
Všeobecné provozní podmínky Glampování s.r.o. 
 
Glampovani s.r.o., se sídlem Schovaná 453/3. Staré Brno, 603 00 Brno, za niž jednají 2 jednatelé: 
Nikola Fousková a Jan Labohý 
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 100101,  
IČO: 06158129, společnost není plátcem DPH 
Bankovní spojení: č.ú. 4761637389/0800  Česká spořitelna a.s.  
 
Tyto Všeobecné provozní podmínky (či jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami nájemní 
smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Glampovani s.r.o., jako pronajímatel a na straně druhé je 
nájemce. 
  
Platby 
Nájemné je splatné takto: Při rezervaci je složena záloha ve výši 20 % z dohodnutého pronájmu 
materiálu (stanu, vybavení). Tato záloha slouží jako potvrzení rezervace na dobu určenou při 
rezervaci a je splatná do 10 pracovních dnů od obdržení platebních údajů.  Zbylých 80% je splatných 
do 30 dnů před začátkem doby nájmu. 

Stornopodmínky 

Storno podmínky: Zrušení rezervace více jak 60 dnů před rezervovaným termínem: vrácení 100 % 
zaplacené zálohy. Zrušení rezervace v době od 60 dne do 31 dne před rezervovaným termínem: 
vrácení 50 % zaplacené zálohy. Zrušení rezervace 30 dnů a kratší před rezervovaným termínem: 
záloha nebude vrácena. 

Místo nájmu 

Nájemce určuje místo, na kterém pronajímatel pronajatou věc umístí. Nájemce je podrobně            
pronajímatelem instruován o požadavcích na umístění věci a zodpovídá za to, že věc (stan) bude               
možné instalovat. V opačném případě (nájemce zmaří montáž pronajaté věci výběrem nevhodného           
místa) je pronajímatel oprávněn odstoupit okamžitě od smlouvy a nájemce nemá právo na vrácení              
zaplaceného nájemného. Nájemce má možnost kdykoli průběžně konzultovat vhodnost vybraného          
místa s kontaktními pracovníky pronajímatele. 

U stanu s podlážkou 5 m je potřeba zajistit rovné místo o velikosti kruhu s průměrem 8 m, u stanu s                     
podlážkou 4 m pak kruh o průměru 7 metrů.  

Stan je primárně ukotven do měkkého podkladu (trávník) zatloukacími kolíky. Způsob kotvení stanu             
na jiném podkladu je třeba předem konzultovat. 

Nájemce se dále zavazuje upravit podklad pro umístění předmětu nájmu tak, aby podklad byl rovný,               
jinak je povinen uhradit pronajímateli náklady vzniklé s vyrovnáním terénu při montáži stanu.  

Je zodpovědností nájemce zajistit potřebná povolení ke stavbě stanu na veřejném prostranství či             
prostranství ve vlastnictví třetích osob. 

Ve stanech ani v jejich těsné blízkost není dovoleno používat grily a otevřené ohně (mimo čajových                
svíček ve svícínku). U ohnišť je třeba vždy pečlivě zvážit jejich umístění (dostatčná vzdálenost,              
sledování směru větru atd.), aby nemohlo dojít k poškození či zničení věci.  

V případě, že nájemce změní konkrétní místo montáže po zahájení montáže stanu na původně              
určeném místě, není povinností pronajímatele tomuto požadavku vyhovět. V případě, že pronajímatel            
tomuto požadavku vyhoví, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vícenáklady spojené s montáží v             
jiném místě (demontáž a opětovná montáž i jen části stanu), a to v sazbě 500,- Kč za hodinu práce                   
jedné osoby. 

 
Doba nájmu a realizace 

Smluvený nájem bude realizován takto: účastníci se dohodli, že nájemce a pronajímatel se dostaví 
do sjednaného místa nájmu. Hodinu setkání lze upřesnit po vzájemné dohodě, nejpozději však 24 
hodin před počátkem nájmu. Nájemce určí konkrétní polohu, kde má být stan postaven. V případě, že 
se nájemce do místa nájmu nedostaví bez omluvy ani do 30 minut po sjednané době setkání, je 



pronajímatel oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit a nájemce je povinen uhradit 
pronajímateli odstupné ve výši 100 % z ceny nájmu, pokud se účastníci nedohodnou jinak.  

V případě, že se smluvní strany dohodnou na novém setkání, je nájemce povinen pronajímateli 
v souvislosti s prvním neuskutečněným setkáním uhradit 500,- Kč za každou započatou hodinu 
čekání pro každou z osob přítomných na místě. Závazek k úhradě tohoto plnění je podmínkou 
nového setkání. 

Nájemce je povinen dostavit se na výzvu pronajímatele k předání předmětu nájmu. Pokud se 
nájemce k předání nedostaví, má se za to, že předmět nájmu byl protokolárně předán bez jakýchkoliv 
vad okamžikem, kdy mělo dojít k předání dle výzvy pronajímatele.  

Nájemce je současně povinen dostavit se v termínu určeném smlouvou, příp. jinou dohodou 
účastníků, k vrácení předmětu nájmu. Pokud se k vrácení předmětu nájmu nedostaví, má se za to, že 
souhlasí se skutečnostmi, které budou uvedeny v předávacím protokolu pronajímatelem. 

Provozní podmínky 
Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu lze provozovat pouze v podmínkách, kdy nenastane              
některá z těchto skutečností: 1) síla větru dosáhne či přesáhne 70 km/hod. (tzn. bouřlivý vítr), 2)                
teplota klesne pod –30 nebo překročí +40 stupňů Celsia, 3) výška vodního sloupce deště překročí 50                
mm, 4) dojde k pokrytí plachty střech stanu sněhem. Při dosažení či překročení těchto              
meteorologických limitů není možné stan užívat a nájemce se zavazuje zabránit jakéhokoliv užívání             
předmětu nájmu po dobu trvání těchto nepříznivých meteorologických podmínek. Při výše popsaných            
podmínkách je nájemce povinen kontaktovat pronajímatele, popř. stan demontovat dle přiloženého           
návodu a zabránit tak jeho poškození. 

Poškození 
Dále je nájemce povinen bez zbytečného odkladu pronajímateli oznámit potřebu oprav, které má             
povinnost provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím            
způsobenou. Zároveň nemá nárok na snížení nájmu.  

Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli           
ve stavu, v jakém jej převzal nepoškozený a přiměřeně vyčištěný. V případě poškození či           
neúměrného znečištění zapůjčené materiálu či věci budou účtovány náklady na opravu a vyčištění.             
V případě úplného poškození či ztráty pronajaté věci se zákazník zavazuje k finanční náhradě ve výši              
obvyklé tržní ceny stejné nebo obdobné věci. 

Pronajímatel neodpovídá nájemci za škody vzniklé na majetku nájemce či třetích osob            
vzniklých v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. 
 

Tyto provozní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2018 


