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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky půjčovny luxusu RENTDREAM provozované Pronajímatelem, vydané ve smyslu § 

1751 Občanského zákoníku, upravují základní podmínky pronájmu luxusních Vozidel k dočasnému užívání, včetně práv a 

povinností Smluvních stran, a to jak během Doby trvání nájmu, tak i po skončení tohoto Nájmu. 

1.2 Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci k dočasnému užívání Vozidlo a Nájemce se zavazuje zaplatit za to 

Pronajímateli Nájemné v dohodnuté výši. Práva a povinnosti tohoto Nájmu stanoví Smlouva a tyto Všeobecné obchodní 

podmínky, které jsou její nedílnou součástí. 

1.3 Pokud se úprava některé otázky ve Všeobecných obchodních podmínkách liší od úpravy ve Smlouvě, má úprava ve 

Smlouvě přednost. 

2. DEFINICE 

2.1 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů z nich vyplývajících budou mít pojmy definované 

v tomto článku význam zde uvedený, nebude-li ve Smlouvě dohodnuto nebo dále stanoveno jinak, případně nebude-li jiný 

výklad vyplývat z kontextu: 

Asistence znamená službu asistence poskytovanou pojišťovnou v rámci pojištění Vozidla. 

Bankovní účet pronajímatele znamená běžný účet Pronajímatele uvedený na Internetových stránkách. 

Ceník znamená aktuální ceník Pronajímatele uvedeného v Nabídce, který určuje výši Nájemného, Jistoty a dalších 

poplatků z poskytnutých služeb. 

Dárce je třetí osoba, která provede Rezervaci bez nutnosti uvedení Termínu či Náhradního termínu vlastním jménem ve 

prospěch Obdarovaného. 

Dárkový poukaz znamená listinu vydanou Pronajímatelem Dárci ve prospěch Obdarovaného, na základě které je 

Obdarovaný, za splnění všech podmínek stanovených pro Nájemce v Nabídce a Všeobecných obchodních podmínkách, 

oprávněn uzavřít Smlouvu s Pronajímatelem a stát se Nájemcem. 

Délka trvání nájmu znamená možnou délku trvání Nájmu stanovenou pro konkrétní Vozidlo v Nabídce. 

Doba trvání nájmu znamená časový úsek určující trvání Nájmu stanovený ve Smlouvě. 

Elektronické nabídky znamenají jakékoli nabídky, aktuality, upozornění, komerční sdělení či akce Pronajímatele nebo 

jeho obchodních partnerů zasílány Nájemci na kontaktní email nebo jinou kontaktní adresu, kterou uvede v registraci na 

Internetových stránkách. 

Exteriér znamená veškeré vnější příslušenství a součást Vozidla, zejména karoserii, pneumatiky a disky. 

Hlášení nehody a poškození znamená dokument o hlášení nehod, škodních událostí a jakéhokoli poškození, které nastane 

v Případě poškození, který je předán Nájemci spolu s Vozidlem. 

Interiér znamená veškeré vnitřní příslušenství a součást Vozidla, zejména palubní desku, sedadla a odkládací prostory. 

Internetové stránky znamenají internetové stránky Pronajímatele umístěné na doméně II a III řádu s adresou 

www.rentdream.cz. 

Jistota znamená jistotu poskytnutou k zajištění nároků Pronajímatele vůči Nájemci z Nájmu ve výši stanovené v Nabídce 

poskytnutou Nájemcem Pronajímateli k okamžiku převzetí Vozidla v dohodnutém Termínu. 
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Nabídka znamená aktuální nabídku Pronajímatele uvedenou na Internetových stránkách, která obsahuje konkrétní Vozidla 

možné k Nájmu včetně Délky trvání nájmu, Ceník a dalších informací týkajících se Nájmu a Vozidla. 

Náhradní termín znamená alternativní termín Nájmu určený pro případ, že Vozidlo vybrané Nájemcem není v Termínu k 

dispozici nebo způsobilé k Nájmu. 

Nájemce znamená fyzickou (podnikající či nepodnikající) nebo právnickou osobu, která s Pronajímatelem uzavřela 

Smlouvu, k jejímu uzavření bezprostředně směřuje nebo provedla platnou Objednávku. Nájemcem se rozumí i Účastník 

nájmu a dále osoba, která provedla registraci na Internetových stránkách a neprovedla platnou Objednávku, čímž se na ni 

přiměřeně vztahují ustanovení o registraci Nájemce dle článku 23 (Registrace Na Internetových Stránkách), zpracování 

osobních údajů dle článku 22 (Shromážďování A Zpracování Osobních Údajů Nájemce) a další přiměřeně aplikovatelná 

ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.  

Nájem znamená závazek Pronajímatele dočasně přenechat Vozidlo k užívání Nájemci za splnění v ní stanovených 

podmínek a podmínek v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli 

Nájemné a další poplatky z poskytnutých služeb ve výši stanovené v Ceníku. 

Nájemné znamená peněžitou částku za Nájem konkrétních Vozidel v dohodnuté výši odpovídající Době trvání nájmu a 

další poplatky výši stanovené v Ceníku. 

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Obdarovaný znamená osobu odlišnou od Nájemce, pro kterou Nájemce objedná Dárkový poukaz. 

Objednávka znamená platně provedenou objednávku Vozidla na úrčitý Termín přes Internetové stránky nebo jiným 

způsobem akceptovaným Pronajímatelem. 

Pohonné hmoty znamenají pohonné hmoty, provozní kapaliny a jakékoli další potřebné kapaliny či energie nutné k 

řádnému provozu konkrétního Vozidla. 

Policie znamená příslušný orgán Policie České republiky nebo jiný orgán činný v trestním řízení na území České republiky 

nebo v zahraničí. 

Předávací protokol znamená doklad o předání Vozidla k Nájmu, kterým počíná odpovědnost Nájemce za Vozidlo v 

souladu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. 

Přístroje znamenají veškeré přístroje aktuálně nabízené k pronájmu v Nabídce. 

Případ porušení znamená situaci, kdy nastane jakékoli porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy a Všeobecných 

obchodních podmínek Nájemcem. 

Případ poškození znamená případ vzniku jakékoli trvalé či dočasné závady, poškození či havárie Vozidla, která nastane v 

Době trvání nájmu a mění stav Vozidla, který mělo k okamžiku předání Nájemci, anebo k odcizení Vozidla během Doby 

trvání nájmu. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů znamená prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené na Internetových stránkách. 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti znamená prohlášení o vyloučení odpovědnosti Pronajímatele uvedené na 

Internetových stránkách. 

Potvrzení objednávky znamená potvrzení o přijetí Objednávky a platnosti Termínu Pronajímatelem s uvedením detailních 

informací o Vozidle a Termínu zaslané Nájemci Pronajímatelem. 

Potvrzení rezervace znamená potvrzení o přijetí platby Nájemného, které obdrží Nájemce po připsání peněžité částky na 

Bankovní účet pronajímatele nebo jiném způsobu obdržení platby Nájemného Pronajímatelem, kterým vzniká Rezervace. 
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Pozemní komunikace znamenají pozemní komunikace, jak jsou vymezeny v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, v platném znění. 

Profesionální řidič znamená řidiče poskytnutého k Nájmu Pronajímatelem na základě konkrétních podmínek v Nabídce. 

Pronajímatel znamená společnost GBARD HOLDING s.r.o. jako provozovatel půjčovny luxusu RENTDREAM, se 

sídlem Přímá 1650/15, 150 00 - Praha 5, IČ: 28948327, DIČ: CZ28948327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155125, tel.: +420 245 007 008, fax: +420 222 553 353, email: 

obchod@rentdream.cz. 

Rezervace znamená platně provedenou rezervaci Nájmu, které předchází platně provedená Objednávka, obdržení 

Potvrzení objednávky, zaplacení Nájemného Pronajímateli a obdržení Potvrzení rezervace. 

Skryté závady znamenají technické závady, které nebyly Pronajímateli ani Nájemci známé k okamžiku předání Vozidla a 

které způsobily Případ poškození bez zavinění Smluvních stran. 

Směnka znamená směnku, kterou Nájemce, který je fyzickou osobou, zajišťuje svoje závazky ve prospěch Pronajímatele a 

v případě, že nastane Případ porušení, zavazuje se bezpodmínečně k zaplacení peněžité částky Pronajímateli ve výši 

stanovené Pronajímatelem. 

Smlouva znamená nájemní smlouvu včetně veškerých jejich dodatků, uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem, 

předmětem které je závazek Pronajímatele dočasně přenechat Vozidlo k užívání Nájemci za splnění v ní stanovených 

podmínek a podmínek v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli 

Nájemné, a veškeré další dokumenty které s ní souvisí nebo jsou její součástí. 

Smluvní strany znamenají Pronajímatele a Nájemce, kteří spolu uzavřeli Smlouvu nebo k uzavření Smlouvy svým 

jednáním směřují. 

Storno poplatek znamená poplatek za předčasné odstupení od Smlouvy stanoven ve výši dle podmínek článku 21 (Zrušení 

Rezervace A Odstoupení Od Smlouvy). 

Termín znamená konkrétní datum začátku a konce určený Nájemcem v Objednávce, Rezervaci nebo ve Smlouvě a 

vymezující Dobu trvání nájmu. 

Účastníci nájmu znamenají všechny osoby, které jsou v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními 

podmínkami oprávněné v Době trvání nájmu řídit Vozidlo, na které se po přistoupení ke Smlouvě vztahují veškeré 

povinnosti jako na Nájemce. 

Vozidlo znamená motorové vozidlo (automobil, motocykl, plavidlo, karavan, skútr a jiné vozidlo nebo zařízení aktuálně 

nabízené k pronájmu v Nabídce) včetně jeho součástí a příslušenoství, které jsou předmětem Nájmu a jsou uvedeny v 

Nabídce. 

Všeobecné obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré další dokumenty, které s nimi 

nebo se Smlouvou souvisí. 

2.2 Není-li patrný jiný záměr, jsou odkazy na články, odstavce a přílohy odkazy na články, odstavce a přílohy těchto 

Všeobecných obchodních podmínek. Přílohy připojené k těmto Všeobecným obchodním podmínkám jsou jejich nedílnou 

součástí. 

2.3 Nadpisy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad jejich 

ustanovení. 
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3. PŘEDMĚT NÁJMU 

3.1 Předmětem Nájmu je Vozidlo nabízené Pronajímatelem k nájmu v Nabídce. Nabídku je Pronajímatel oprávněn měnit dle 

své úvahy v souvislosti s jeho momentální schopností plnit závazky z Nájmu. Pokud jsou předmětem Nájmu Přístroje, 

vztahují se na Nájem veškerá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, které neodporují jejich přirozené 

podstatě. 

3.2 Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy s potenciálním Nájemcem dle § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, ale pouze 

informací o aktuální nabídce Vozidel, které se mohou stát předmětem Nájmu na základě další dohody mezi Pronajímatelem 

a Nájemcem. 

4. OBJEDNÁVKA, REZERVACE A NÁJEM 

4.1 Platnou Objednávku provádí Nájemce přes rezervační systém Pronajímatele na jeho Internetových stránkách, formou 

elektronické komunikace, listovou zásilkou, telefonicky nebo na osobním jednání, na základě které zašle Pronajímatel 

Nájemci Potvrzení objednávky. Pokud Pronajímatel nezašle Nájemci Potvrzení objednávky do 5 dnů, není Objednávka 

platná. V Objednávce Nájemce určí Termín včetně Náhradního termínu. 

4.2 Provedená Objednávka není pro Smluvní strany závazná, pokud nebyla platně provedena Rezervace. Rezervace je platně 

provedena pokud Nájemce zaplatí Pronajímateli Nájemné a obdrží od Pronajímatele Potvrzení rezervace, čímž se 

Pronajímatel zavazuje nenabízet Vozidlo v Termínu či Náhradním termínu k Nájmu třetím osobám. Pokud třetí osoba 

provede platnou Objednávku ke stejnému Vozidlu jako Nájemce, obdrží Potvrzení objednávky a provede Rezervaci 

zaplacením Nájemného k Vozidlu, ke kterému Nájemce neprovedl platnou Rezervaci, zaniká Objednávka Nájemce k 

okamžiku přijetí Nájemného Pronajímatelem od třetí osoby. Pokud Nájemce platbu odeslal bankovním převodem, ale na 

Bankovní účet pronajímatele byla připsána až po platbě provedené třetí osobou, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné 

Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Nájemce nemá vůči Pronajímateli nárok 

na náhradu vzniklé škody vzniklé z pozdě provedené Rezervace. 

4.3 Doba trvání nájmu je stanovena na konkrétní Termín na základě platně provedené Rezervace. Do Doby trvání nájmu na 

nejméně dvanáct (12) hodin se započítává i čas na přistavení nebo odvoz Vozidla. Pokud Nájemce z jakéhokoli důvodu 

přesáhne Dobu trvání nájmu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, nastává Případ porušení, na základě 

kterého je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné za další trvání odpovídající Nájemnému za Dobu trvání nájmu. 

4.4 Okamžikem provedení Objednávky Nájemce vyslovuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se k 

dodržování závazků z nich vyplývajících a závazků vyplývajících z podmínek Rezervace v případě jejího platného 

provedení. Platně provedenou Rezervací se Smluvní strany zavazují k uzavření Smlouvy, od jejíž účinnosti se řídí také 

podmínkami v ní stanovenými. 

4.5 Pronajímatel je oprávněn odmítnout Objednávku, Rezervaci, uzavření Smlouvy či předání Vozidla jakémukoli Nájemci a 

to i v případě Termínu, kdy je Vozidlo k dispozici, bez udání důvodu. V případě zaplacení Nájmu Nájemcem a pozdějším 

odmítnutím Rezervace či uzavření Smlouvy, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na 

bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. V případě odmítnuté Objednávky, Rezervace, Smlouvy či předání Vozidla 

nemá Nájemce nárok na náhradu vzniklé škody. 

4.6 Pronajímatel garantuje platnost cenové nabídky Nájemného k okamžiku obdržení Potvrzení objednávky zaslaného 

Pronajímatelem nebo k datu garance cenové nabídky uvedenému na Internetových stránkách, s výjimkou Objednávky k 

více než ke dvěma (2) Vozidlům. 

4.7 Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, Pronajímatel nesouhlasí s podnájmem Vozidla Nájemcem třetí osobě. 
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5. IDENTIFIKACE NÁJEMCE 

5.1 Za účelem Nájmu je Nájemce povinen předložit Pronajímateli minimálně jeden platný doklad totožnosti a platný řidičský 

průkaz příslušné skupiny platný v České republice, a to nejpozději do okamžiku uzavření Smlouvy. Pronajímatel je 

oprávněn vyžádat si další potřebné doklady za účelem ověření totožnosti Nájemce a souhlasí s pořízením jejich kopií. 

5.2 Nájemce, který je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou předloží při každém pronájmu také kopii živnostenského 

oprávnění nebo platný výpis z obchodního rejstříku či jiného veřejného seznamu ve kterém je Nájemce zapsán. Tyto 

dokumenty nesmí být starší než tři (3) měsíce. 

5.3 Pokud za Nájemce jedná jiná osoba než osoba uvedená v obchodním rejstříku či jiném veřejném seznamu, doloží Nájemce 

spolu s ostatními identifikačními dokumenty podle tohoto článku 5 (Identifikace Nájemce) i příslušnou plnou moc 

udělenou osobou oprávněnou udělit plnou moc k Nájmu v souladu s platnými právními předpisy. 

5.4 V případě, že se neshoduje označení, údaje, či jiné náležitosti uvedené v Objednávce, Rezervaci či Smlouvě s informacemi 

na Nájemcem poskytnutém dokladu totožnosti, řidičském průkazu, živnostenském oprávnění či plné moci, nebo má 

Pronajímatel podezření, že je takový doklad nebo listina neplatná, padělaná nebo jinak změněná či nepatří Nájemci, který 

ho jako svůj vlastní předložil, je Pronajímatel oprávněn nepředat Vozidlo Nájemci do té doby, než s příslušným orgánem 

veřejné moci ověří platnost dokladu či listin nebo případ jejího odcizení a neoprávněného užívání. Nájemce povinen strpět 

nepředání Vozidla, i pokud již započne Doba trvání nájmu a nemá nárok na náhradu vzniklé škody či slevu na Nájemném 

za dobu, kdy Pronajímatel ověřoval platnost dokladů či listin předložených Nájemcem. Pokud Nájemce z tohoto důvodu 

odstoupí od Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn ponechat si poskytnutou Jistotu v souladu článkem 11 (Jistota). 

6. NÁJEMCE, ŘIDIČ A DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ ŘÍDIT VOZIDLO 

6.1 Vozidlo je pronajímáno standartně jednomu Nájemci. Pokud se Vozidlo pronajímá spolu s Profesionálním řidičem, upraví 

se podmínky užívání Vozidla s Profesionálním řidičem, které jsou odlišné od ustanovení Všeobecných obchodních 

podmínek, ve Smlouvě. 

6.2 Na návrh Nájemce mohou ke Smlouvě přistoupit i další Účastníci nájmu. Účastníci nájmu se svým podpisem na Smlouvě 

stávají Nájemci a tím se zavazují dodržovat podmínky Smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky ve všech ustanoveních 

určených pro Nájemce.  

6.3 Vozidlo nesmí být řízeno osobou odlišnou od Nájemce nebo Účastníků nájmu. Pokud nastane Případ porušení nebo Případ 

poškození, odpovídá Nájemce a Účastníci nájmu za závazky z Nájmu a náhradu vzniklé škody či Pronajímateli solidárně. 

6.4 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, nesmí být věk řidiče či jiné osoby oprávněné řídit Vozidlo nižší než věk 

stanovený u konkrétního Vozidla na Internetových stránkách. Pro identifikaci osob oprávněných řídit Vozidlo se přiměřeně 

použijí ustanovení vymezující práva a povinnosti Nájemce včetně podmínek uvedených v článku 5 (Identifikace Nájemce). 

6.5 Pokud je v nabídce Nájem konkrétního Vozidla omezen na limit určitého počtu ujetých kilometrů, jsou Nájemce, řidič i 

další Účastníci nájmu povinni dodržovat určené omezení. Pokud je omezení možné překročit doplatkem za každý 

kilomentr ujetý nad stanovený limit, je Nájemce povinen uhradit vzniklou částku dle platného Ceníku při vrácení Vozidla 

Pronajímateli po skončení Doby trvání nájmu. Pokud Nájemce při vrácení Vozidla dlužnou částku nezaplatí, je 

Pronajímatel oprávněn postupovat jako v případě vzniklé škody v souladu s článkem 11 (Jistota). 

7. NÁJEMNÉ A DALŠÍ POPLATKY 

7.1 Nájemné musí být zaplaceno nejpozději k okamžiku uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce zaplatí Nájemné před okamžikem 

uzavření Smlouvy, Pronajímatel potvrdí provedenou platbu Nájemného v Portvzení rezervace v souladu s článkem 4 

(Objednávka, Rezervace A Nájem). 

7.2 Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné transparentním bankovním převodem, platební kartou, hotově nebo 

jiným způsobem akceptovaným Pronajímatelem. Konkrétní způsoby stanoví Pronajímatel na Internetových stránkách. 
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Pronajímatel může určit jiný způsob platby či vrácení Nájemného, Jistoty, náhrady v Případě poškození a Případě porušení, 

a jakýchkoliv dalších poplatků vzniklých v souvislosti s Nájmem, a to dle vlastní úvahy i bez uvedení důvodu.  

7.3 Pronajímatel si vyhrazuje právo navýšit Nájemné o poplatky spojené s realizací finanční transakce bankovním převodem, 

platební kartou či platbě ze zahraničí. V případě platby ze zahraničí je Nájemce povinen zajistit uhrazení veškerých 

poplatků spojených se zahraniční transakcí odesílatelem platby. Pokud Nájemce nezajistí doplacení nákladů Pronajímatele 

za danou zahraniční transakci, je Pronajímatel oprávněn vrátit platbu odesílateli po odečtení veškerých nákladů s ní 

spojených. 

8. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

8.1 Smlouva se uzavírá v písemné formě v českém jazyce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Za předběžné uzavření 

Smlouvy se považuje již zaslání Potvrzení rezervace či dohoda Smluvních stran formou elektronické komunikace, listovou 

zásilkou, telefonicky nebo na osobním jednání, čímž vzniká předsmluvní odpovědnost Smluvních stran. 

8.2 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou pro konkrétní Termín na 

základě platně provedené Rezervace nebo jiným způsobem určeným dohodou Smluvních stran. Ukončením její účinnosti 

nejsou dotčena vzájemná práva Smluvních stran týkající se dorovnání vzájemných závazků ani případné nároky Smluvních 

stran na náhradu vzniklé škody podle platných právních předpisů. 

9. PŘEDÁNÍ VOZIDLA 

9.1 Po uzavření Smlouvy se Pronajímatel zavazuje k předání Vozidla Nájemci v Termínu stanoveném v Potvrzení rezervace. 

Pokud Pronajímatel souhlasí se změnou Termínu v hodině nebo dni, může na základě žádosti Nájemce doručené 

Pronajímateli nejpozději jeden (1) týden před Termínem, předat Nájemci Vozidlo v tomto dožádaném termínu. Po změně 

Termínu zůstávají ustanovení Smlouvy, které se netýkají Termínu, beze změny. 

9.2 Dle dohody s Nájemcem Pronajímatel přistaví Vozidlo na dohodnuté místo nebo umožní Nájemci jeho vyzvednutí na 

dohodnutém místě. Po skončení Doby trvání nájmu Nájemce přistaví Vozidlo na dohodnuté místo nebo umožní jeho 

vyzvednutí na dohodnutém místě. Výše poplatků za přistavení nebo vyzvednutí Vozidla Pronajímatelem se počítá podle 

sazby za ujeté kilometry Vozidla nad limit dle konkrétního Vozidla a paušální poplatek dle Ceníku. 

9.3 Konkrétní místo předání a vyzvednutí Vozidla je stanoveno ve Smlouvě. Smluvní strany se mohou po uzavření Smlouvy 

dohodnout na odlišném místě předání nebo vyzvednutí Vozidla pouze pokud Nájemce po souhlasu Pronajímatele uhradí 

veškeré poplatky za změny místa s tím spojené na Bankovní účet pronajímatele nebo jiným způsobem dle dohody 

Smluvních stran bez zbytečného prodlení. 

9.4 Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo v odpovídajícím stavu. Pokud Nájemce zjistí, že nastal Případ poškození Vozidla 

mimo místo faktického předání Vozidla, je Nájemce povinen neprodleně kontaktovat Pronajímatele a umožnit 

odpovědnému pracovníkovi Pronajímatele vyhodnotit poškození nebo poruchu a určit další postup, kterým je Nájemce 

povinen se řídit. Pokud nastala pojistná událost, je Nájemce povinen předčasně vrátit Vozidlo Pronajímateli a uhradit 

náklady vzniklé z Případu poškození v souladu s článkem 14.2. 

9.5 Pronajímatel předá Vozidlo, které je v souladu s platnými právními předpisy způsobilé k jízdě na dálnicích, spolu s dálniční 

známkou platnou pro území České republiky. Pokud není Nájem omezen na užívání Vozidla na území České republiky, je 

Nájemce povinen opatřit si pro jízdu na dálnici v zahraničí dálniční známku na vlastní náklady. 

9.6 Pronajímatel je oprávněn odmítnout předání Vozidla Nájemci bez udání důvodu. V případě zaplacení Nájmu Nájemcem a 

pozdějším odmítnutím předání Vozidla, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na 

bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. V případě odmítnuté Objednávky, Rezervace či uzavření Smlouvy nemá 

Nájemce nárok na náhradu vzniklé škody. 

9.7 V odůvodněných případech, zejména z důvodů nezaviněných Pronajímatelem, je Pronajímatel oprávněn odevzdat Nájemci 

srovnatelný typ Vozidla nebo Vozidlo v jiné barvě než bylo Nájemcem objednáno a potvrzeno platnou Rezervací.  
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10. VRÁCENÍ VOZIDLA 

10.1 Nájemce je povinen vrátit Vozidlo po uplynutí Doby trvání nájmu v čase a v míste stanoveném ve Smlouvě. Nájemce je 

povinen vrátit Vozidlo ve stavu v jakém mu bylo předáno Pronajímatelem s výjimkou obvyklého opotřebení 

odpovídajícímu užívání Vozidla v Době trvání nájmu. Pokud Nájemce vrátí Vozidlo Pronajímateli před koncem Doby 

trvání nájmu, nemá Nájemce nárok na vrácení Nájemného či jeho části z nevyčerpané Doby trvání nájmu s výjimkou 

podmínek článku 15.3. 

10.2 Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo (včetně veškerého příslušenství, dokumentů, dokladů a klíčů) odevzdáním 

pověřenému pracovníkovi Pronajímatele. O vrácení Vozidla sepíše pověřený pracovník Pronajímatele Předávací protokol. 

Pokud není Předávací protokol sepsán a podepsán pověřeným pracovníkem Pronajímatele, má se za to, že Vozidlo nebylo 

platně vrácené. To neplatí v případě, že pověřený pracovník Pronajímatele Vozidlo od Nájemce ve sjednané době a na 

dohodnutém místě nepřevezme nebo odmítne podepsat Předávací protokol. 

10.3 Nájemce je povinen vrátit Vozidlo s plně doplněnými Pohonnými hmotami, a to i v případě, že Pohonné hmoty ve Vozidle 

k okamžiku předání Pronajímatelem nebyly plně doplněny z důvodu přistavení Vozidla na místo odlišné od sídla 

Pronajímatele na základě Objednávky či Rezervace. Nájemce je povinen doplňovat Pohonné hmoty během Doby trvání 

nájmu k užívání Vozidla a to tak, aby z důvodu nedostatku nebo nevhodného typu Pohonných hmot nedošlo k poškození 

Vozidla. 

10.4 Nájemce doplňuje Pohonné hmoty na vlastní náklady. Pokud Nájemce nevrátí Vozidlo Pronajímateli s plně doplněnými 

pohonnými hmotami, je Pronajímatel oprávněn započíst náklady na doplnění Pohonných hmot vůči Jistotě poskytnuté 

Nájemcem v souladu s článkem 18 (Započtení Pohledávek Pronajímatele). 

10.5 Nájemce je povinen vrátit Vozidlo v kompletně čistém stavu, za co se považuje stav Intriéru a Exteriéru, který nenese 

známky znečištění či poškození, které by neodpovídali stavu běžného opotřebení odpovídajícímu užívání Vozidla v Době 

trvání nájmu. Pokud Nájemce nevrátí Vozidlo Pronajímateli v čistém stavu, je Pronajímatel oprávněn započíst náklady na 

vyčištění ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) vůči Jistotě poskytnuté Nájemcem v souladu s článkem 18 

(Započtení Pohledávek Pronajímatele). 

10.6 Pokud Nájemce nevrátí Vozidlo po skončení Doby trvání nájmu Pronajímateli ani na výzvu Pronajímatele a Pronajímatel 

ví, kde se Vozidlo nachází, je Pronajímatel oprávněn zajistit odebrání Vozidla agenturou k tomu oprávněnou na náklady 

Nájemce, které je Pronajímatel oprávněn započíst vůči poskytnuté Jistotě v souladu s článkem 18 (Započtení Pohledávek 

Pronajímatele). Pokud Nájemce nevrátí Vozidlo po skončení Doby trvání nájmu Pronajímateli ani na výzvu Pronajímatele 

a Vozidlo není k nalezení, Pronajímatel je oprávněn ponechat si poskytnutou Jistotu v plné výši, anebo požadovat uhrazení 

Jistoty zajištěné Směnkou a Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli plnou hodnotu Vozidla ve výši odpovídající jeho 

kupní ceně v okamžiku zakoupení majitelem Vozidla. Pronajímatel o nevrácení Vozidla Nájemcem neprodleně informuje 

Policii s podezřením o spáchání trestního činu zpronevěry Nájemcem v souladu s platnými právními předpisy. 

10.7 Pokud je Vozidlo vráceno v nepoškozeném a plně způsobilém stavu do 3 dnů ode dne ukončení Doby trvání nájmu, 

Pronajímatel je oprávněn ponechat si poskytnutou Jistotu v plné výši, anebo požadovat uhrazení Jistoty zajištěné Směnkou 

a Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli dvojitou výši Nájemného za všechny započaté dni od okamžiku ukončení 

Doby trvání nájmu a veškeré náklady a poplatky které vznikly Pronajímateli v souvislosti s nevrácením Vozidla.  

10.8 Dobu trvání nájmu lze dohodou Smluvních stran prodloužit, a to na základě písemného dodatku k této Smlouvě, který bude 

uzavřen na žádost žádost Nájemce doručenou nejpozdějí 12 hodin před uplynutím Doby trvání nájmu Pronajímateli a 

písemného potvrzení prodloužení Pronajímatelem. V případě prodloužení Doby trvání nájmu dodatkem, zůstanou Nájemci 

zachovány veškeré podmínky a rozsah pojistného krytí dle článku 14 (Pojištění). 

10.9 Pokud bylo Vozidlo Nájemci během Doby trvání nájmu odcizeno, řídí se náhrada vzniklé škody článkem 16.4. 
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11. JISTOTA 

11.1 Nájemce je povinen složit k zajištění Nájmu Jistotu ve formě peněžité částky ve výši určené ke konkrétnímu Vozidlu 

stanovené v Nabídce nejpozději k okamžiku předání Vozidla, a to předautorizací kreditní kartou, zasláním částky na 

Bankovní účet Pronajímatele nebo hotově k okamžiku uzavření Smlouvy pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat po Nájemci složení vyšší Jistoty než je stanovena v Nabídce po předchozím 

upozornění Nájemce. 

11.2 Pokud je v Nabídce stanovena možnost poskytnout Jistotu ve formě Směnky, je k této formě Jistoty oprávněn pouze 

Nájemce, který je fyzickou osobou a to výhradně se souhlasem Pronajímatele. Podpisem Směnky Nájemce prohlašuje, že 

disponuje plnou výší peněžité částky odpovídající Jistotě zajištěné Směnkou a je si vědom, že by v opačném případě 

nedošlo k uzavření Smlouvy. Nepravdivé trvzení tohoto prohlášení je trestným činem podvodu klasifikovaným dle 

platných právních předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, je Nájemce, který je právnickou osobou, povinen 

složit k zajištění Nájmu Jistotu ve formě peněžité částky. 

11.3 Jistota, která byla poskytnuta v hotovosti, má v případě dostání všech povinností vyplývajících ze Smlouvy a Všeobecných 

obchodních podmínek funkci vratné kauce. Pokud nastane Případ poškození či Případ porušení, je Pronajímatel oprávněn k 

započtení pohledávky Pronajímatele vůči Nájemci ze vzniklé škody nebo z porušení podmínek Smlouvy nebo 

Všeobecných obchodních podmínek s Jistotou. 

11.4 Pokud byla Jistota poskytnuta Nájemcem ve formě Směnky, stává se Směnka splatnou ke dni, ke kterému končí Doba 

trvání nájmu. Pokud nastane Případ poškození, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli peněžitou částku ze Směnky ve 

výši nároků Pronajímatele vůči Nájemci ze vzniklé škody. Pokud nastane Případ porušení, je Nájemce povinen zaplatit 

Jistotu ze Směnky v plné výši. Pronajímatel je oprávněn Směnku dále převést i bez souhlasu Nájemce. 

11.5 Pokud o to Pronajímatel požádá, Nájemce je povinen poskytnou Směnku ve formě blankosměnky s nevyplněnou výší 

splatné peněžité částky, která je doplněna Pronajímatelem na základě výše škody způsobené Nájemcem po vrácení Vozidla 

a uzavřít s Pronajímatelem dohodu o směnečném vyplňovacím právu. Na blankosměnku se přiměřeně použijí ustanovení o 

Směnce v souladu s těmi Všeobecnými obchodními podmínkami. 

11.6 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, vrátí Pronajímatel Jistotu poskytnutou peněžitou částkou na bankovní účet, ze 

kterého byla platba přijata, nebo vrátí Nájemci poskytnutou Směnku, do 3 Pracovních dnů ode dne následujícího po vrácení 

Vozidla Pronajímateli ve stavu dle podmínek článku 10 (Vrácení Vozidla). Pokud nastane Případ poškození, vrátí 

Pronajímatel Jistotu poskytnutou peněžitou částkou na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata po odečtení nákladů 

způsobených poškozením Vozidla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

12. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM 

12.1 Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo pouze na Pozemních komunikacích a to v závislosti na způsobilost a typ Vozidla. 

Nájemce není oprávněn užívat Vozidlo na motoristických dráhách, okruzích, letištních plochách či jiných místech, které 

nelze považovat za Pozemní komunikaci. Pokud je Vozidlo plavidlem nebo obdobným typem vozidla způsobilým k 

užívání na vodních cestách, je Nájemce oprávněn užívat Vozidlo pouze na vodních cestách, na kterých je v souladu s 

platnými právními předpisy povolen provoz plavidel se spalovacími motory. 

12.2 Během Doby trvání nájmu se Nájemce zavazuje dodržovat platné právní předpisy, kterých porušení by mohlo jakýmkoli 

způsobem ovlivnit jeho závazky z Nájmu, dodržovat pravidla silničního provozu a nakládat s Vozidlem s náležitou péčí a 

opatrností tak, aby nedošlo ke vzniku škody.  

12.3 Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli veškeré náklady, které vznikly v souvislosti s užíváním Vozidla, zejména 

opotřebení pneumatik ve výši přesahující 0,5 mm na každých ujetých 1000 km, defekty pneumatik, použití dojezdové sady, 

náhradní vozidlo v případě nehody či poruchy, odtah vozidla a jakékoli další Poškození v okamžiku odevzdání Vozidla. 

Pokud Nájemce neuhradí výše uvedené náklady, je Pronajímatel oprávněn k započtení Jistoty se svými nároky v souladu s 

článkem 10.3. 
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12.4 Nájemce se zavazuje zaplatit veškeré pokuty za přestupky prokazatelně spáchané v Době trvání nájmu a to do 7 dnů od 

výzvy doručené Pronajímatelem a doručit Pronajímateli doklad o úhradě. Pronajímatel je oprávněn na výzvu oprávněných 

orgánů, zejména v případě podezření ze spáchání trestného činu nebo přečinu, sdělit osobní údaje o Nájemci v souladu s 

článkem 22 (Shromážďování A Zpracování Osobních Údajů Nájemce). 

13. DÁRKOVÝ POUKAZ 

13.1 Dárce je oprávněn zřídit Nájem ve prospěch Obdarovaného zakoupením Dárkového poukazu. Dárkový poukaz je cenným 

papírem, který vydá Pronajímatel Dárci pouze na základě platně provedené Rezervace. Dárkový poukaz musí být vystaven 

na jméno Obdarovaného, přičemž Dárce je oprávněn využít Dárkový poukaz sám i stát se Účastníkem nájmu. Osoba 

odlišná Obdarovaného nebo Dárce není bez předchozího souhlasu Pronajímatele oprávněna k jeho využití s výjimkou 

právního nástupce nebo dědice Obdarovaného nebo Dárce. 

13.2 Dárkový poukaz se předává Dárci, pokud se Dárce a Pronajímatel nedohodnou na jiném způsobu předání Obdarovanému. 

K využití Dárkového poukazu kontaktuje Obdarovaný nebo Dárce Pronajímatele a dohodne si s Pronajímatelem předání 

Dárkového poukazu, Termín, další podmínky Nájmu a uzavření Smlouvy minimálně 90 dnů přede dnem předpokládaného 

Termínu. Od okamžiku uzavření Smlouvy s Obdarovaným se z Obdarovaného stává Nájemce. Pokud uzavře Smlouvu 

místo Obdarovaného Dárce, od okamžiku uzavření Smlouvy s Dárcem se z Dárce stává Nájemce. 

13.3 Pronajímatel je oprávněn omezit dobu platnosti Dárkového poukazu na určitý časový úsek, který nesmí být kratší než šest 

(6) měsíců, a která je platná ode dne vystavení Dárkového poukazu. K možnosti uzavřít Smlouvu vyplývající z Dárkového 

poukazu je Dárce či Obdarovaný povinen předložit Pronajímateli Dárkový poukaz v nepoškozené a čitelné podobě a 

postupovat v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Míru čitelnosti a poškození Dárkového poukazu a 

možnost jeho uplatnění posoudí Pronajímatel. 

13.4 O tom, zda je z Dárkového poukazu oprávněn Dárce nebo Obdarovaný rozhoduje skutečnost, který z nich předložil 

Dárkový poukaz Pronajímateli jako první. Pokud není možné poskytnout k Nájmu Vozidlo, na které Dárce provedl 

Rezervaci, vybere si Nájemce pro Nájem jiné Vozidlo z Nabídky, kterého konečná hodnota bude odpovídat stejné nebo 

nižší částce než Nájemné zaplacené Dárcem při provádění Rezervace. 

13.5 Obdarovaný i Dárce jsou oprávněni vrátit neuplatněný Dárkový poukaz Pronajímateli ve lhůtě 14 dnů ode dne Potvrzení 

rezervace. Pokud vrátí Dárkový poukaz Dárce, Pronajímatel mu vrátí zaplacené Nájemné po odečtení Storno poplatku na 

bankovní účet, ze kterého byla platba přijata nebo jiným způsobem dle dohody Smluvních stran. 

13.6 Dárkový poukaz není možné vyměnit na peněžní částku nebo jiné služby než služby poskytované Pronajímatelem. 

14. POJIŠTĚNÍ 

14.1 Nájem zahrnuje zákonné pojištění odpovědnosti vozidla z provozu na pozemních komunikacích a havarijní pojištění v 

České republice a vybraných zemích s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním.  

14.2 V případě pojistné události je Nájemce povinen k zaplacení minimálně 5 % spoluúčasti na havárii, minimálně však 50 000 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Výše procentuální spoluúčasti a minimální částky je závislá na druhu a typu 

Vozidla. Pokud nastane pojistná událost, Pronajímatel je oprávněn zadržet vrácení Jistoty Nájemci po předání nebo vrácení 

Vozidla až do doby vyřešení pojistné události s Pojišťovnou. Po vyřešení pojistné události Pronajímatel započte peněžitou 

částku odpovídající hodnotě spoluúčasti Nájemce na pojistné události vůči Jistotě v souladu s článkem 11 (Jistota). 

14.3 Pojištění se nevztahuje na věci ponechané či zapomenuté ve Vozidle během i po uplynutí Doby trvání nájmu a Nájemce 

nemá nárok na náhradu škody vzniklé z důvodu ponechání či zapomenutí věcí ve Vozidle po jeho vrácení Pronajímateli. 

Nájemce je povinen uschovat věci ve Vozidle tak, aby v něm nebyly viditelně ponechány a nebyly příčinou vloupání do 

Vozidla. 
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15. ASISTENCE A HAVÁRIE 

15.1 Pokud v Době trvání nájmu nastane Případ poškození nebo signalizace poruchy, je Nájemce povinen ihned zastavit 

Vozidlo a neprodleně kontaktovat Pronajímatele. Pokud je v Prípadě poškození nutné poskytnutí Asistence, zajistí ji 

Pronajímatel v součinnosti s nájemcem. Nájemce nesmí Vozidlo ponechat bez dozoru, pokud tomu nebrání závažné 

okolnosti. 

15.2 Pokud nastal Případ poškození zaviněním Nájemce, je Nájemce povinen uhradit náklady za poskytnutí Asistence zajištěné 

Pronajímatelem nad rámec finančního limitu Asistence poskytnutého pojišťovnou. 

15.3 V Případě poškození, které vzniklo z důvodu Skrytých závad Vozidla nebo vinou Pronajímatele, vrátí Pronajímatel 

zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Nájemce nemá vůči 

Pronajímateli nárok na náhradu vzniklé škody. 

15.4 V Případě poškození nemá Nájemce nárok na zajištění náhradního vozidla ani na vrácení Nájemného či jeho části z 

nevyčerpané Doby trvání nájmu s výjimkou podmínek článku 15.3. 

16. PŘÍPAD POŠKOZENÍ A NÁHRADA ŠKODY 

16.1 V případě, že během Doby trvání nájmu dojde k Případu poškození nebo jakékoli jiné škodní události, při níž došlo k 

poškození či poruše Vozidla nebo způsobení škody třetí osobě Vozidlem, Nájemce je povinen neprodleně kontaktovat 

Pronajímatele a Policii za účelem vyšetření údálosti. Nájemce je v tomto případě povinen vyplnit Hlášení nehody a 

poškození a zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených subjektů a předmětů souvisejících s 

následky Případu porušení či škodní události. Pokud je v důsledku Případu poškození Vozidlo nepojízdné, je Nájemce 

povinen zabezpečit Vozidlo vůči dalšímu Případu poškození. 

16.2 Pokud nastane Případ poškození či jiná škodní událost, havárie Vozidla při dopravní nehodě způsobené vinou Nájemce, při 

které nebyl zjištěn pachatel, či jakékoli jiné poškození či porucha na Vozidle, Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli 

náhradu škody ve výši odpovídající celkové hodnotě škody na Vozidle, která nebyla nahrazena v rámci pojistné události 

pojišťovnou či přesahuje rámec Jistoty poskytnuté Nájemcem (čímž není dotčena možnost Pronajímatele započíst hodnotu 

nákladů vůči Jistotě poskytnuté peněžitou částkou v souladu s článkem 11 (Jistota)), a to včetně veškerých dalších nákladů 

spojených s nahlášením, vyřízením, ukončením pojistné události a veškerých oprávněných nároků či případných srážek 

pojišťovny, a poplatků a daní vyplývajích z platných právních předpisů. Nájemce je za podmínek tohoto článku povinen na 

vlastní náklady zajistit odtah Vozidla na adresu určenou Pronajímatelem nebo, po písemné dohodě Smluvních stran, do 

sídla Pronajímatele. Nájemce je povinen řídit se v případě pojistné události příslušnými pojistnými podmínkami 

pojišťovny, ve které je Vozidlo pojištěno. 

16.3 Pokud během Doby trvání nájmu dojde k odcizení Vozidla nezjistitelným způsobem či za použití originálního klíče, 

odcizení z důvodu zanedbání péče o Vozidlo Nájemcem, zničení nebo jiné trvalé poškození Vozidla způsobem, který není 

možné nahradit v rámci pojištění Vozidla a odcizení Vozidla společně s doklady a evidenčními dokumenty, je Nájemce 

povinen uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši pořizovací ceny Vozidla, kterou Pronajímatel prokáže potřebnou 

dokumentací.  

16.4 Pokud během Doby trvání nájmu dojde k odcizení Vozidla za použití originálního klíče či odcizení z důvodu zanedbání 

péče o Vozidlo Nájemcem, Nájemce je také povinen nahradit ušlý zisk spočívající v úhradě sazby denního nájemného do 

doby, než bude řízení o náhradě škody před orgány odpovědnými v souladu s platnými právními předpisy, pojišťovnou a 

Pronajímatelem zcela ukončeno. Dnem ukončení řízení o náhradě škody je den, kdy Pronajímatel odešle Nájemci písemné 

oznámení o tomto ukončení. 

16.5 Jakákoli případná doúčtování budou prováděna dle Ceníku. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se 

Vozidla je Nájemce povinen uplatnit v okamžiku převzetí Vozidla k Nájmu a Pronajímatel je povinen poznamenat do 

Předávacího protokolu. Náhrada škody bude Pronajímatelem vymáhána po Nájemci i Účastnících nájmu, kteří jsou 

odpovědni solidárně. 
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17. SMLUVNÍ POKUTA 

17.1 Pokud nastane Případ porušení, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu, které výše se odvíjí od typu a 

závažnosti porušení Smlouvy či Všeobecných obchodních podmínek. Smluvní pokutu je na výzvu Pronajímatele Nájemce 

povinen uhradit převodem na Bankovní účet pronajímatele nejpozději do 5 dnů. 

17.2 Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý 

případ kdy Vozidlo během Doby trvání nájmu: 

(a) řídila osoba, která je odlišná od Nájemce či Účastníků nájmu,  

(b) v rozporu se Smlouvou nebo bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele opustilo území České 

republiky,  

(c) řídil Nájemce pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek či léků,  

(d) bylo užíváno za úplatu k účelu transportu osob nebo věcí  

(e) bylo užíváno k přepravě zvířat bez přepravního boxu nebo Nájemce či jiná osoba v interiéru Vozidla kouřila, 

(f) bylo odcizeno úmyslným zaviněním Nájemce nezjistitelným způsobem či za použití originálního klíče, 

(g) bylo odcizeno společně s doklady a evidenčními dokumenty,  

(h) bylo neoprávněně užíváno jako cizí věci získáním Nájmu od Pronajímatele podvodným jednáním, či za využití 

smyšlených či nepravdivých údajů, 

(i) užíval Nájemce či Účastníci nájmu mimo Pozemní komunikace v rozporu s článkem 12.1, a  

(j) bylo užíváno způsobem, kterým Nájemce či Účastník nájmu porušil ustanovení vyplývající ze Smlouvy jako 

např. zákaz vypnutí ABS, řízení trakce a podobně. 

17.3 Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu také pokud se dostane do prodlení se zaplacením dodatečných 

nákladů v souladu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami a to v jednonásobné výši celkové hodnoty 

pohledávky Pronajímatele vůči Nájemci.  

17.4 Pokud Nájemce složil Pronajímateli Jistotu, je Pronajímatel oprávněn započíst vzniklou pohledávku ve výši stanovené v 

souladu s tímto článkem 17 (Smluvní Pokuta). 

17.5 Pokud nastane Případ porušení dle tohoto článku 17 (Smluvní Pokuta), § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

18. ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PRONAJÍMATELE 

18.1 Pronajímatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky vůči Nájemci vzniklé na základě Smlouvy a Všeobecných 

obchodních podmínek i bez souhlasu Nájemce a to vůči Jistotě poskytnuté Nájemcem dle článku 11 (Jistota).  

18.2 Započtení se vztahuje i na veškeré pohledávky a nároky vzniklé v Případě porušení a Případě poškození. 

19. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ 

19.1 Pokud se kterékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy (což zahrnuje kterýkoli článek, 

odstavec, jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím 

dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy. 
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19.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jejich úmyslem je uzavřít Smlouvu i bez ustanovení, která se případně stanou či 

budou shledána neplatnými či nevymahatelnými. 

20. TRVÁNÍ POVINNOSTÍ 

Každá z povinností stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Smlouvou, která nebude splněna ve 

lhůtě dané Smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami, zavazuje Nájemce ke splnění i po dni uplynutí této 

lhůty, pokud Pronajímatel neurčí jiný způsob náhradního plnění nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

21. ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

21.1 Nájemce je oprávněn zrušit Rezervaci nebo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení 

Potvrzení rezervace písemnou výpovědí zaslanou na adresu Pronajímatele. Pokud započala Doba trvání nájmu, Nájemce již 

není oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

21.2 Zrušení Rezervace i odstoupení od Smlouvy se považují za řádně doručené, pokud byly doručeny na adresu Pronajímatele 

uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě anebo jinou adresu prokazatelně užívanou k 

oznámování Pronajímateli uvedenou na Internetových stránkách, datovou schránkou nebo emailem opatřeným zaručeným 

elektornickým podpisem vydaným platnou certifikační autoritou na jméno Nájemce. Pro stanovení platného zrušení 

Rezervace nebo odstoupení od Smlouvy je rozhodné prokazatelné datum odeslání. 

21.3 Pokud Nájemce zruší Rezervaci nebo odstoupí od Smlouvy před Termínem, zavazuje se uhradit Pronajímateli Storno 

poplatek ve výši dle délky doby, která předchází Termínu. V případě, že Nájemce zruší Rezervaci v souladu s článek 21.1 

výše, v době 30 dnů před Termínem, je povinen uhradit Pronajímateli Storno poplatek ve výši 30 % z hodnoty Nájemného, 

v době 15 dnů před Termín ve výši 50 % z hodnoty Nájemného a v době 7 dnů před Termín ve výši 100 %. Po dohodě s 

Pronajímatelem je možné změnit Termín pro závažné důvody bez povinnosti Nájemce uhradit Storno poplatek. 

Pronajímatel je oprávněn započíst Storno poplatek oproti zaplacenému Nájemnému. 

21.4 Kterákoli Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana způsobí porušení Smlouvy a 

pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu po tom, co se o 

podstatném porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou dozví. V případě, že dojde k platnému odstoupení od Smlouvy, je 

Smlouva ukončena dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Podmínky článku 21.1 tím 

nejsou dotčeny. 

21.5 Výpověď i odstoupení od Smlouvy se považují za řádně doručené, pokud byly doručeny na adresu uvedenou ve Smlouvě 

anebo jinou adresu prokazatelně užívanou k oznámování druhé Smluvní straně. Pokud se druhá Smluvní strana 

prokazatelně doručení vyhýbá, má se za to, že byla výpověď doručena 10. dnem ode dne odeslání. 

21.6 Zrušení Rezervace či odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků odstupující Smluvní strany, vzniklých před odstoupením, 

a článků týkajících se dodržení povinnosti mlčenlivosti, kterými jsou Smluvní strany i nadále vázány. 

22. SHROMÁŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁJEMCE 

22.1 Pronajímatel shromažďuje osobní údaje Nájemce nebo dalších osob, které ji zastupují, včetně členů statutárního orgánu v 

případě Nájemce, který je právnickou osobou. Pronajímatel shromažďuje jen ty osobní údaje, které mu Nájemce sám nebo 

prostřednictvím svého zástupce dobrovolně poskytl k podpisu Smlouvy, které Pronajímatel získal z veřejných seznamů 

nebo které oprávněně získal jiným způsobem. Pronajímatel osobní údaje zpracovává sám. 

22.2 Nájemce souhlasí se zpracování jeho osobních dat a údajů registrací na Internetových stránkách v souladu s článkem 21 

(Zrušení Rezervace A Odstoupení Od Smlouvy) nebo podpisem Smlouvy. Prohlášení o ochraně osobních údajů se nachází 

na Internetových stránkách nebo je připojeno v Příloha 1 (Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů). 
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23. REGISTRACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH  

23.1 Registrací na Internetových stránkách Nájemce souhlasí se zněním Všeobecných obchodních podmínek a se zasíláním 

Elektronických nabídek minimálně jednou týdně. Pronajímatel neodpovídá za případné chybné nebo mylné informace 

uvedené v Elektronické nabídce a Nájemce nemá nárok na z nich vzniklou škodu. Zjištěné chybné a mylné informace 

budou opraveny Pronajímatelem bez zbytečného prodlení. 

23.2 Ke dni zrušení registrace Nájemcem Pronajímatel ukončí zasílání Elektronických nabídek Nájemci. 

24. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 

24.1 Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti se Smlouvou nebo těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu a včetně otázek 

souvisejících s mimosmluvními závazky vznikajícími v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními 

podmínkami), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 

24.2 Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající mezi Smluvními stranami v 

souvislosti se Smlouvou se řídí českým právem. 

25. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude vystupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a v 

souladu s účelem Smlouvy, a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné nebo vhodné pro dodržení 

závazků upravených Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. 

25.2 Nájemce není oprávněn převést či postoupit svá práva, pohledávky, povinnosti či dluhy ze Smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu Pronajímatele. K jakýmkoli dodatečným změnám a dohodám podmínek Nájmu je nevyhnutelný 

písemný souhlas Pronajímatele. 

25.3 Nájemce provedením Registrace, Objednávky nebo Rezervace nebo podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se 

seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o vyloučení 

odpovědnosti uvedeným na Internetových stránkách a s jejich zněním plně souhlasí. Nájemce souhlasí s uložením jeho 

osobních údajů do databáze nájemců vedené Pronajímatelem. 

25.4 Nájemce bere na vědomí, že Vozidlo je zabezpečeno satelitním vyhledávačem a je po celou Dobu trvání nájmu sledován 

jeho pohyb. Nájemce bere na vědomí, že v Případě porušení nebo v Případě poškození může být činnost Vozidla omezena 

z příkazu Pronajímatele prostřednictvím satelitního sledování Vozidla. 

25.5 Pronajímatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a 

obchodních podmínek třetích osob, které Pronajímatel využívá ke splnění závazků vůči Nájemci, zavádění nových služeb 

nebo změnu způsobu poskytování služeb. Pronajímatel v takovém případě Nájemce upozorní na změnu Všeobecných 

obchodních podmínek uvedením zprávy na Internetových stránkách, emailem nebo jiným vhodným způsobem, je-li to 

možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Nájemce se zavazuje s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek 

seznámit.  

25.6 Pokud jde o změny, které Nájemce nemohl rozumně očekávat, a Nájemce do 15 dnů od sdělení informace Pronajímatele o 

změně Všeobecných obchodních podmínek neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním Všeobecných 

obchodních podmínek nebo přijímá-li nadále služby poskytované Pronajímatelem, stává se nové znění Všeobecných 

obchodních podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, 

a to ode dne určeného ve sdělení o novém znění Všeobecných obchodních podmínek. Pokud vysloví Nájemce písemný 

nesouhlas se zněním nových Všeobecných obchodních podmínek, nebylo započato plnění Nájmu a nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak, je Nájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
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25.7 Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se promlčí po uplynutí 5 let ode dne, kdy 

mohly Smluvní strany uplatnit práva ze Smlouvy poprvé. 

25.8 Tyto VOP nabývají účinnosti 1. listopadu 2014 a jsou účinné do odvolání nebo jejich změny. 


