
PŮJČOVNÍ ŘÁD PŮJČOVNY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ 

Provozovatel:  

PETR´S HOTELS s.r.o., IČ:02326388, DIČ:CZ02326388,Lazecká 365/121a, Hejčín, 779 00 Olomouc 

Provozovna: 

Horský Hotel Javor, Dolní Malá Úpa 128, 54227 Malá Úpa  

 

1. Veškeré věci se zapůjčují po předložení občanského průkazu, event. pasu, složení odpovídající 

zástavy a zaplacení půjčovného a to vždy na dobu určitou, přesně uvedenou v půjčovní smlouvě.  

2. V ceně za vypůjčení lyží je již zahrnuta preparace skluznic čistým parafinem prováděná před 

každým půjčením a broušení hran podle uvážení pracovníka. 

3. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené zboží v dohodnutém termínu, čisté a ve stavu přiměřeném 

opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu vypůjčení v souladu s účelem, jemuž je věc 

určena. 

4. V případě, že zákazník nevrátí zapůjčenou věc v dohodnutém termínu, je povinen uhradit, 

vzhledem k jeho rezervaci, za každý další započatý den příslušné půjčovné. Zákazník je povinen 

nahlásit prodloužení předem a to buď osobně nebo telefonicky či písemně! 

5. Škody způsobené půjčovně  

a) Částečné zničení věci 

Pokud stav vrácených věcí neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit 

vzniklou škodu. 

b) Úplné zničení (znehodnocení) věci 

V případě úplného znehodnocení věci a jejího předložení v půjčovně je zákazník povinen 

uhradit půjčovně škodu ve výši zůstatkové hodnoty věci nebo její nepoužitelné části. (Jestliže 

tedy dojde např. ke zlomení lyže, přičemž nedojde k poškození vázání, je zákazník povinen 

uhradit pouze zůstatkovou hodnotu lyží bez vázání). Zákazník není povinen hradit půjčovně 

škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla vadou materiálu půjčené věci. Zničené věci zůstávají v 

majetku půjčovny. 

c) Ztráta a odcizení věci  

V případě ztráty nebo odcizení věci je zákazník povinen ztrátu nahlásit pracovníkovi půjčovny 

a uhradit půjčovně smluvní pokutu. 

6. Půjčovní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci zákazníkem. Při vrácení nepoškozené věci 

zákazník dostane zpět složenou zástavu.  

7. V případě vrácení věci před dohodnutým termínem se peníze za vypůjčení vrací ve výši, kterou 

pracovník půjčovny vypočítá dle platného ceníku. 

8. Zásady používání půjčené věci  



a) Zákazník je povinen používat půjčenou věc pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž 

je povinen dbát, aby věc nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno 

lyžovat na vypůjčených lyžích v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na 

tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, 

apod.). 

b) Zákazník smí odkládat půjčené věci pouze na místa, kde jsou zabezpečeny proti odcizení 

(úschovny lyží, vyhrazené uzamykatelné prostory ubytovací zařízení apod.). Je zakázáno ponechávat 

půjčené věci bez dohledu na volném prostranství (např. u restauračních zařízení, vleků apod.) a v 

prostorách, které nejsou jejich provozovatelem k tomuto účelu výslovně určeny (chodby 

restauračních a ubytovacích zařízení apod.).  

Praktické doporučení  

Při přepravě hromadnou dopravou nebo při zájezdech odpovídá za poškození, zničení nebo 

ztrátu přepravovaných věcí přepravce a je nutno u něj uplatnit nároky okamžitě po zjištění škody. Ve 

vlastním zájmu si tedy věci překontrolujte již při převzetí po každém ukončení přepravy. Při zjištění 

ztráty nebo poškození věci si vyžádejte od přepravce písemný doklad o této události. 

9. Zdraví, bezpečnost a soukromí klienta 

 Půjčovny lyžařského vybavení nenesou žádnou zodpovědnost za klientovo zdraví nebo za 

zdraví klientova nezletilého dítěte. 

 V případě zranění klienta, které může být způsobeno špatným servisem sportovního 

vybavení, má právo klient na odškodnění. Klient však musí toto pochybení prokázat jako 

příčinu svého zranění. 

 Klienti jsou povinni nahlásit jakoukoliv zdravotní újmu domněle vzniklou špatným seřízením 

vázání bezprostředně po jejím vzniku, jinak nebude újma akceptována.  

 Provozovatel se zavazuje, že neposkytne klientovy osobní údaje získané za účelem seřízení 

sportovního vybavení třetí straně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně 

osobních údajů. 

10. Závěrečná ustanovení 

 Každý klient zapůjčením vybavení souhlasí s provozním řádem.  

 Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.12.2015 a platí do odvolání. 

 Aktuální znění provozního řádu je vyvěšeno na viditelném místě v příslušné provozovně a k 

dispozici rovněž na webových stránkách www.hotel-javor.com 

 

 

V Malá Úpě dne 1.12.2015 

 

 

 

 Ing. Zbyněk Petr, CSc., 

jednatel Petr`s hotels s r.o.  


