VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI SIMPLE SHOP AND RENT S.R.O. PRO NÁJEMNÍ SMLOUVU

ČÁST A: OBECNÁ USTANOVENÍ

Smlouvu písemně kdykoliv vypovědět, a to i bez udání
důvodu; Smlouva končí dnem doručení výpovědi
Pronajímateli za předpokladu, že Nájemce vrátil
Vybavení Pronajímateli, jinak dnem vrácení Vybavení
Pronajímateli,

I. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.

2.

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 („Nájemce“),
který uzavřel s Pronajímatelem nájemní smlouvu, jejíž
nedílnou součástí jsou ve smyslu § 1751 Občanského
zákoníku tyto VOP (dále již jen „Smlouva“). Svým
návrhem na uzavření Smlouvy, resp. přijetím nabídky
Pronajímatele na uzavření Smlouvy, vyjadřuje Nájemce
souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná
ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto VOP.

c) 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,
d) po dobu trvání Smlouvy v případě vady Vybavení,
kterou sám nezpůsobil, požadovat po Pronajímateli
výměnu vadného Vybavení za totožné či obdobné
Vybavení bezvadné.
2.

Tyto VOP jsou určeny výhradně pro pronájem věci Nájemci
- spotřebiteli. Nájemcem se rozumí spotřebitel, tedy
ten, kdo při uzavírání kupní 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.

Nájemce má povinnost:
a) v dohodnuté době Vybavení Pronajímateli vrátit,
přičemž k běžnému opotřebení, jež by vzniklo
užíváním Vybavení v souladu s jeho účelovým určením,
se nepřihlíží,
b) řádně, včas a dohodnutým způsobem zaplatit
za pronájem Vybavení Pronajímateli dohodnuté
Nájemné,
c) na žádost Pronajímatele složit při uzavření Smlouvy
u Pronajímatele zálohu ( jistinu) ve výši stanovené
ve Smlouvě, jež bude po ukončení Smlouvy Nájemci
Pronajímatelem vyúčtována,

ČÁST B: SMLOUVA
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

d) 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,

Předmětem Smlouvy je nájem sportovního vybavení
a příslušenství (dále jen „Vybavení“), specifikovaného
ve Smlouvě.
III. OBSAH SMLOUVY
1. Vybavení je Nájemci pronajato Pronajímatelem za cenu
(„Nájemné“), sjednanou ve Smlouvě.

e) neprovádět jakékoliv změny či úpravy Vybavení,

2.

g) v případě prodlení Nájemce s vrácením Vybavení
Pronajímateli zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu
a manipulační poplatek ve výši sjednané ve Smlouvě.

3.

Nájemce odpovídá za škodu na Vybavení způsobenou:
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.
Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli způsobenou
škodu na Vybavení, a to až do výše hodnoty Vybavení
uvedené ve Smlouvě.

IV. 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) v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou

f) uhradit Pronajímateli způsobenou škodu na Vybavení,

3.

Nájemce uzavřením Smlouvy stvrzuje, že:
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 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,

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI SIMPLE SHOP AND RENT S.R.O. PRO NÁJEMNÍ SMLOUVU

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,

2.

Setem Vybavení se pro účel služby Balíček OCHRANA
rozumí vždy jedny lyže (sjezdové či běžecké) nebo jeden
snowboard, a s nimi společně v rámci jedné Smlouvy
zapůjčené další Vybavení – sjezdařské či běžecké
hole, běžecké, lyžařské či snowboardové boty, helma,
lyžařské brýle, transportní obal anebo páska na lyže.
Setem Vybavení se rozumí též kterékoliv další Vybavení
dle předcházející věty, jestliže nebylo zapůjčeno
Pronajímatelem Nájemci společně s lyžemi (sjezdovými
či běžeckými) anebo snowboardem.

3.

V případě odcizení Vybavení po dobu trvání Smlouvy
Nájemci, který si u Pronajímatele při uzavření Smlouvy
zakoupil službu Balíček OCHRANA, se u odcizeného
Vybavení, jehož hodnota nepřevýšila částku 20 000 Kč
určenou jako součet Výše náhrad za jednotlivé části
Vybavení stanovené v článku IV. odst. 2 Smlouvy,
neuplatní ustanovení článku III. odst. 2. písm. e) těchto
VOP spolu s článkem III. odst. 3 těchto VOP, ale Nájemce
je povinen zaplatit Pronajímateli pouze paušalizovanou
náhradu škody ve výši 500 Kč za každý Set Vybavení,
jestliže budou současně splněny následující podmínky:

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 v případě Smlouvy uzavřené na dobu
určitou, 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.
4.

V případě ztráty nebo odcizení Vybavení nemá Nájemce
vůči Pronajímateli nárok na bezplatné poskytnutí nového
Vybavení namísto ztraceného či odcizeného Vybavení.

V. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
1.

Pronajímatel má právo:
a) písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu
určitou i neurčitou v případě, že Vybavení není
Nájemcem užíváno v souladu s jeho účelovým určením,

a) Nájemce osobně neprodleně po zjištění odcizení
Vybavení oznámí odcizení Vybavení policejnímu
orgánu státu, ve kterém došlo k odcizení Vybavení,
a v tomto oznámení Nájemce uvede, že Vybavení je
majetkem Pronajímatele,

b) v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou
Smlouvu písemně kdykoliv vypovědět, a to i bez udání
důvodu; Smlouva končí dnem doručení výpovědi
Nájemci; Nájemce je po doručení výpovědi Smlouvy
povinen vrátit Vybavení Pronajímateli ve lhůtě 5 (pěti)
dnů,

b) Nájemce předloží Pronajímateli originál protokolu
nebo jiné listiny sepsané policejním orgánem dle odst.
1, a umožní Pronajímateli učinit si z něj kopii,

c) 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) Nájemce předloží Pronajímateli svůj občanský
průkaz a udělí mu souhlas s pořízením kopie tohoto
občanského průkazu,
d) Nájemce udělí Pronajímateli souhlas s předáním kopií
listin dle čl. VI. odst. 3 písm. b) a písm. c) těchto VOP třetí
osobě specifikované v protokolu o odcizení / poškození
/ zničení Vybavení sepsané s Pronajímatelem.

d) 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, přičemž v závislosti na stavu
Vybavení a míře jeho opotřebení, poškození, zničení
apod. ze strany Nájemce, tak Pronajímatel učiní zcela,
částečně, či vůbec.

VI.
1.

BALÍČEK OCHRANA
Nájemce je oprávněn při uzavření Smlouvy za cenu
stanovenou ve Smlouvě zakoupit u Pronajímatele službu
Balíček OCHRANA na každý Set Vybavení, a to na dobu
trvání nájmu sjednanou ve Smlouvě.

4.

Ustanovení čl. VI. odst. 3 se neuplatní v případě, že
k odcizení Vybavení došlo v místech, vůči nimž měl
Nájemce v době odcizení Vybavení sjednánu pojistnou
smlouvu (zpravidla pojištění domácnosti) s pojišťovací
společností.

5.

V případě poškození nebo zničení Vybavení po dobu
trvání Smlouvy, v důsledku něhož Vybavení, jehož
hodnota nepřevýšila částku 20 000 Kč určenou jako součet
Výše náhrad za jednotlivé části Vybavení stanovené
v článku IV. odst. 2 Smlouvy, nebylo vráceno Nájemcem
Pronajímateli v původním stavu, se vůči Nájemci, který
si u Pronajímatele při uzavření Smlouvy zakoupil službu
Balíček OCHRANA, neuplatní ustanovení článku III. odst.
2. písm. d) těchto VOP spolu s ustanovením článku III.
odst. 3 těchto VOP.
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6.

Podmínky Balíčku OCHRANA dle čl. VI. odst. 5 těchto
VOP se nevztahují na případy poškození nebo zničení
Vybavení:

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.

a) ke kterým došlo zaviněním Nájemce,
b) na škody způsobené úmyslně,
c) na škody způsobené hrubou nedbalostí Nájemce,
d) na škody způsobené v důsledku opotřebení
a nepřiměřeného provozního zatížení Vybavení,

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.

8.

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

e) na škody způsobené popsáním, polepením anebo
jiných grafických či vizuálních poškození (úprav)
Vybavení.
7.

8.

V případě, že hodnota odcizeného Vybavení dle čl. VI.
odst. 3 nebo poškozeného či zničeného Vybavení dle čl.
VI. odst. 5 těchto VOP, určená jako součet Výše náhrad
za jednotlivé části Vybavení stanovené v článku IV. odst.
2 Smlouvy, převýší částku 20 000 Kč, je Nájemce povinen
zaplatit Pronajímateli částku rovnající se rozdílu mezi
hodnotou Vybavení stanovenou dle tabulky výše náhrad
v článku IV. odst. 2 Smlouvy a částkou 20 000 Kč.
V případě ztráty nebo odcizení Vybavení nemá Nájemce
vůči Pronajímateli nárok na bezplatné poskytnutí nového
Vybavení namísto ztraceného či odcizeného Vybavení.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

2.

3.

Nájemce uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že jeho
osobní údaje, které poskytl Pronajímateli pro účely
uzavření a plnění Smlouvy (tj. jméno a příjmení, datum
narození, 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.
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.
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

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.
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VIII. ŠKODY
1.

2.

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.
Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu vzniklou
v důsledku porušení povinností stanovených těmito VOP,
Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze
strany Nájemce.

IX. 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.simplerent.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 podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku
ujednávají promlčecí lhůtu pro práva Pronajímatele
vzniklá ze Smlouvy v délce deseti (10) let ode dne, kdy
mohlo být právo uplatněno poprvé.

7.

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.

8.

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.

9.

Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník, v platném znění.

10. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1. 9. 2019.
Lukáš Jusko, jednatel v. r.

Nájemce tyto VOP převzal dne:

podpis:

