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Všeobecné podmínky sjednané pro účely nájmu obytného vozu 

 

Níže podepsané strany se dohodly na tom, že po celou dobu trvání nájmu budou dodržovány 
tyto Všeobecné podmínky nájmu obytného vozu: 

 

1. MINIMÁLNÍ VĚKOVÝ LIMIT, DOKLADY A DALŠÍ PODMÍNKY NÁJEMNÍHO VZTAHU 

Minimální věk pro řízení obytného vozu je 21 let, dva roky praxe v řízení osobního 
automobilu skupiny B, řidičský průkaz skupiny B a předložení dvou dokladů totožnosti 
(občanský průkaz, nebo pas a řidičský průkaz) a platnost veškerých předložených dokladů 
musí trvat po celou dobu trvání nájemního vztahu, přičemž tyto podmínky musí být splněny 
kumulativně.  

Nájemce souhlasí s pořízením kopie předložených dokladů a s jejich archivací za účelem 
ochrany oprávněných zájmů a práv pronajímatele 

. Nájemcem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. V případě, že je nájemcem 
osoba právnická, je povinna označit jednu konkrétní fyzickou osobu, která bude výkon práv 
z nájemního vztahu vykovávat.  

V případě, že je nájemcem fyzická osoba, Obytný vůz smí řídit pouze tato fyzická osoba.  

V případě, že je nájemcem právnická osoba, Obytný vůz smí řídit pouze fyzická osoba 
označená v nájemní smlouvě jako Oprávněný., Přenechá-li osoba Oprávněná řízení obytného 
vozu jiné osobě, odpovídá nájemce za způsobené škody. 

Minimální doba nájmu v hlavní sezoně (od 15. června do 15. září) je 7 dní. Minimální doba 
nájmu ve vedlejší sezóně (od 5.1. - 14.6., 16.9. - 19.12.) je 3 dny.  

V obytném voze je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu se nájemce 
zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty 
není dotčeno právo pronajímatele domáhat se po nájemci náhrady škody (faktické škody i 
ušlého zisku), která mu byla porušením tohoto zákazu způsobena.  

Zákaz přítomnosti domácích zvířat  

Zákaz provádění jakýchkoliv úprav uvnitř i vně obytného vozu (šroubování, vrtání, 
polepování apod.)   bez souhlasu pronajímatele. 

Nájemce není oprávněn používat v obytném voze otevřený oheň a ani jiné předměty, 
prostřednictvím nich může dojít ke vzniku požáru.  
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2. PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ OBYTNÉHO VOZIDLA, SMLUVNÍ POKUTY ZA PORUŠENÍ 
POVINNOSTI 

Obytný vůz se předává a vrací na adrese: Volyně 24, 387 01 Volyně 

Pronajímatel se zavazuje předat obytný vůz nájemci čistý, plně natankovaný, doplněný 
veškerými provozními kapalinami a v dobrém technickém stavu tak, aby mohl být obytný vůz 
užíván v souladu s jeho účelem, přičemž nájemce splnění tohoto závazku ze strany 
pronajímatele stvrzuje svým podpisem na nájemní smlouvě.  Nájemce se zavazuje vrátit 
obytný vůz pronajímateli čistý, plně natankovaný, doplněný veškerými provozními 
kapalinami a technicky v pořádku. 

Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC a nádrž odpadní vody 
je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě je nájemce povinen 
uhradit pronajímateli poplatek ve výši 1500 Kč vč. DPH za vyprázdnění.  

V případě vrácení nevyčištěného vozu je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek ve 
výši 2000 Kč vč. DPH, v případě silného znečištění (tj. takové znečištění, které si vyžádá 
použití nikoliv běžných čistících prostředků a čistících metod) částku ve výši 5000 Kč vč. DPH 
a v případě neodstranitelného znečištění nebo poškození uhradí nájemce plnou cenu 
poškozeného dílu. 

Za ztrátu osvědčení o registraci vozidla (tj. technického průkazu) či karty pojištění se nájemce 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč. Za ztrátu jak osvědčení o registraci vozidla, 
tak i karty pojištění, se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč. 

Za ztrátu kuponu prokazujícího úhradu poplatku za užívání zpoplatněné pozemní 
komunikace se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli částku ve výši 1500,- Kč. 

Za porušení zákazu pobytu domácích zvířat se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 
výši 15.000 Kč. 

Za ztrátu klíčů do zapalování se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč. 

Převzetí a předání vozu zabere přibližně 60 min.  

Obytný vůz je vybaven veškerou povinnou výbavou v souladu s aktuální platnou legislativou. 
Obytný vůz je navíc vybaven i hasicím přístrojem. Při použití hasicího přístroje nebo 
lékárničky je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. V případě 
nesplnění této povinnosti se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
3000,- Kč. 

Vozidlo se předává nájemci do užívání v pracovní dny od 10.00 do 12:00 hodin prvního dne 
nájmu a vrací se v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin posledního dne nájmu, pokud není 
sjednáno jinak. Vrácení či půjčení vozu o víkendu, nebo ve svátek je za jednorázový poplatek 
1000 Kč vč. DPH, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. 
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V případě, že nájemce obytný vůz nevrátí nejpozději poslední den trvání nájemního vztahu, 
zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10000,-Kč a dále 2500,- za každý 
započatý den neoprávněného užívání obytného vozidla. Úhradou této smluvní pokuty 
nezaniká pronajímateli požadovat po nájemci náhradu škody, která mu byla porušením této 
povinnosti způsobena. 

V případě, že škodu na obytném vozu způsobí osoba, která obytný vůz užívala spolu 
s nájemcem, odpovídá za tuto škodu nájemce tak, jako by ji způsobil sám.  

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, STORNO, PENÁLE 

Po rezervaci obytného vozu nájemce obdrží e-mailem zálohovou fakturu. Aby rezervace byla 
platná, požadujeme po nájemci zaplatit 20% zálohu z celkové ceny nájmu do 5 dní po 
potvrzení rezervace z naší strany. V případě, že nebude nájemcem tato částka řádně a včas 
uhrazena, rezervace obytného vozu není účinná a nevyvolá vznik nájemního vztahu.  

Doplatek nájemného je splatný 30 dnů před začátkem nájmu nebo po dohodě 
s pronajímatele, nejpozději však v den převzetí obytného vozu. 

V případě, že bude smlouva o zapůjčení obytného vozu uzavřena v době 30 a méně dnů před 
dnem předání obytného vozu, je nájemce povinen uhradit celou částku, a to do 5dní od 
vzniku platné rezervace, nejpozději v den předání vozu. V případě, že nájemce svoji 
povinnost nesplní, nevznikne platná nájemní smlouvu, ledaže se nájemce s pronajímatelem 
dohodnou jinak. 

K ceně nájemného bude připočten servisní poplatek ve výši 2500 Kč vč. DPH, pokud je 
zápůjční doba v délce trvání 3 – 5 dní.  

V den převzetí obytného vozu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli v hotovosti vratnou 
kauci ve výši 30000 Kč. Tuto kauci je pronajímatel oprávněn použít na pokrytí případných 
škod jdoucích za nájemcem, které nejsou kryté havarijním pojištěním (jako např. zničení 
interiéru, neodstranitelné znečištění, spoluúčast atd.). Tuto kauci je možné uhradit 
převodem na účet, č.ú. 215386879/0600 a následné vrácení kauce bude opět na účet 
nájemce. V případě odstoupení od smlouvy 29 -20 dní před zapůjčením je nájemce povinen 
uhradit pronajímateli 30% z ceny nájemného, 19 – 10 dní před zapůjčením je nájemce 
povinen uhradit pronajímateli 50% z ceny nájemného, 9 a méně dní před zapůjčením je 
nájemce povinen uhradit pronajímateli 95% z ceny nájemného. K této částce je nájemce dále 
povinen uhradit pronajímateli i Manipulační storno poplatek ve výši 1.000 Kč. Při 
předčasném ukončení nájmu a vrácení obytného vozu se celkové zaplacené nájemné 
nevrací.  
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POJIŠTĚNÍ 

Obytný vůz je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10% min. však 10000 Kč. Ve stejném 
rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce.  

Pokud poskytnutá kauce nepostačí na 10% spoluúčast, minálně však 10000,- Kč, je 
pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se 
zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do vyznačeného data na vystaveném dokladu.  

Nájemce je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti. 

 

HAVÁRIE A PORUCHY 

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv škodu či poruchu telefonicky přímo 
pronajímateli na tel číslo 607 085 943.  

Nájemce je povinen oznámit každou nehodu nebo vniknutí pachatelem do obytného vozu 
Policii České republiky.  Nájemce je zároveň povinen pořídit o takové skutečnosti 
fotodokumentaci, která tyto skutečnosti zaznamená.  

Nájemce je povinen požadovat po Policii daného státu vydání záznamu o nehodě, popřípadě 
o poškození obytného vozu. Povinností nájemce je také při nehodě čitelně vypsat záznam o 
dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli. Obytný vůz je vybaven kartou 
asistenční služby. 

Nájemce je povinen bez zbytečného podkladu poté, co došlo k poškození obytného vozu 
kontaktovat pojišťovnu dle údajů na kartě asistenční služby a řídit se jejich pokyny.  

 

POKUTY ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY 

Nájemce odpovídá za veškeré pokuty uložené mu v době trvání nájemního vztahu 
v souvislosti s provozem obytného vozu a tyto pokuty se zavazuje uhradit. V případě vzniku 
objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, je pronajímatel oprávněn přeúčtovat tuto 
pokutu nájemci a nájemce se zavazuje tuto pokutu uhradit, a to i spolu s jednorázovým 
administrativním poplatkem ve výši 500,- Kč za každou pokutu.  

Nájemce odpovídá za správní delikty a za trestné činy spáchané v době trvání nájemního 
vztahu v souladu s platnými právními předpisy.  
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DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Nájemce uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním jeho 
osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních 
údajů. 

Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném 
pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny. 

Nájemce bere na vědomí, že je-li spotřebitelem, je k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv 
mezi pronajímatelem a nájemcem příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se 
sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz . 

 

 

 

V _________________, dne ________________ 

 

 

Nájemce       Pronajímatel 


