
Provozní řád půjčovny kol - Bike resort Peklák 

 

I. Úvodní ustanovení 
Pronájem sportovního vybavení je upraven zněním tohoto provozního řádu. Půjčovnu Bike resort Peklák provozuje 
společnost Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 64827500, zapsaná v OR u Krajského 
soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 9386, dále jako „pronajímatel“.   
 
II. Užívání vybavení 
Pronájem vybavení je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: Platný občanský průkaz, Platný 
cestovní pas. Nájemce je povinen si smlouvu o nájmu před podpisem pečlivě přečíst a řídit se ustanoveními v ní 
obsaženými.  
 
III. Smlouva o nájmu 
Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou, dle sjednané doby nájmu. Nájemce je povinen vrátit vybavení včetně 
veškerého příslušenství v době uvedené ve smlouvě jako čas vrácení v místě, kde jej převzal a ve stavu, v jakém jej 
převzal. Nájemce se zavazuje, že se bude o vybavení řádně starat a užívat jej tak, aby nedošlo k jeho poškození, 
ztrátě, nebo nepřiměřenému opotřebení. Nájemce se dále zavazuje, že vybavení nebude užívat, mohlo-li by jeho 
dalším užíváním dojít k jeho poruše, poškození nebo zničení a vybavení neprodleně dopraví k opravě k pronajímateli. 
Opravy a úpravy na vybavení je oprávněn provádět pouze pronajímatel.  
Nájemce není oprávněn přenechat do užívání předmět nájmu jiné osobě. Každá závada na vybavení musí být 
nájemcem oznámena pronajímateli. Nájemce je povinen při každém odstavení kola jej zajistit tak, aby nedošlo k jeho 
poškození, či ztrátě, a to zejména pomocí řetězového cyklo zámku v bezpečnostní třídě 4. dle ČSN EN 1627. 
V případě jakékoliv ztráty nebo zničení vybavení v době trvání nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli 
zůstatkovou hodnotu věci, případně její části. Nájemce je povinen užívat vybavení tak, aby na něm nevznikla škoda. 
V případě poškození vybavení se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli náklady na opravu vybavení a v případě 
neopravitelnosti vybavení se nájemce zavazuje uhradit hodnotu vybavení, případně jeho poškozené části. Výše 
zůstatkové hodnoty vybavení nebo jeho části, cena za opravu poškozeného vybavení a smluvní pokuty budou 
přednostně hrazeny ze složené kauce. Pronajímatel je oprávněn zadržet odpovídající část kauce k úhradě vzniklých 
škoda a je oprávněn jí k úhradě použít. Výši zadržené kauce určuje pronajímatel. Výše ceny opravy poškozeného 
vybavení určuje stanovený odborný servis, který opravu provede.  
V případě ztráty nebo zničení vybavení je zůstatková hodnota vybavení nebo jeho části stanovena pronajímatelem. 
Je-li cena za opravu poškozeného vybavení nižší než zadržená část kauce, je pronajímatel povinen poukázat vzniklý 
rozdíl nájemci na základě vystavené faktury pronajímatelem v termínu splatnosti faktury, obvykle 10 dní od 
vystavení faktury. Za doručenou fakturu se považuje jak faktura doručená poštou doporučeným dopisem a dodejkou 
nebo zásilka s doručenkou, tak i oznámení nájemci, že faktura nebyla doručena a je k vyzvednutí na poště. Je-li 
skutečná zůstatková hodnota vybavení, případně jeho části, nebo cena za opravu poškozeného vybavení vyšší než 
zadržená část kauce, je nájemce povinen poukázat vzniklý rozdíl pronajímateli, a to se splatností do patnácti dnů 
ode dne odeslání výzvy pronajímatelem k jeho úhradě na shora uvedenou adresu nájemce. 
Nájemce provede při převzetí vybavení kontrolu stavu a úplnosti, případné odchylky a poškození neprodleně oznámí 
pronajímateli. Následné oznámení o neúplnosti nebo poškození vybavení není možné a bere se jako vzniklé v době 
nájmu a jde k tíži nájemce.          
Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené pronajatým vybavením na vlastním majetku nájemce 
ani na movitých i nemovitých věcech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví 
nájemce či jiných osob po celou dobu trvání nájmu. 
 
IV. Platby 
Nájemné a vratná záloha (kauce) jsou splatné předem v hotovosti, nebo elektronicky prostřednictvím kartového 
teminálu.   V případě použití online systému Rezervator je nájemné splatné předem, přičemž jeho úhrada probíhá 
elektronicky prostřednictvím portálu rezervator.cz. Při použití systému Rezervator se nájemce zavazuje uhradit 
kauci předem, a to dle jeho volby elektronicky prostřednictvím portálu rezervator.cz, nebo na místě v hotovosti či 
elektronicky prostřednictvím kartového terminálu. Výše zálohy a nájemného se řídí platným ceníkem vyvěšeným na 
pokladně Bike resortu Peklák, na internetových stránkách www.peklak.cz a v online systému Rezervator. Po 
ukončení nájmu a předání předmětu nájmu ve stavu, v jakém jej nájemce od pronajímatele obdržel, bude vrácena 
záloha (kauce) v plné výši. Zaplacením zálohy a nájemného se návštěvník (nájemce) zavazuje ke všem povinnostem 
vyplívajícím z tohoto provozního řádu půjčovny kol – Bike resort Peklák a dále z provozního řádu Bike resortu 
Peklák.   



 
V. Podmínky užívání sportovního vybavení 
Nájemce je povinen řídit se při užívání vybavení ustanoveními obsaženými ve smlouvě a dále dodržovat všechny 
platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu, provozního řádu Bike resortu Peklák a počínat si tak, aby 
nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Nájemce je povinen zabezpečit vybavení proti odcizení, zneužití nebo 
poškození. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vybavení 
během užívání projeví a vyžadují opravu. Předmět nájmu je možno užívat jen pro jízdu na vyznačených tratích areálu 
Bike resort Peklák v České Třebové a není určen pro provoz na veřejných komunikacích. Je zakázáno užívat předmět 
nájmu mimo vyznačené tratě areálu. Nájemce je povinen se důkladně seznámit s tímto provozním řádem a s 
provozním řádem Bike resortu Peklák a bez výhrad je dodržovat. 
 
VI. Vznik a ukončení nájemního vztahu 
Počátek nájemního vztahu je zahájen zakoupením služby (nájemného na vybavení) nájemcem. Při ukončení doby 
nájmu je nájemce povinen vrátit vybavení pronajímateli. Nájemce je povinen před vrácením očistit kolo od všech 
hrubých nečistot. V případě, že nájemce nedodrží shora uvedený čas vrácení, zavazuje se uhradit pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši 200,-  Kč za každou započatou hodinu prodlení. Nájemce souhlasí s tím, že povinnost 
nájemce k úhradě smluvní pokuty může pronajímatel započíst oproti povinnosti pronajímatele vrátit nájemci 
složenou kauci. Zástupce pronajímatele provede kontrolu vybavení a potvrdí vrácení zálohy (kauce) na účet 
nájemce, nebo vrátí zálohu v případě, že byla uhrazena v hotovosti.  V případě poškození předmětu nájmu provede 
zástupce pronajímatele zápis o poškozeních, který následně obě strany stvrdí svým podpisem.    
Orientační výše škody při nejčastějších poškozeních:  
Poškozené sedlo 600 Kč, zlomená (ohnutá) řídítka 600 Kč, zlomená (ohnutá) brzdová páka Shimano1000 Kč Sram 
1500Kč, zlomená (ohnutá) páka řazení 1500 Kč, ohnutý (poškozený) pedál 500 Kč, ohnutá klika 3000 Kč, zlomený 
hák přehazovačky 800 Kč, poškozená přehazovačka 2000 Kč, poškozený ráfek 1000 Kč, poškozená vidlice (tlumič) 
5000 Kč, poškozená teleskopická sedlovka 3000 Kč, poškozená brzdová hadice 500 Kč, poškozený štítek přilby 900 
Kč, poškrábaná přilba 1000 Kč, zničená přilba 2000 Kč  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                            
VII.     Platnost provozního řádu 

 
Tento provozní řád platí od 1. 5. 2022 do odvolání, nebo jeho novelizace.                    V České Třebové dne 30. 4. 2022                                                  
Zdeněk Řehák, jednatel Eko Bi s.r.o. 


