objednávky v souhrnu za celou Objednávku.

3. Pronajímatel doporučuje Nájemci prohlédnout
Vybavení před jeho převzetím od Doručovatele spolu
s tímto Doručovatelem stav zásilky, zejména
neporušenost obalu. Nájemce je oprávněn odmítnout
převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. V případě
převzetí poškozené nebo neúplné zásilky Nájemcem,
je tento povinen popsat poškození zásilky
v předávacím protokolu sepsaném s Doručovatelem,
a kopii tohoto protokolu spolu s podrobným popisem
poškození nebo podstaty neúplnosti zásilky
neprodleně oznámit Pronajímateli v listinné formě na
adresu jeho sídla nebo v elektronické podobě na
e-mailovou adresu info@pujcujte.cz.
V.

Práva a povinnosti Nájemce

1. Nájemce má právo:
a) písemně vypovědět Smlouvu v případě, že
Vybavení není způsobilé k užívání v souladu s jeho
účelovým
určením
z důvodů
na
straně
Pronajímatele,
b) bezplatně umožnit užívání Vybavení třetím
osobám i bez souhlasu Pronajímatele, za užívání
Vybavení a případné škody na něm však odpovídá
Nájemce tak, jako by je užíval sám; Nájemce není
oprávněn přenechat Vybavení k užívání třetí
osobě za úplatu,
c) po dobu trvání Smlouvy v případě vady Vybavení,
kterou
sám
nezpůsobil,
požadovat
po
Pronajímateli výměnu vadného Vybavení za
totožné či obdobné Vybavení bezvadné,
d) právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit bez
uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne
převzetí Vybavení. Toto právo musí být uplatněno
u Pronajímatele v písemné formě doručené na
adresu sídla Pronajímatele anebo po předchozí
dohodě s Pronajímatelem osobně v písemné
formě v sídle Pronajímatele.
2. V případě, že Nájemce platně odstoupí od Smlouvy:

a) je Nájemce povinen zaslat (nikoliv doporučeně na
dobírku) nebo předat osobně Pronajímateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
odstoupení od Smlouvy, Vybavení, jež bylo
předmětem Smlouvy;
b) je Pronajímatel povinen nejpozději do 14 dnů ode
dne, kdy mu bylo Nájemcem vráceno Vybavení dle
písm. a) nebo prokázáno odeslání tohoto
Vybavení, vrátit Nájemci jím zaplacené Nájemné
stejným způsobem, jakým je od Nájemce přijal,
pokud to je technicky možné;
c) je Pronajímatel povinen současně s vrácením
Nájemného dle písm. b) vrátit Nájemci náklady jím
zaplacené Pronajímateli na dodání Vybavení, a to
ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání
Vybavení nabízené Pronajímatelem;
d) Nájemce odpovídá Pronajímateli za snížení
hodnoty Vybavení, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto Vybavením jinak, než je nutné
s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti. Cenu odpovídající snížení hodnoty
zboží je Pronajímatel oprávněn započítat na
Nájemné, které je povinen Nájemci vrátit dle
písm. b).
3. Nájemce má povinnost:
a) nejpozději v poslední den Doby nájmu Vybavení
Pronajímateli
vrátit,
přičemž
k běžnému
opotřebení, jež by vzniklo užíváním Vybavení
v souladu s jeho účelovým určením, se nepřihlíží, a
to buď osobně, nebo doporučenou zásilkou
(nikoliv doporučeně na dobírku) na adresu simple
shop and rent s.r.o., Chrudimská 2a, Praha 3, PSČ
130 00,
b) v případě vrácení Vybavení dle písm. a) Vybavení
řádně označit číslem, jež bylo přiděleno
Objednávce, nebo jiným způsobem umožňujícím
jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci
Vybavení a Nájemce, jenž jej vrací; Nájemce bere
na vědomí a souhlasí s tím, že v případě absence
jednoznačné identifikace dle předchozí věty se
Vybavení považuje za nevrácené,
c) řádně, včas a dohodnutým způsobem zaplatit za
pronájem Vybavení Pronajímateli dohodnuté
Nájemné,
d) na žádost Pronajímatele složit u Pronajímatele
zálohu (jistinu) v přiměřené výši, jež bude po
ukončení Smlouvy Nájemci Pronajímatelem
vyúčtována,
e) užívat Vybavení v souladu s jeho účelovým
určením a v souladu se svými schopnostmi,
možnostmi,
místními
a
povětrnostními
podmínkami panujícími v čase a místě užívání
Vybavení,
f) neprovádět jakékoliv změny či úpravy Vybavení,
g) uhradit Pronajímateli způsobenou škodu na
Vybavení,

4. Nájemce převzetím
stvrzuje, že:

Vybavení

od

Doručovatele

a) od Pronajímatele převzal Vybavení ve stavu
umožňujícím jeho užívání v souladu s jeho
účelovým určením,
b) byl Pronajímatelem poučen o způsobu užívání
Vybavení,
c) údaje o výšce, váze, věku, zkušenostech a
schopnostech a další potřebné údaje o uživateli
Vybavení, které poskytl Pronajímateli při vyplnění
Objednávky za účelem seřízení Vybavení dle
těchto údajů dle tabulkové metody, byly úplné a
správné, a že si je vědom, že poskytnutí
nesprávných nebo nepravdivých údajů může
ovlivnit bezpečnost při užívání Vybavení, a pro
takový případ je s tím srozuměn,
d) si je vědom, že dojde-li v době trvání Smlouvy ke
změně v údajích poskytnutých Nájemcem
Pronajímateli dle písm. c), může mít taková změna
význam pro bezpečné užívání Vybavení,
e) si je vědom, že Pronajímatel neodpovídá za škodu,
která by Nájemci nebo jakékoliv jiné osobě byla
způsobena v souvislosti s užíváním Vybavení,
f) si je vědom, že mu nebude v případě předčasného
vrácení Vybavení (tedy dříve než bylo sjednáno ve
Smlouvě), vrácena poměrná část Nájemného za
dny, o něž Nájemce vrátil Vybavení Pronajímateli
dříve.
5. V případě ztráty nebo odcizení Vybavení nemá
Nájemce vůči Pronajímateli nárok na bezplatné
poskytnutí nového Vybavení namísto ztraceného či
odcizeného Vybavení.
VI.

Práva a povinnosti Pronajímatele

1. Pronajímatel má právo:
a) písemně vypovědět Smlouvu v případě, že
Vybavení není Nájemcem užíváno v souladu s jeho
účelovým určením,
b) požadovat po Nájemci složení zálohy až do výše
hodnoty Vybavení; v případě nesložení zálohy
Nájemcem v Pronajímatelem požadované výši je
Pronajímatel oprávněn odmítnout uzavření
Smlouvy,
c) jednostranně započítat na Nájemcem složenou
zálohu své peněžité nároky plynoucí z titulu
náhrady škody a jiných právních důvodů.
2. Pronajímatel má povinnost:
a) předat Nájemci Vybavení řádně a včas dle
Smlouvy, a to ve stavu umožňujícím užívání
Vybavení v souladu s jeho účelovým určením,
b) při převzetí Vybavení od Nájemce vrátit Nájemci
jím složenou zálohu (pokud byla složena), přičemž
v závislosti na stavu Vybavení a míře jeho
opotřebení, poškození, zničení apod. ze strany

Nájemce, tak Pronajímatel učiní zcela, částečně, či
vůbec.
VII.

Ochrana osobních údajů

1. Nájemce uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že jeho
osobní údaje, které poskytl Pronajímateli pro účely
uzavření a plnění Smlouvy (tj. jméno a příjmení,
adresu trvalého bydliště, doručovací adresu,
emailovou adresu a telefonní číslo), a jež jsou uloženy
v systému Pronajímatele, budou následně zpracovány
a použity k přípravě Smlouvy a jejímu následnému
plnění. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné avšak
zároveň nezbytné k uzavření a k náležitému plnění
práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Nájemce
je povinen uvést osobní údaje správně a pravdivě, a
pokud se jakýkoliv osobní údaj změní, je Nájemce
povinen Pronajímatele o této změně bez zbytečného
odkladu informovat.
2. Pokud Nájemce udělil Pronajímateli souhlas se
sdělováním informací Pronajímatelem o důležitých
změnách, novinkách, produktech a službách
Pronajímatele ve formě zasílání elektronických zpráv,
jedná se o souhlas dobrovolný.
3. Pronajímatel shromažďuje, zpracovává a chrání
osobní údaje v souladu s právními předpisy
upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé
také jako General Data Protection Regulation (dále
jen „GDPR“), jakož i další relevantní právní předpisy
platné a účinné na území České republiky.
Pronajímatel při zohlednění stavu technických
možností a ekonomické únosnosti uplatňuje všechna
opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti osobních
údajů.
4. Osobní údaje poskytnuté Nájemcem Pronajímateli v
souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou důvěrné. Tyto
osobní údaje budou Pronajímatelem použity pouze
k dosažení účelu Smlouvy, jejímu splnění a
k marketingovým účelům Pronajímatele, které jsou v
souladu s GDPR považovány za oprávněný zájem
správce.
5. Pronajímatel Nájemcem předané osobní údaje
nezveřejní ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou
takových třetích osob, kterým Nájemce osobní údaje
předává v rámci plnění Smlouvy, např. předání
jména, příjmení či jiného označení Nájemce a jeho
adresu za účelem doručení Vybavení.
6. Osobní údaje Nájemce Pronajímatel zpracovává
v elektronické nebo tištěné podobě a uchovává je po
dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj.

po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let ode dne
ukončení Smlouvy, není-li platnými právními předpisy
stanovená delší doba.
7. Nájemce může svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu
se zpracováním osobních údajů může Nájemce zaslat
buď v písemné podobě na adresu Pronajímatele
uvedenou v článku I. odst. 1. těchto VOP nebo
v elektronické podobě na e-mailovou adresu
info@simplerent.cz. Pronajímatel je však oprávněn
zpracovávat osobní údaje Nájemce i bez jeho
souhlasu v rozsahu nezbytném pro účely plnění
Smlouvy.

v důsledku porušení povinností stanovených těmito
VOP, Smlouvou či obecně závaznými právními
předpisy ze strany Nájemce.
3. V případě, že v době trvání nájmu vznikne na
Vybavení škoda, je Nájemce povinen tuto škodu
Pronajímateli v plné výši nahradit. Pro případ
poškození / ztráty / zničení / odcizení / nevrácení
Vybavení si Pronajímatel a Nájemce dohodli náhrady
škody v následující výši:
a) Lyže sjezdové
Velikost
70-90 cm
100-120 cm
130-150 cm
140-185 cm

8. Nájemce má v oblasti ochrany osobních údajů a
v souvislosti s jejich zpracováním následující práva:

b) Lyžařské boty (lyžáky)
Velikost
Výše náhrady
15-17 cm
800,- Kč
18-20 cm
1.000,- Kč
21-23 cm
1.150,- Kč
24-26 cm
1.200,- Kč
23-31 cm
2.200,- Kč

a) právo požadovat přístup ke svým osobním
údajům,
b) právo na opravu nebo výmaz svých osobních
údajů,
c) právo na omezení zpracování svých osobních
údajů,
d) právo na přenositelnost svých osobních údajů,
e) právo vznést námitku proti zpracování svých
osobních údajů,
f) právo podat stížnost u dozorového orgánu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
VIII.

c) Snowboard s vázáním
Velikost
Výše náhrady
80-110 cm
2.500,- Kč
111-149 cm
2.800,- Kč
140-165 cm
3.000,- Kč

Škody

1. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé Nájemci
v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se
pro účely vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem
rozumí událost vylučující odpovědnost a to zejména
válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské
nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba
sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy,
chemická
nebo
radioaktivní
kontaminace
nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení,
vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné
působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků
nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo
mimořádné
spory
mezi zaměstnavatelem
a
odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel,
letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo
jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln
způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními
pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za
splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na
vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době
uzavření Smlouvy Pronajímatel vznik této události
předvídal.
2. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu vzniklou

Výše náhrady
1.500,- Kč
1.800,- Kč
2.500,- Kč
3.500,- Kč

d) Snowboardové boty
Velikost
Výše náhrady
17-21 cm
800,- Kč
22-31 cm
1.200,- Kč

IX.

e) Ostatní druhy Vybavení
Druh Vybavení Velikost/ počet
Běžecké lyže
90-170 cm
Běžecké boty
15-31 cm
Běžecké hole
80-160 cm
Sjezdové hole
70-135 cm
Helma
48-61 cm
Lyžařské brýle
1 kus
Transportní obal 1 kus
Pásek na lyže
1 kus
Pytlík brýle
1 kus
Pytlík helma
1 kus

Výše náhrady
1.000,- Kč
900,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

f) Škody na Vybavení
Druh škody
Opravitelné zničení hrany
Zkorodované hrany
Vážené poškození skluznice

Výše náhrady
400,- Kč
200,- Kč
800,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

1. Je-li Nájemce spotřebitelem ve smyslu platných
právních předpisů, je možné případné spory
vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit před Českou

obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2,
PSČ 120 00, www.coi.cz.
2. Pronajímatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy
měnit VOP, a to s přihlédnutím ke změně platné
právní úpravy vztahující se na vztahy upravené
Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní
strategie, ekonomické situace a vývoje trhu.
3. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je
nebo se stane neplatným, nevymahatelným či
zdánlivým,
nebude
mít
tato
neplatnost,
nevymahatelnost či zdánlivost za následek
neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících
ustanovení VOP.
4. Změnu VOP Pronajímatel zveřejní zpravidla 30 dnů
předem umístěním na internetové stránky
www.pujcujte.cz či jiným vhodným způsobem.
Nájemce je oprávněn z důvodu změny VOP
v případech stanovených zákonem odstoupit od
Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Pronajímatel
oznámí či zveřejní nové znění VOP.
5. Tyto VOP jsou platné a závazné, až do doby jejich
nahrazení novým zněním, do doby jejich nahrazení či
částečného
nahrazení
odchylným
ujednáním
Pronajímatele s Nájemcem.

6. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku
dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy
či Smlouva jako celek může být Pronajímatelem
postoupena na třetí osobu, s čímž Nájemce v souladu
s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje
předem svůj souhlas.
7. Pokud Pronajímatel nevykoná jakékoliv své právo
vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se
zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového
práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva
nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další
výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud
příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
8. Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník, v platném znění.
9. Tyto VOP vstupují v platnost dne 25. 11. 2019.
Lukáš Jusko, jednatel v. r.

