
OBCHODNÍ PODMÍNKY NA PRONÁJEM ŠATŮ 

SVATEBNÍ SALÓN SÁRA 

 

OBJEDNÁVKA:  

Objednat se je možné předem telefonicky, nebo e-mailem svoji návštěvu u nás 1-2 týdny 

předem, abychom se Vám mohli ihned věnovat. 

VÝBĚR ŠATŮ:  

V případě předchozího objednání je nutné se dostavit včas v objednaném termínu. V opačném 

případě máme právo obsloužit zákazníka, který přišel před Vámi. 

Rádi Vám doporučíme pro Vás vhodné šaty a pomůžeme s výběrem. 

FOTIT SE V NAŠICH ŠATECH MŮŽETE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE 

ZAPLACEN REZERVAČNÍ POPLATEK. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE FOCENÍ ZAKÁZÁNO. 

REZERVACE ŠATŮ:   

Pokud si vyberete své vysněné šaty, sepíšeme s Vámi smlouvu o zapůjčení  šatů a zaplatíte u 

nás REZERVAČNÍ POPLATEK u svatebních šatů ve výši  2000,- – 3000,- kč dle výše půjčovného ( 

do 5.990,- , od 6.000,-.).  Spol. šaty 1.000,- 1.500,- Kč dle výše půjčovného (do 2.990,-, od 3.000,-). 

Zbytek půjčovného doplatíte při vyzvednutí šatů.  

Doporučujeme důkladně si smlouvu přečíst, protože v ní naleznete vše, co potřebujete vědět.  K 

sepsání smlouvy i vyzvednutí šatů budeme potřebovat Váš OBČANSKÝ PRŮKAZ. Rezervační 

poplatek je NEVRATNÝ. Je možné  jej však 1 x převést na jiné šaty bez udání důvodu, nebo převést na 

jiný termín svatby či plesu, tento termín ale nesmí přesáhnout 1 rok. Výměny šatů z důvodu 

změny postavy jsou možné kdykoliv.  

Při vyzvednutí šatů se doplácí cena nájemného snížená o rezervační poplatek.  



 

Rezervační poplatek ale nelze převést na jiné zboží, nebo služby vybrané u nás. Šaty je možné 

rezervovat předem. Jak dlouho předem si chcete šaty rezervovat a zajistit si tím, že v případě zájmu 

dalších zákazníků budou již šaty rezervovány pro Vás, je jen na Vašem 0rozhodnutí. Bez rezervace jsou 

však šaty stále v nabídce pro Všechny ostatní zákazníky a zájemce!  

Šaty a ostatní zboží je možné rezervovat pouze s podpisem nájemní smlouvy a zaplacením 

rezervačního poplatku.  Rezervace je pro obě strany závazná! Bez podpisu smlouvy a zaplacení 

rezervačního poplatku šaty nerezervujeme a neblokujeme vůči ostatním zájemcům. Šaty si můžete 

pronajmout i bez předchozí rezervace, ale z nabídky je vyjmuto zboží rezervované jinými zákazníky. 

Doplňky jsou účtovány zvlášť, některé půjčujeme k šatům zdarma. Doplňky pronajaté samostatně a bez 

šatů se platí podle ceníku a s příplatkem! 

V ceně nájemného je zahrnuté: 

 Vyčištění šatů 

 úpravy šatů na míru 

 vyžehlení profesionální žehličkou 

ZKOUŠKA:  

V rámci sepsané smlouvy máte nárok na následující zkoušky bez poplatku: 

1. zkouška při výběru šatů  

2. v případě rozmyšlení si mezi dvěma modely 

3. poslední zkouška při vyzvednutí šatů  

Proto doporučujeme vzít si s sebou hned při první návštěvě blízkou osobu, která Vám 

poradí s výběrem Každá další zkouška je zpoplatněna částkou 250,- Kč (z důvodu nutnosti 

častějšího čištění šatů). Na každou zkoušku se předem objednejte, abychom Vám mohli zaručit, že 

dané šaty budou v termínu zkoušky v salonu k dispozici!  



VÝHODY PRO NAŠE NEVĚSTY:  

Každé naší nevěstě nabízíme tyto výhody: 

 2x sleva 10% na zapůjčení společenských šatů na termín svatby (pro maminku, svědkyni, 

dospělé družičky apod.) 

 zapůjčení spodničky zdarma 

 praktický dárek 

 sleva 500,- Kč na zakoupení snubních prstenů v našem salonu 

VÝHODY PRO NAŠE MATURANTKY: 

2x Sleva 10% na zapůjčení společenských šatů nebo obleku na termín maturitního plesu (pro 

maminku, sestru, bratra, nebo tatínka). Příspěvek do tomboly (dle domluvy) 10% sleva na šaty – 

(v případě, že si u nás zapůjčí šaty 10 maturantek z jedné třídy) Doba pronájmu šatů: 

DOBA PRONÁJMU 

Doba pronájmu šatů za danou cenu nájemného je  na  3 – 5 dní včetně dne vyzvednutí. 

V případě zájmu o delší termín bude cena pronájmu přizpůsobena počtu dnů  

VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ  ŠATŮ:  

Šaty si obvykle vyzvedáváte 1 den před termínem akce a vracíte vždy po akci první pracovní 

den. Termíny vyzvednutí i vrácení jsou uvedeny na smlouvě. Pozor! Při pozdním vrácení bez předchozí 

dohody účtujeme penále! Pokud potřebujete delší dobu zapůjčení šatů, je možné se s námi dohodnout. 

Potvrzení o vrácení Vám napíšeme na Vaši smlouvu o vypůjčení. 

Za pozdní vrácení zapůjčených věcí bude zákazníkovi účtováno 20% z půjčovného za každý 

den prodlení. 



POŠKOZENÍ ŠATŮ: 

Je možné, že zapůjčené šaty náhodou poškodíte. V tom případě bude nutné vzniklou škodu 

uhradit. Většina škod je opravitelných a v těchto případech účtujeme pouze vzniklé náklady. Konkrétní 

škody jsou popsány v nájemní smlouvě. Dávejte ale raději na své šaty pozor, vyhnete se tak 

nepříjemnostem a my budeme samozřejmě raději, když dostaneme své šaty zpět v  pořádku. Šaty si my 

jako salon pojistit nemůžeme, protože to nelze, ale Vy, jako zákazník, si můžete sjednat u některých 

pojišťoven pojištění proti způsobení škody třetí osobě.  

NÁHRADA ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY 

Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost.  

Dle občanského zákoníku § 421: 

 Každý, kdo převzal věc, jenž má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její 

poškození, ztrátu nebo zničení. ¨ 

Dle občanského zákoníku § 670: 

 Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda.  

 Šaty k pronájmu jsou samozřejmě k užívání, proto náklady spojené s opravou poškození 

šatů způsobené nošením, které jsou malé a lze je opravit, nejste povinni uhradit. 

 Pokud však budou šaty zničené natolik, že oprava nebude možná, jste povinni doplatit 

částku do výše hodnoty šatů (prodejní cena). To platí i v případě ztráty.  

 Dále jste povinni uhradit nájemné v plné výši za všechny poškozené smlouvy, pokud 

Vámi způsobená škoda poškodí další nájemní smlouvy. Po náhradě škody si zničené šaty  

ponecháte. 

Dle § 442 občanského zákoníku - způsob a rozsah náhrady:  

 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). 



Při poškození s vámi bude sepsán protokol o vzniklých škodách, výši náhrady a termínu 

splatnosti. Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost. Zacházejte s nimi tedy opatrně. Myslete na to, 

že stejné oblečení může mít po Vás zamluveno další zákazník. Uzavřená nájemní smlouva vymezuje 

práva a povinnosti obou smluvních stran - pronajímatele i nájemce! Nájemce i pronajímatel mají právo 

od smlouvy odstoupit za dodržení smluvních podmínek uvedených v nájemní smlouvě. Odstoupení od 

smlouvy musí být písemné! V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce je pronajimatelem 

účtována smluvní pokuta za bezdůvodnou blokaci zboží ve výši zaplaceného rezervačního poplatku. V 

případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajimatele, bude nájemci poskytnuté náhradní plnění 

smlouvy, nebo bude vrácen rezervační poplatek v plné výši.  

Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy, mají obě strany právo na splnění povinností druhé 

smluvní strany, nebo na náhradu v plné výši. Pokud nájemce od smlouvy neodstoupí a zboží dle 

smlouvy si v uvedené lhůtě pronájmu nevyzvedne, bude pronajimatelem nájemci účtována smluvní 

pokuta ve výši doplatku nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. Pronajimatel je oprávněn s 

okamžitou platností odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce svým chováním přímo poškozuje 

pronajimatele nebo jeho dobré jméno. V takovém případě nemá nájemce nárok na vrácení již 

zaplaceného rezervačního poplatku. 

Povinnosti pronajímatele: Zablokovat rezervované zboží vůči ostatním zájemcům na dobu 

nájmu dle smlouvy. Připravit rezervované zboží, včetně dohodnutých úprav, dle smlouvy a ve dni 

počátku nájemní lhůty je v pořádku a čisté předat nájemci oproti doplatku nájemného. Bez zbytečného 

odkladu oznámit nájemci neschopnost dodržet závazky dle smlouvy- poškození, nebo zničení 

rezervovaného zboží a dohodnout se na řešení - náhradní plnění smlouvy nebo odstoupení od smlouvy a 

vrácení zaplaceného rezervačního poplatku. 

Povinnosti nájemce: Vyzvednout rezervované zboží ve dni počátku nájemní lhůty. 

Zkontrolovat si při převzetí stav pronajatého zboží a doplatit cenu nájemného. Zacházet s pronajatými 

věcmi šetrně a předcházet jejich poškození. Vrátit pronajaté zboží zpět v nájemní lhůtě.  Nahlásit 

pronajimateli všechny způsobené škody a potvrdit písemný záznam o stavu zboží a míře poškození.   



Nahradit pronajímateli škody (jak výše uvedeno) - náklady na opravu; náhradu hodnoty 

zničeného zboží; náhradu plnění dalších poškozených smluv. Zaplatit pronajimateli smluvní pokuty a 

sankční poplatky v případě nedodržení povinnostní plynoucích ze smlouvy, nedodržení termínu vrácení 

pronajatého zboží nebo nedodržení termínu splatnosti náhrady škody. Bez zbytečného odkladu oznámit 

pronajimateli překážky bránící  plnění povinností plynoucích ze smlouvy a dohodnout se na způsobu 

řešení. 


