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Podmínky pro zapůjčení mobilního hřiště a nafukovacích atrakcí ČMSHb (půjčitel) 
 

Nájemce (vypůjčitel) bere rezervací na vědomí podmínky pro zapůjčení mobilního hřiště, 
nafukovacích atrakcí a všech jeho dílčích komponent, částí a doplňků: 

 
• Nájemce odpovídá za svěřený materiál a nese hmotnou odpovědnost za zapůjčené vybavení 

dle položek v předávacím protokolu. Vypůjčitel je oprávněn využívat vybavení výlučně pro 
vlastní potřeby a v souladu s účelem, ke kterému věc obvykle slouží. Vypůjčitel je povinen 
vybavení chránit před poškozením, ztrátou či zničením. 

• Půjčitel je oprávněn žádat předčasné vrácení vybavení, pokud jej vypůjčitel používá v rozporu 
s účelem, pro který je určen.  

• Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, dojde k poškození, zničení, ztrátě či 
nadměrnému opotřebení je vypůjčitel povinen o této skutečnosti informovat půjčitele bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději při vrácení materiálu přepravě. V případě pozdějšího 
zjištění závad bude bez dalšího po vypůjčiteli půjčitelem požadována adekvátní kompenzace 
vzniklé škody. 

• Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je vypůjčitel povinen o této skutečnosti 
informovat půjčitele bez zbytečného odkladu. 

• Nájemce se zavazuje k zajištění dostatečného množství osob k vyložení a naložení 
zapůjčeného materiálu. Nářadí k sestavení mobilního hřiště (např. akušroubováky) není 
součástí dodávky. 

• Nájemce bere na vědomí skutečnost, že řidič není pracovník ČMSHb a je pouze nápomocen 
při nakládce a vykládce materiálu. 

• Nájemce bere na vědomí skutečnost, že při nedodržení termínu nebo času nakládky a 
vykládky budou náklady spojené s čekací dobou dopravce nebo jiné vícenáklady účtovány 
nájemci. 

• Nájemce bere na vědomí skutečnost, že sportovní aktivity na/s zapůjčeném/ným vybavení/m 
podléhají plně organizačnímu zajištění nájemce (např. stanovením vlastního provozního řádu) 
včetně plné obecné odpovědnosti. 

• Nájemce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a evidencí vyplněných údajů 
nezbytných pro realizaci či zprostředkování akce ze strany ČMSHb a odpovídá za správné 
údaje uvedené v rezervačním formuláři. 

• Nájemce se zavazuje, že v době příjezdu řidiče bude telefonicky k zastižení kontaktní osoba. 
• Nájemce se zavazuje, že materiál bude k odvozu připraven a srovnán ve stejné skladbě jako 

při příjezdu. Nájemce bere na vědomí skutečnost, že řidič může špatně poskládaný materiál 
odmítnout naložit. A náklady na novou přepravu materiálu budou nájemci naúčtovány. 

• Nájemce se zavazuje, že zajistí před příjezdem vozidla veškerá povolení nutná ke vjezdu na 
místo určení. Dále zajistí volnou příjezdovou komunikaci k místu určení, dostatečnou pro 
velikost plánovaného vozidla, včetně případného otáčení v místě určení. 
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V Pardubicích, 15. února 2020. 
 
 
 

 
Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


