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Všeobecné obchodní podmínky 
 

 

I.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi 
Nájemcem a Pronajímatelem vzniklými na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen 
„Smlouvy“).   
1.2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.   
1.3. Nájemce se s VOP plně seznámil a tuto skutečnost stvrzuje podpisem Smlouvy.  
 

 

II.  
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 

 
2.1. Pronajímatel přenechává za podmínek stanovených Smlouvou a VOP a v souladu s právními 
předpisy a za úplatu Předmět nájmu specifikovaný ve Smlouvě (dále jen „Vozidlo“) Nájemci, aby jej 
ve sjednané době užíval.   
2.2. Nájemce si od Pronajímatele za podmínek stanovených Smlouvou a VOP Vozidlo najímá a 
zavazuje se jej užívat s řádnou péčí, a to i s ohledem na jeho vyšší hodnotu. Nájemce se 
zavazuje vyvinout veškerou součinnost k tomu, aby na Vozidle nevznikla žádná škoda.   
2.3. Nájemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že si Vozidlo řádně prohlédl, seznámil se s jeho 
technickým stavem, obsluhou a dokumentací vztahující se k Vozidlu a všemu řádně porozuměl.   
2.4. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně k účelu, pro který je určeno a dodržovat 
obecně závazné platné právní předpisy. Nájemce je dále povinen Vozidlo užívat způsobem 
obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ Vozidla. Nájemce podpisem této 
Smlouvy prohlašuje, že se seznámil s normami a předpisy dle tohoto odstavce a je ve stavu 
způsobilém k řádnému a bezpečnému užívání Vozidla.   
2.5. Vozidlo lze užívat pouze na území České republiky.   
2.6. Vozidlo lze užívat pouze na k tomu určených pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Při užívání vozidla na pozemních komunikacích je též třeba přihlédnout ke 
stavu pozemní komunikace.  
 

 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 

 
3.1. Pronajímatel je povinen přenechat Nájemci Vozidlo na určitou dobu užívání v souladu 
se Smlouvou a VOP.   
3.2. Pronajímatel je povinen poskytnout Nájemci nezbytnou součinnost při seznámení se 
technickým stavem a obsluhou Vozidla.  
 

 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 



WWW.ROZJEĎTETO.CZ 
 
 
4.1 V případě, že Vozidlo bude řídit Nájemce jako řidič, prohlašuje, že je k této činnosti plně způsobilý 
a je držitelem platného řidičského oprávnění.  
4.2. Nájemce je povinen dodržovat při jízdě obecně závazné právní předpisy, zejména:  

a) věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích   
b) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla   
c) přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, 

předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její 
kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno 
předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na 
kterou má rozhled.   

4.3. Nájemce nesmí užívat Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychotropních látek a 
ostatních látek způsobilých nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo 
rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování (dále jen jako“ Návykové látky“). Návykové látky je 
také přísně zakázáno během jízdy požít nebo užít. K ověření této povinnosti může Pronajímatel 
před započetím jízdy provést kontrolu na alkohol a jiné Návykové látky a to s použitím příslušných 
testovacích přístrojů. V případě, že test na uvedené látky vyjde pozitivně, bude Smlouva ukončena s 
okamžitou platností a bez nároku na vrácení nájemného.   
4.4. Nájemce ručí za to, že Vozidlo nebude řídit jakákoliv jiná třetí osoba, pokud není ve 
Smlouvě nebo jejím dodatku stanoveno jinak. V případě porušení odpovídá Nájemce v plném 
rozsahu za jakékoliv jednání způsobené touto osobou v souvislosti se Smlouvou a VOP. Toto 
ustanovení se nevztahuje na případy řízení Vozidla Instruktorem.   
4.5. Nájemce bere na vědomí, že za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
odpovídá vždy a pouze řidič vozidla.   
4.6. Nájemce je povinen veškerou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedošlo ke střetu vozidel, 
ale došlo k poškození Vozidla, odcizení, ublížení na zdraví, apod., oznámit neprodleně Pronajímateli a 
uvědomit Policii ČR. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nájemce Pronajímateli v plné výši 
za škodu tímto opomenutím způsobenou, a to zejména ve vztahu k pojišťovně.   
4.7. V případě, že bude Vozidlo, z důvodů škodní události odtaženo prostřednictvím odtahové 
služby do příslušného autorizovaného servisu a náklady spojené s odtahem nebudou uhrazeny v 
rámci pojistného plnění příslušnou pojišťovnou, je nájemce povinen takové náklady Pronajímateli 
bezprostředně uhradit.   
4.8. V případě, že Vozidlo nebude ve smluveném stavu či nebude zjevně moci být užit k účelu dle 
této Smlouvy, je Nájemce oprávněn Vozidlo nepřevzít a od této Smlouvy odstoupit.  
4.9. Nájemce je povinen dbát na čistotu interiéru Vozidla.  
 

 

V. 
ZAKÁZÁNE ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

 
5.1. Pokud není v písemné formě sjednáno jinak, je přísně zakázáno pod smluvní pokutou 

100 000 Kč  
 Provádět na Vozidle změny nebo úpravy 
 Provádět jakékoliv zásahy v prostoru motoru 
 Používat Vozidlo k reklamním účelům nebo ke způsobu propagace 
 Používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na okruhu 


 Používat u Vozidel s automatickou převodovkou sekvenčního řazení (řazení pod 

volantem) 
 Účastnit se motoristických závodů a soutěží 

 Používat vozidlo jinde než na veřejných silnicích 
50 000 Kč 



WWW.ROZJEĎTETO.CZ 
 
 

 Ve Vozidle kouřit 

 Používat automatických myček z důvodu možného poškození laku karoserie 

 Ve Vozidle převážet zvířata 



5.2. Porušení jakékoliv zákazu uvedeného v čl. 5.1. VOP nebo jiné hrubé porušení povinností ze 
strany Nájemce je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Pronajímatel má v tomto případě 
možnost nájem okamžitě ukončit bez vrácení nájemného.   
5.3. Smluvní pokutou dle čl. 5.1 není dotčeno právo na náhradu škody.  
 

 

VI.  
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 
6.1. Nájemce je povinen mít vždy během jízdy zapnutou příslušné zařízení kamerového 
záznamu (dále jen „Autokamera“), která je umístěna na palubní desce vozidla.  
6.2. Pronajímatel, v případě potřeby, Nájemce předem jízdy o obsluze Autokamery poučí.   
6.3. Pronajímatel je povinen zdržet se jakékoli otáčení, zakrývání nebo jiné manipulace   
s Autokamerou, která by mohla nepříznivě ovlivnit zorné pole Autokamery nebo jinak bránit jejímu 
účelu.  
6.4. Pronajímatel je povinen zdržet se jakékoli manipulace systému modulu GPS, která by 
mohla nepříznivě ovlivnit funkčnost modulu nebo jinak bránit jejímu účelu.   
6.5. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v čl. 6.1. , 6.3. a 6.4., je toto jednání 
považováno za pokus o odcizení vozidla a Pronajímatel má v takovém případě nárok ponechat 
si jistotu uvedenou ve Smlouvě.   
6.6. Pronajímatel je oprávněn si přehrát záznamy z Autokamery. Učiní tak zejména, pokud došlo 
během jízdy k neobvyklé události nebo pokud Pronajímatel pojal podezření, že došlo k porušení 
Smlouvy nebo VOP. Pronajímatel Nájemce o přehrání záznamu z Autokamery vždy informuje.   
6.7. Nájemce je povinen mít během jízdy z bezpečnostních důvodů zapnutý modul GPS.  
6.8. Ustanovení části VI. se nevztahují na nájem motocyklů.  
 

 

VII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

 
7.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době 
sjednané v čl. III. Smlouvy. Veškeré zjištěné vady a připomínky vztahující se k Vozidlu musí Nájemce 
uplatnit nejpozději při převzetí Vozidla formou písemného záznamu v Předávacím protokolu   
7.2. Nájemce je povinen Pronajímateli Vozidlo vrátit na místě a v době sjednané dle čl. III. Smlouvy. 
Společně s Vozidlem je Nájemce povinen vrátit veškeré příslušenství a součásti včetně dokladů.  
 

 

VIII.  
PRODLOUŽENÍ NÁJMU 

 
8.1. Dobu nájmu je možné prodloužit písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným Smluvními 
stranami. 
 

 

IX. 
POHONNÉ HMOTY 
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9.1 Nájemce je povinen vrátit Vozidlo zpět Pronajímateli se stejným množstvím pohonných hmot 
s jakým jej od Pronajímatele převzal. Stav množství pohonných hmot je zaznamenán v 
Předávacím protokolu.  
9.2. Nájemce je povinen do Vozidla doplňovat jen předepsané pohonné hmoty a to v prémiové kvalitě. 
Tyto předepsané pohonné hmoty jsou blíže specifikovány v Předávacím protokolu. Nájemce může být 
při vrácení vozu požádán o předložení daňového dokladu za nákup pohonných hmot. V případě 
nedodržení nařízení týkající se prémiových paliv je Nájemci účtován poplatek ve výši 5000kč   
9.3. V případě vrácení Vozidla s nižším stavem pohonných hmot než bylo Nájemci předáno, je 
Nájemce povinen rozdíl doplatit v ceně obvyklé spolu s manipulačním poplatkem ve výši 100,- Kč.   
9.4. V případě vrácení Vozidla s vyšším stavem pohonných hmot než bylo Nájemci předáno, 
není Pronajímatel povinen Nájemci rozdíl proplatit.  
9.5. Ustanovení této části se nevztahují na nájem Vozidel v délce trvání do 60 minut, kde jsou   
pohonné hmoty již zahrnuty v celkové ceně nájmu. 
 
 
 
 

X.  
JISTOTA 

 
10.1. Jistota (čl. 5.3. Smlouvy) slouží jako zajištění veškerých případných pohledávek Pronajímatele 
za Nájemcem vzniklých na základě či v souvislosti se Smlouvou a to zejména, nikoli výlučně:   

 na náhradu škody na Vozidle 

 na smluvní pokutu Nájemce 

 na další škody způsobené Nájemcem na majetku Pronajímatele 




10.2. Jistota bude Nájemci vrácena v plné výši, pokud Nájemce vrátí zpět Pronajímateli předmětné 
Vozidlo včetně osvědčení o registraci vozidla, klíčů a veškerého příslušenství a to na místě a v době 
sjednaném na základě této Smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení, zaplatí Pronajímateli řádně a včas veškeré své závazky vzniklé dle této Smlouvy a 
Pronajímatel nebude evidovat žádné další pohledávky za Nájemcem, včetně např. pohledávky na 
náhradu škody, která v době převzetí Vozidla již vznikla, avšak nebyla dosud vyčíslena.  
 

 

XI. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ 

 
11.1. Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou:  

 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla, 
 smlouvu o havarijním pojištění.  

11.2. Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na Vozidle po celou 
dobu trvání nájmu. V případě škody na Vozidle, která je kryta pojistnou smlouvou Pronajímatele s 
pojišťovnou, odpovídá Nájemce za škodu na Vozidle takto:  

 Odpovědnost Nájemce za škodu na Vozidle je omezena do 10 % výše škody, není-li 
ve Smlouvě uvedeno jinak 


 Minimální odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle: 10 000,- Kč, není-li ve 

smlouvě uvedeno jinak  
11.3. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré případné škody na Vozidle, které nebudou 
Pronajímateli uhrazeny oprávněnou pojišťovnou, v plném rozsahu a ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy 
příslušná oprávněná pojišťovna sdělí Pronajímateli, že způsobenou škodu na Vozidle neuhradí v rámci 
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pojistného plnění. Vyčíslení škody určí a odstranění škody zajistí Pronajímatel a Nájemci pak předloží 
příslušné doklady a vyúčtování k nahlédnutí za účelem jejich proplacení.  
11.4. Za obvyklé opotřebení Vozidla se výslovně nepovažují:  

 jakékoli poškození laku v době trvání nájmu; 

 opotřebení pneumatik nad míru přiměřenou poměrům; 


 opotřebení Vozidla, které je zjevně neúměrné k době a účelu nájmu, jakož i smluvenému 
způsobu užití Vozidla; 

 znečištění interiéru; 

 poškození pneumatiky (např. defekt); 

 
přičemž výše uvedené je považováno za poškození Vozidla a pokud se jedná o škodu viditelnou, 
je třeba ji uvést do Předávacího protokolu.  
11.6. Nájemce se zavazuje, v případě škodní události, uhradit škodu, která přesáhne limity plnění 
povinného ručení sjednaného s pojišťovnou.   
11.7. Nájemce se zavazuje, v případě škodní události, uhradit škodu v plné výši v případě, že 
pojišťovna ze zákonných důvodů odmítla plnit svoji povinnost uhradit škodu.   
11.8. Smluvní strany se dohodly, že za škodu bude považován i ušlý zisk Pronajímatele z 
nerealizovatelných nájmů Vozidla z důvodu jeho poškození, za které odpovídá Nájemce, a to po 
dobu nezbytně nutnou k odstranění takového poškození Vozidla. V případě pochybností se má za to, 
že takto ušlý zisk Pronajímatele činí 30% (slovy: třicet procent) z ceny denního nájmu za Vozidlo a to 
za každý den neschopnosti Vozidla být k účelu nájmu způsobilý.  
 

 

XII.  
OSOBNÍ ÚDAJE 

 
12.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlasí Nájemce 
se zpracováváním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů a obrazové podobizny 
(dále jen společně „Osobní údaje“) Pronajímatelem.  
12.2. Pronajímatel je povinna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat Osobní údaje Nájemce v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  
12.3. Pronajímatel je oprávněna využívat Osobní údaje pro marketingové účely, zejména však 
pro zasílání obchodních sdělení.  
12.4. Nájemce má právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Pronajímatel je v 
takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat Nájemci obchodní sdělení zasílat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účinnost ode dne 18.6.2018 
Rozjeďteto.cz 


