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Příloha č. 1 ke Směrnici o krátkodobém pronajímání 

 
OBJEDNÁVKA 

Nájemce: 
Jméno/název organizace:  

Oprávněná osoba:  
Adresa/sídlo organizace:  
IČO/DIČ/RČ:  

DIČ: CZ49097415 
 

Číslo bankovního účtu:  
Telefon / E-mail:  
 
Pronajímatel: 
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, Barvířská 2690, Zastoupená: Ing. Jaroslavem Češkou, 
IČO: 75045176, DIČ: CZ 75045176, Číslo účtu: 78- 5328630287/0100 

 
Vyberte sportoviště: 
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- Splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem, převodem na jeho účet. Nájemné z výše uvedených prostor jsou uvedeny na www.sportlipa.cz 
- Součástí pronájmu není pořadatelská služba v době konání sporotovních akcí. Při překročení capacity objednaného zařízení přebírá odpovědnost za 

všechny důsledky pronajímatel. 
- Nájemné za tréninky bude účtováno i v případě, pokud dojde ke zrušení nájmu v době kratší než 24 hodin, do 48 hodin za 50% nájemného, do 72 hodin za 

25% nájemného. 
- Nájemné za soutěže – utkání bude účtováno v plné výší i v případě, pokud dojde ke zrušení do 5 dnů před termínem, do 10 dnů za 50% nájemného, do 

17 dnů za 25% nájemného. 
- Při konání sportovních akcí je nájemce povinen si zajistit pořadatelskou službu, která bude zajišťovat celý průběh akce. Dle platných požárních předpisů 

je nájemce povinnen v průběhu akce zajistit preventivní požární hlídky.  
- V případě spuštění požárního poplachu a planného výjezdu složek IZS, nevhodným chováním a nesprávným využíváním sportoviště, je nájemce povinnen 

uhradit veškéré náklady vzniklé při této události.  
- Podmínky odlišné od podmínek uvedených ve formuláři „Objednávka“ nebo ve formuláři neuvedené, je nutno předem s pronajímatelem projednat a 

následně ve formuláři uvést. 
- Pokud pronajímatel žádosti o pronájmu vyhoví, prokazatelným způsobem nájemce vyrozumí o jeho stanovisku (písemná nebo jiná forma stvrzení). 

Sdělení podepisuje osoba oprávněná v těchto věcech jménem pronajímatele jednat. Obsahuje - li „Objednávka“ lhůtu pro její potvrzení pronajímatelem, 
musí být potvrzena v této lhůtě. 

- Nájemce je povinen si počínat tak, aby na pronajatém majetku nevznikla škoda. Je povinen dodržovat platen bezpečnostní a hygienické  předpisy. Dojde-
li v důsledku nájmu ke vzniku škody, je nájemce povinen ji nahradit. Pronajímatel si vyhrazuje právo, že v některých případech může od nájemce 
vyžadovat zálohu, která bude použita k uhrazení případných škod na majetku pronajímatele. Přesáhne-li výše škody tuto zálohu, je nájemce povinen 
uhradit vzniklou škodu do její plné výše.  V případě, že škoda nevznikne, bude záloha v plné výši vrácena zpět. Nájemce se zavazuje uhradit případné 
poplatky OSA a INTERGRAM. 

- Pronajímatel si vyhrazuje parvo úpravy cen pronájmu v případě změn ceníku schváleného Radou města. 
- Pronajímatel si vyhrazuje parvo odstoupit od závazné objednávky. 
- V případě dlouhodobého nebo celodenního pronájmu je cena kalkulována v rámci celého dne (včetně technických přestávek), nikoli na jednotlivé časové 

úseky (nemožnost pronájmu pro jiné subjekty). 
 

 
Poučení o zpracování osobních údajů  

- osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění objednávky, pro provedení opatření před uzavřením 
objednávky na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Pronajímatele („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat 
Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno a příjmení / název organizace, adresa trvalého bydliště / sídlo organizace, rodný číslo / IČO, DIČ, číslo bankovního 
účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa.  

- Pronajímatel Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pouze pro účely: Objednávky služeb a pronájmů prostorů  příspěvkové organizace 
- Správce Vás informuje, že OÚ uloží na dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování. Lhůty pro výmaz OÚ se řídí právním řádem České 

republiky a případně spisovým a skartačním řádem Pronajímatele.  
- Další ustanovení, práva a povinnosti jsou uvedeny  nawww.sportlipa.cz (sekce o GDPR). 
- Pronajímatel v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  

V České Lípě dne: 
 
 

Nájemce / Podpis: ..................................... Pronajímatel: Sport Česká Lípa, p. o. 
 
 
 

 


