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Všeobecné podmínky pronájmu 

 

1. Všeobecné podmínky pronájmu upravují práva a povinnosti mezi smluvními 

stranami. Smluvními stranami jsou  pronajímatel a nájemce.  

Pronajímatel: Radomír Štefek, IČO: 68 15 14 54, sídlo: Hovězí 93, 75601 Hovězí, DIČ: 

CZ8009275811. 

 

2. Chce-li si nájemce pronajmout některý z nabízených atributů, kontaktuje 

pronajímatele emailem. Před objednávkou je nutno upřesnit termín, zda-li 

objednatelem požadovaný, bude volný. 

Pro zadání objednávky zašle nájemce na email radomirstefek@seznam.cz, či 

partystany-atrakce@seznam.cz, či přes objednávkový formulář uvedený  

na www.partystany-atrakce.cz (www.top-stany.cz, www.top-wc.cz, www.top-

atrakc.cz) - fakturační údaje a údaje spojené s umístěním  

a termínem akce, tzn.: 

jméno/ název objednatele, adresa, datum narození/IČO, pro registrované plátce 

DPH DIČ, kontaktní údaje (email, telefon), místo konání akce (přesná adresa), termín 

konání akce (datum, časové rozmezí) 

 

3. Po obdržení takto zaslané objednávky je uzavřena nájemní smlouva, jejíž písemné 

vyhotovení je nájemci bez zbytečného odkladu zasláno / či dohodnutý pronájem  

na základě emailové komunikace a následně potvrzen. Na základě uzavřené 

nájemní smlouvy, či emailové komunikace (objednávka / potvrzení) je nájemce 

povinen uhradit závdavek na úhradu nájemného ve výši 30% dohodnuté ceny dle 

platebních dispozic pronajímatele (zpravidla zálohová faktura). 

 

4. Doplatek nájemného ve výši zbývajících 70% z dohodnuté ceny   

za pronájem + náklady na dopravu, případně další dohodnuté částky uhradí 

nájemce hotově přímo na místě, v den konání akce,  

před montáží a umístěním atrakce, atrakcí, stanů, či příslušenství.  

Na základě předchozí dohody je možno vystavit nájemci fakturu na zbývajících 70% 

z fakturované částky za pronájem + dopravu, která bude splatná dle dispozic 

uvedených ve faktuře. 

Pokud se smluvená akce koná ve venkovních prostorách a nájemce nemá zajištěn 

náhradní zastřešený prostor, odpovídající rozměrům atrakcí a nájemce v důsledku 

nepříznivého počasí akci zrušit (či z jakéhokoli jiného důvodu) a od smlouvy odstoupí, 

je postup následující: 

a)- v den konání akce před jejím zahájením, tzn. před výjezdem pronajímatele 

na smluvenou akci, propadá závdavek pronajímateli  
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V případě, že závdavek nebyl dosud uhrazen, sjednávají si smluvní strany odstupné 

ve výši 30% z dohodnuté ceny nájmu 

b)- v den konání akce pokud se pronajímatel již dostavil na místo konání akce, avšak 

před započetím montáže atrakce či umístěním věcí sjednávají smluvní strany 

odstupné ve výši 50% z dohodnuté ceny nájmu a reálně vynaložené náklady na 

dopravu, náhradu odstupného se započte uhrazený závdavek.  

 

c)dojde-li k odstoupení od smlouvy nájemcem po převzetí předmětu nájmu,(v 

průběhu akce) je tento povinen nájemné a náklady na dopravu, případně další 

dohodnuté náklady uhradit v plné výši dle uzavřené smlouvy. 

 

5. Pronajímatel si určuje čas příjezdu na danou akci tak, aby vyhověl podmínkám 

nájemce. Jedná-li se o pronájem atrakce s obsluhou, zajistí příjezd a obsluhu tak, aby 

byla akce zahájena včas, atrakce byly na svém místě a obsluhovány vyškolenou 

obsluhou. Pokud ovšem nájemce požaduje dřívější příjezd, kdy mají být 

atrakce připraveny na místě 1 hodinu (a více) před začátkem akce, účtuje si 

pronajímatel 200,- Kč bez DPH / hodinu /na osobu obsluhujícího personálu. 

 

6. Nájemce je povinen zajistit pronajímateli možnost příjezdu na místo určení 1 – 2 

hodiny před zahájením akce a možnost odjezdu minimálně hodinu po ukončení 

akce. Pokud toto nebude možné a nájemce nezajistí možnost odjezdu, je 

pronajímatel oprávněn zkrátit o dobu nezbytně nutnou pronájem atrakcí / atrakce. 

Současně pronajímatel neodpovídá za opoždění začátku pronájmu, pokud mu 

nebude umožněn vjezd na místo určení nájemcem, či nebude řádně zajištěn přípoj 

elektrické energie podle technického požadavku objednaných atrakcí. 

 

7. Nájemce je povinen zajistit v době přípravy umístění pronájmu atrakce/atrakcí, či 

montáže stanu kontaktní osobu, která specifikuje umístění a provoz tak, aby nedošlo 

ke zpoždění v provozu pronájmu. Pokud takto neučiní, není pronajímatel  

za toto zpoždění odpovědný. 

 

8. Pronajímatel je povinen zajistit obsluhu atrakcí tak, aby bylo zabezpečeno řádné  

a bezpečné užívání. Nájemce bere na vědomí, že obsluha smí vyloučit z využití 

atrakce: osobu pod vlivem alkoholu, osobu pod vlivem návykové látky, osobu, která 

nesplňuje podmínky pro využití, osobu, která nerozumí instrukcím, či provoznímu řádu, 

osobu, která dává najevo, že se instrukcemi nebude řídit a ohrožuje tím své zdraví, či 

zdraví ostatních, osobu, která nesplňuje podmínky vstupu dány výrobcem. Pokud 

takovým osobám obsluha nepovolí vstup na atrakci, koná tak v rámci bezpečnosti  

a toto není důvodem k reklamaci nájemce , z důvodu neumožnění užívání předmětu 

nájmu (atrakce). 
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9. Každá atrakce, stavba stanu, či toalety vyžaduje konkrétní technické požadavky - 

prostor, přívod elektrické energie, terén. Konkrétní požadavky k jednotlivým atrakcím 

jsou uvedeny na stránkách www.partystany-atrakce.cz, kde u každé atrakce je ve 

spodní části textu uvedeno, co vyžaduje. V případě nejasností pronajímatel upřesní, 

co je  

u dané atrakce třeba. Často se jedná o pevný, rovný povrch bez ostrých hran, 

potřebný přívod elektrické energie v dosahu atrakce. Tedy pronajímatel se zavazuje 

k uskutečnění pronájmu za výše uvedených podmínek za předpokladu, že nájemce 

zajistí technické požadavky, které každá atrakce pro provoz vyžaduje  

a pronajímatel má možnost příjezdu až na místo konání akce. 

 

10. Pronajímatel požaduje možnost příjezdu potřebným počtem motorových vozidel 

pro převoz atrakcí, párty stanů, či příslušenství až na místo konání. V případě, že toto 

umožněno není, je třeba, aby na tuto skutečnost nájemce upozornil a dojednal 

s pronajímatelem podmínky, za jakých se montáž uskuteční. V případě, že vzdálenost 

od místa konání akce, či montáže po možnost příjezdu motorovým vozidlem je delší 

než přípustná, může poskytovatel požadovat finanční kompenzaci. Zároveň 

pronajímatel požaduje parkování v blízkosti pronajatých atrakcí, či pronajatých párty 

stanů, či příslušenství. 

 

11. V případě pronájmu atrakcí požaduje pronajímatel, aby pronajímané atrakce 

byly v maximální vzdálenosti 20 m od sebe. Mělo-li by být jinak, je nutná dohoda 

s pronajímatelem předem. Toto opatření je uvedeno z důvodu technického 

zabezpečení akce. 

 

12. V případě stavby, montáže párty stanů a příslušenství pronajímatel předpokládá, 

že stavba bude probíhat na jednom místě. Mělo-li by být jinak, je nutná dohoda  

s pronajímatelem předem.  

 

13. Nájemce v objednávce specifikuje místo konání akce, toto místo zajišťuje sám 

nájemce a v případě, že majitelem je třetí osoba, je nájemce povinen zajistit 

možnost umístění pronajatých věcí na toto místo. Pronajímatel nehradí výdaje  

za využití majetku třetí osoby v žádném případě. 

  

14. Po ukončení pronájmu párty stanu pronajímatel provede demontáž  

ve smluvený čas za podmínek tak, že párty stan není poškozen a čistota odpovídá 

stavu, ve kterém ho nájemce převzal. Stejné platí i pro pivní sety a další příslušenství. 

Pokud tomu tak není, je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu vzniklé škody -
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vyúčtovat objednateli náklady odpovídající míře poškození, úplného zničení, či 

znečištění. 

15. Na začátku pronájmu párty stanu a příslušenství, či párty stanu samotného 

požaduje pronajímatel přítomnost zodpovědné osoby, která na základě 

předávacího protokolu do pronájmu párty stan a příslušenství, či jen párty stan 

převezme za sjednaných podmínek. Po skončení pronájmu požaduje pronajímatel 

před demontáží opět přítomnost zodpovědné osoby, od které pronajaté věci opět 

převezme a v případě poškození, zničení, či znečištění daných věcí sepíší protokol  

o poškození věci, na základě kterého poskytovatel vystaví fakturu ve výši, která 

odpovídá míře poškození, znečištění, či zničení. 

 

16. V případě pronájmu pivních setů je v ceníku uvedena cena za pronájem 

jednoho pivního setu bez další manipulace. Pokud má nájemce požadavek, kdy je 

třeba sety (stůl a dvě lavice) rozložit a rozmístit, účtuje si nájemce 30,- Kč manipulační 

poplatek za set. 

 

17. Je zakázáno lepit cokoli (plakáty, ceníky) na plachty, či konstrukci stanu, atrakce, 

toalety. Při porušení této povinnosti bude vyúčtována částka Kč 2.000,- jako 

paušalizovaná náhrada vzniklé škody.. Pro případnou reklamu, její umístění, je možno 

používat provázky, lanka, karabiny, stahovací pásky, po domluvě. 

 

18. Veškeré atrakce jsou provozovány s obsluhou, pronajímatel zajišťuje montáž, 

demontáž, dopravu. 

 

19. Cenu za pronájem si pronajímatel a nájemce dohodnou na základě objednávky. 

Celková cena pronájmu se skládá z ceny pronájmu, ceny dopravy  

a DPH. 

 

20. Pronajímatel je oprávněn uvést nájemce jako osobu, které poskytl službu  

na stránkách www.partystany-atrakce.cz. 

 

21. Pronajímatel je oprávněn pořizovat v průběhu pronájmu fotografie, či zvukově 

obrazové záznamy, které je oprávněn použít v rámci propagace, zároveň nájemce 

je oprávněn pořizovat si v průběhu akce vlastní fotografie, či zvukově obrazové 

záznamy.  

 

22. Nájemce je seznámen s tím, že na atrakcích, párty stanech, příslušenství, 

vozidlech a oděvu obsluhy je název pronajímatele, popř. logo. 

 

23. Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
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24. Objednávkou nájemce akceptuje tyto všeobecné podmínky. 
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