
 
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

PŮJČOVNY OBYTNÝCH VOZŮ 
 

 
I. Všeobecná ustanovení 

 
1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „VSP“) upravují vztahy vznikající při pronájmu obytných 

vozidel pro rekreační užití mezi Bc. Jakubem Kubíčkem, se sídlem na adrese Sluneční 2715, 269 01 
Rakovník, IČ: 14059291, DIČ: CZ9610221247 (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem a jsou nedílnou 
součástí smlouvy o pronájmu obytného vozidla (dále jen „smlouva“), kterou podrobněji upravují a 
jsou závazné. Tyto VSP se vztahují i na veškeré vztahy vzniklé mezi pronajímatelem a nájemcem 
před uzavřením smlouvy. 

 
II. Základní ustanovení o právech a povinnostech smluvních stran 

 
1. Zájemce o pronájem obytného vozidla po odeslání rezervačního formuláře svým podpisem 

potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a také, že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném 
v momentě odeslání rezervačního formuláře - objednávky. VSP mu budou odeslány společně 
s návrhem smlouvy na kontaktní e-mailovou adresu. 

 
2. Při všech úkonech uzavírání smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem uvádí nájemce vždy správné, 

úplné a platné údaje o své osobě (jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, příp. sídla 
právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, příp. další vyžádané informace). Změny těchto 
údajů je nájemce povinen pronajímateli neprodleně sdělit.  
Nájemce je povinen nejpozději při osobním převzetím obytného vozidla prokázat pronajímateli svou 
totožnost a to předložením nejméně dvou platných úředních osobních dokladů a to zejména řidičský 
průkaz a občanský průkaz. Osoba jednající jménem právnické osoby či právnickou osobu zastupující 
je povinna doložit toto oprávnění a zároveň aktuální výpis z obchodního rejstříku. 

 
III. Pronájem obytných vozidel 

 
1. Předmětem nájmu je obytné vozidlo specifikované v uzavřené smlouvě. Součástí nájmu je také jeho 

vybavení, jehož seznam je uveden v předávacím protokolu. 
 

2. Nájemce si dočasně pronajímá obytné vozidlo a jeho vybavení od pronajímatele za podmínek 
sjednaných v uzavřené smlouvě a těchto VSP a zavazuje se pronajímateli za pronájem obytného 
vozidla uhradit sjednané nájemné a po uplynutí sjednané doby pronájmu vozidla vrátit obytné 
vozidlo pronajímateli za dohodnutých podmínek a v totožném stavu, v jakém ho pronajímatel 
nájemci předal před dobou pronájmu. 

 
3. Nájemce není oprávněn přenechat obytné vozidlo, které je předmětem uzavřené smlouvy do 

pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat činnosti, které VSP či smlouva nepřipouští. Nájemce je 
oprávněn užívat obytné vozidlo výlučně k vlastní rekreaci. Porušení této povinnosti ukládá právo 
pronajímatele s okamžitou účinností od uzavřené smlouvy odstoupit, čímž však není dotčeno právo 
pronajímatele na náhradu případné škody. Zejména je zakázáno použití obytného vozidla jako 
ubytovacího zařízení na srazech s vyšší koncentrací osob (př. technoparty, koncerty, festivaly apod.).  



Počet osob využívající obytné vozidlo nesmí překročit maximální povolenou obsazenost vozidla. 
Obytné vozidlo je primárně určeno k jízdě po zpevněných komunikacích. Provozování v terénu, 
který není určen k běžné jízdě pro vozidla, je zakázáno. 
 

4. Minimální věk jak nájemce, tak řidiče je 22 let. Řidičem může být pouze osoba, která je držitelem 
řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 let. Řidičem může být buď nájemce, nebo jím 
pověřená osoba. Za způsobilost řidiče a za případné škody, způsobené řízením nezpůsobilým 
řidičem, plně zodpovídá nájemce. 

 
5. Před předáním obytného vozidla bude nájemce seznámen s technickým stavem vozidla, kompletní 

obsluhou obytného vozidla a jeho příslušenství, příp. dalšími doporučeními. Nájemce je povinen se 
těchto úkonů osobně zúčastnit, předané pokyny dodržovat a taktéž potvrdit předání a vrácení 
obytného vozidla v předávacím protokolu. 

 
6. Minimální doba pronájmu obytného vozu jsou 4 kalendářní dny vč. dnu předání a vrácení, přičemž 

v období červenec a srpen je minimální doba pronájmu stanovena na 6 kalendářních dnů. Kratší 
dobu pronájmu lze sjednat v případě vyplnění mezery mezi jinými pronájmy. 

 
IV. Zajištění závazků 

 
1. K zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na obytném vozidle nebo 

jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli 
vzniknou v souvislosti s nájmem obytného vozidla dle uzavřené smlouvy či obecně závazných 
právních předpisů je nájemce povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 20.000,- Kč. Kauce nebude 
po dobu pronájmu úročena.  
 

2. Kauce bude hrazena v den vypůjčení, před převzetím vozidla nájemcem a bude placena v hotovosti.  
 
3. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku 

mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce 
vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.  

 
4. Je-li nájemcem právnická osoba, může pronajímatel požadovat, aby statutární orgán nájemce 

podepsal za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z 
uzavřené smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba. V případě nesplnění takto vyžádaného 
požadavku je pronajímatel oprávněn odmítnout uzavření smlouvy. 

 
V. Objednání pronájmu obytného vozidla a uzavření smlouvy 

 
1. Nájemce, který má závazný zájem o pronájem obytného vozidla v jím zvoleném období si rezervací 

tento termín zajišťuje prostřednictvím on-line rezervačního formuláře umístěného na 
www.kubicekcampers.cz. 

 
2. Po provedené rezervaci zasílá pronajímatel nájemci na jím uvedenou e-mailovou adresu návrh 

smlouvy o pronájmu obytného vozidla, aktuální znění VSP, podklady pro platbu nájemného a další 
dokumenty. Souhlas s obsahem smlouvy, včetně aktuálního znění VSP a vůli uzavřít smlouvu 
nájemce projeví tak, že provede platbu dle instrukcí zaslaných pronajímatelem a podepsanou kopii 
smlouvy a VSP zpět na e-mail pronajímatele. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy dojde k připsání 
zálohy zaslané nájemcem na účet pronajímatele. 

 

 

http://www.kubicekcampers.cz/


VI. Nájemné za pronájem obytného vozidla 
 

1. Pronajímatel propůjčuje do dočasného užívání obytné vozidlo nájemci za nájemné, které je 
sjednáno v uzavřené smlouvě. Výše nájemného je sjednána dle ceníku přístupného na 
www.kubicekcampers.cz. 

 
2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně: 

a) nejpozději do 3 pracovních dnů zálohu ve výši 30% nájemného na základě pokynu k úhradě, 
který nájemce obdrží od pronajímatele společně s návrhem smlouvy a VSP v elektronické 
podobě; 

b) nejpozději 14 dnů před termínem zapůjčení obytného vozidla doplatek za nájemné; 
c) došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem vypůjčení vozidla 

nájemci, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
uzavření smlouvy, jinak nejpozději alespoň pracovní den předcházející termínu vypůjčení 
vozidla. V tomto případě je pronajímatel oprávněn vyžadovat uhrazení nájemného v plné 
výši. Jiný způsob a režim plateb lze sjednat individuálně. 

 
3. Pokud nájemce v souladu s těmito VSP a smlouvou neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době, 

je pronajímatel oprávněn odmítnout předat nájemci obytné vozidlo. Pokud dojde k neuhrazení 
nájemného a kauce je pronajímatel oprávněn stanovit nájemci náhradní lhůtu a po jejím uplynutí je 
pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Nezaplacení doplatku nájemného v termínu stanoveném těmito VSP je chápáno jako odstoupení od 
smlouvy dle čl. VIII. odst. 1. 

 
4. Po obdržení zálohy na nájemné bude vystaven nájemci daňový doklad o přijaté platbě a po obdržení 

doplatku na nájemné taktéž daňový doklad.  
 

5. Pronajímatel upřednostňuje bezhotovostní platby na bankovní účet uvedený ve smlouvě, popř. na 
pokynu k úhradě, nestanoví-li VSP (platba kauce) nebo individuální dohoda s pronajímatelem jinak. 
Za okamžik zaplacení je považováno připsání platby na bankovní účet pronajímatele. Trvá-li nájemce 
na hotovostní platbě je povinen na tuto skutečnost předem pronajímatele upozornit. 

 
6. Nájemné se počítá na jednotlivé kalendářní dny. Pro účely stanovení nájemného za první a poslední 

den pronájmu (den předání a den vrácení) je stanoven okamžik předání obytného vozidla nájemci 
v 16:00 hodin, okamžik vrácení obytného vozidla zpět pronajímateli na 10:00 hodin. Při vrácení 
obytného vozidla později než v 10:00 hodin, bude nájemci vyúčtováno nájemné končící následující 
den v 10:00 hodin. První a poslední den pronájmu (den předání a den vrácení) je vždy účtován s 50% 
slevou při dodržení výše uvedených časů pro předání a vrácení obytného vozidla. 

 
7. Nájemné zahrnuje: 

Neomezené ujeté kilometry, plynová láhev 1 ks, WC chemii, povinné pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. (zelená karta), havarijní pojištění se spoluúčastí 5-10%, 
asistenční služby stanovené v pojistné smlouvě, dálniční známku ČR v elektronické podobě, eko-
plaketa pro Německo a vybavení, které je popsáno v předávacím protokolu vozidla.  

 
VII. Předání a vrácení obytného vozidla 

 
1. Nájemce převezme obytné vozidlo od pronajímatele ve stanovený den nejdříve v 16:00 hodin a vrátí 

zpět pronajímateli ve stanovený den nejpozději v 10:00 hodin. Předpokládaný čas předání obytného 
vozidla sdělí pronajímatel předem a následně předpokládaný čas vrácení sdělí předem nájemce. 
 

http://www.kubicekcampers.cz/


2. Předání a vrácení půjčeného obytného vozidla je možné pouze v areálu pronajímatele po předchozí 
telefonické domluvě (adresa: nábř. Dr. Beneše 2457, Rakovník). 

 
3. Pronajímatel je povinen předat nájemci obytné vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé 

k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 

4. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidel vč. „zelené karty“, havarijní pojištění obytného vozidla se spoluúčastí 5-10% a 
asistenční služby. Jiná pojištění si v případě svého uvážení sjednává a hradí nájemce.  

 
5. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit obytné vozidlo s plnou nádrží PHM. 

 
6. Nájemce při vrácení obytného vozidla není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit 

plynové láhve ve vozidle. Nájemce vrací obytné vozidlo pronajímateli s čistým a uklizeným 
interiérem, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou kazetou 
chemického WC. Pronajímatel nepožaduje mytí exteriéru (karoserie) obytného vozidla. V případě 
nutnosti mytí karoserie v průběhu nájmu si nájemce vyžádá od pronajímatele pokyny. 

 
7. Nájemce je povinen vrátit spolu s obytným vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu 

(osvědčení o registraci, potvrzení o uzavření pojištění aj.).  
 

8. Pronajímatel při předání i vrácení obytného vozidla vyplní předávací protokol vozidla, který se 
nájemce zavazuje podepsat. Nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v tomto protokolu, je povinen 
vznést vůči obsahu konkrétní písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu svého 
nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v předávacím protokolu vozidla nebude brán zřetel. Součástí 
předávacího protokolu může být i foto/video-dokumentace. 

 
9. Nájemce podpisem předávacího protokolu vozidla výslovně prohlašuje a souhlasí, že: 

a) byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavení, který odpovídá údajům uvedeným 
v protokolu; 

b) vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození výslovně 
specifikovaných v protokolu; 

c) byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením. 
 
10. O předčasném vrácení vozidla je nájemce povinen pronajímatele telefonicky informovat. Za 

nevyužité dny se nájemné nájemci nevrací. 
 

11. Pronájem vozidla dle uzavřené smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody 
pronajímatele a nájemce. Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání vozidla k prodloužení 
pronájmu nedochází. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je 
rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy 
a bude odečten z vratné kauce nebo ho nájemce doplatí pronajímateli.  

 
12. Nebude-li vozidlo nájemcem vráceno pronajímateli po uplynutí doby nájmu, má se za to, že vozidlo 

bylo odcizeno a pronajímatel ohlásí neprodleně odcizení vozidla Policii ČR nebo jiným úřadům. Toto 
neplatí, pokud se jedná o dohodu dle čl. VII., odst. 11. 

 

 
 
 

 



VIII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a 
vratnou kauci dle uzavřené smlouvy dle čl. IV. a VI., jakož i při nesplnění podmínek v těchto VSP 
stanovených, které jsou považovány za podstatné porušení smlouvy. Ve všech případech 
odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle čl. VIII., 
odst. 3. 

 
2. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud vozidlo nebylo 

předchozím nájemcem vráceno včas a v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady, apod., 
a pokud nebude k dispozici náhradní vozidlo srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí 
uhrazené nájemné v plné výši nájemci.  

 
3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, je však povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu 

za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší 
dnem, kdy je písemný úkon obsahující jednostranné zrušení ze strany nájemce doručen 
pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro stanovení výše smluvní 
pokuty. 

a) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě více jak 15 dnů včetně, před sjednaným dnem 
předání vozidla, nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30% 
sjednaného nájemného.  

b) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší než 14 dnů před sjednaným dnem 
předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednaného 
nájemného.  

 
4. Po vzájemné dohodě může pronajímatel nájemci umožnit změnu termínu pronájmu. Za vážné 

důvody se považují např. zdravotní důvody. 
 
IX. Škody, náhrady škod, pojištění obytného vozidla 

 
1. Obytné vozidlo je havarijně pojištěno včetně odcizení a vandalismu se spoluúčastí 5-10%, přičemž 

součástí pojištění jsou i asistenční služby. Aktuální pojistné podmínky i podmínky asistence jsou v 
tištěné podobě k dispozici v obytném vozidle (rozsah, místní platnost aj.). 

 
2. Havarijní pojištění se nevztahuje na škody, které nevzniknou vlivem dopravní nehody. Dále pak na 

škody na interiéru, ztrátu zavazadla, nákladu, škody na pneu, přístřešku, škody v případě nezajištění 
vozidla, škody po požití alkoholu a jiných návykových látek, odcizení neuzamčeného a nezajištěného 
vozidla, zpronevěru, zajištění (odebrání) vozidla úřady. 

 
3. Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus, ať již byl 

pachatel zjištěn či nikoli) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny 
příslušnou policií a nájemce je povinný dodat písemný a čitelný originál protokolu tohoto šetření.  

 
4. V případě dopravní nehody je nájemce kromě zákonných povinností dále povinen sepsat veškeré 

účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy a zajistit foto-dokumentaci nehody 
včetně fotografií RZ vozidel účastníků dopravní nehody. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před 
dalším poškozením nebo odcizením. 

 
 
 



5. Při každé škodě na vozidle způsobené třetí osobou, anebo v důsledku dopravní nehody zaviněné i 
nezaviněné, včetně odcizení, vandalismu na vozidle je nájemce povinen vždy telefonicky 
kontaktovat pronajímatele, v případě potřeby dále pak asistenční službu, informovat je o vzniklé 
škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případné takto vzniklé škody. 

 
6. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení od policie o způsobení škody třetí osobou, se považují 

za škody způsobené nájemcem. 
 

7. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla. 
V těchto případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, odpovídá tedy nájemce za 
celou škodu. 

 
8. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí pojišťovna při dodržení bodů pojistných 

podmínek. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit 
rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude 
vždy doložena dopisem od příslušné pojišťovny pronajímatelem. 

 
9. Pronajímatel je oprávněn zadržet vratnou kauci uhrazenou nájemcem až do doby vyúčtování 

pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli. Vyplacením pojistného 
plnění vzniká pronajímateli povinnost neprodleně vyúčtovat nájemci vratnou kauci. 

 
10. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu 

vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb. 
 

11. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle – i bez vzniku pojistné události, oznámí tuto 
skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu 
autorizovanému servisu či nikoli apod.). 

 
X. Ochrana osobních údajů 

 
1. Za účelem jednání o uzavření smlouvy uskutečněného na návrh obou stran a jejího plnění nájemce 

poskytuje pronajímateli souhlas k pořízení kopie řidičského a občanského průkazu. 
 
2. Nájemce podpisem těchto podmínek dobrovolně uděluje na dobu nezbytně nutnou svůj souhlas s 

tím, aby pronajímatel zpracovával jeho osobní údaje výše uvedeným způsobem. Nájemce uděluje 
pronajímateli souhlas s poskytnutím osobních údajů správnímu či jinému úřednímu orgánu v ČR 
nebo v zahraničí v případě, že nájemce nebo jím pověřená osoba spáchá pronajatým obytným 
vozidlem dopravní přestupek či obdobný delikt. 

 
XI. Další ujednání 

 
1. Nájemce pečuje o to, aby na předmětu pronájmu (obytném vozidle) nevznikla škoda, dodržuje 

instrukce pronajímatele o používání a provozu vestavěných spotřebičů a veškerých ostatních 
zařízení. 
Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy obytného vozidla, ani 
zapůjčeného příslušenství a vybavení. Zakázáno je zejména vrtání, šroubování, lepení, polepování, 
apod.  

 
2. Nájemce je povinen doplňovat pohonné hmoty pouze dle předepsaného označení a normy, která je 

vyznačena na krycích dvířkách u palivové nádrže obytného vozidla. 
 



3. Ve vozidle je výslovně zakázáno kouřit (vč. elektronických cigaret), používat svíčky, prskavky apod. 
Přítomnost živých zvířat v obytném vozidle je možná pouze po předchozí domluvě a s výslovným 
souhlasem pronajímatele.  

 
4. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo, nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle, 

dále pak je zakázáno převážet těkavé, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky a plyny. 
 

5. Vozidlo nesmí být používáno k odtahu či tažení jiného vozidla. 
 

6. Nájemce je povinen vozidlo zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří, klapek, 
okenních uzávěrů a úložných prostor přístupných zvenčí a užívat veškerá zabezpečovací zařízení, 
kterými je vozidlo vybaveno). 

 
7. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy platné pro provoz na pozemních 

komunikacích ve státech, ve kterých vozidlo užívá. 
 

8. Zahraniční cesty v rámci Evropy jsou možné, v případě členských států Evropské unie bez dalších 
podmínek. 
S ohledem na situaci panující v některých zemích považuje pronajímatel určité evropské země nebo 
jejich části za rizikové, proto je nájemce povinen vždy oznámit pronajímateli plán své cesty, zejména 
pak jednotlivé státy, ve kterých se bude vozidlo užívat. Pro cesty do mimoevropských zemí je vždy 
nutný předchozí souhlas pronajímatele a zažádání o speciální pojistnou ochranu. Souhlas 
pronajímatele se zahraniční mimoevropskou cestou bude vyznačen v předávacím protokolu vozidla. 
S ohledem na mezinárodní situaci si pronajímatel vyhrazuje právo zakázat cesty do některých 
konkrétních zemí.  

 
9. Nájemce ručí za všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání obytného vozidla 

během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele, a to i pokud vyplynou po ukončení smlouvy. Pokud 
během doby pronájmu nájemce způsobí škodu na majetku třetích osob, je povinen každý takový 
jednotlivý případ oznámit pronajímateli nejpozději při vrácení vozidla zpět pronajímateli. 

 
10. Nájemce plně zodpovídá za správné uložení, uchycení a připevnění všech předmětů, které nejsou 

pevně spojeny s vozidlem. Zejména se jedná o uložení předmětů v zavazadlových a úložných 
prostorech, předměty jednotlivě přepravované, jízdní kola přepravovaná na nosiči kol apod. 

 
XII. Smluvní pokuty 

 
1. Ztratí-li nájemce osvědčení o registraci vozidla, karty prokazující pojištění vozidla či klíče od 

zapalování vozidla zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a náklady 
vzniklé za účelem zprovoznění vozidla. 

 
2. V případě ztráty klíčů od jiných zámků na obytném vozidle se nájemce zavazuje se uhradit 

pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.  
 
3. Pokud nájemce vrátí předmět pronájmu uvnitř neuklizený a znečištěný, pronajímatel účtuje smluvní 

pokutu 2.000,- Kč. Při silném znečištění – olejem, barvou, lepidlem, krví, močí apod., pronajímatel 
účtuje smluvní pokutu 5.000,- Kč. V případě nevylité a nevypláchnuté nádrže chemického WC, 
pronajímatel účtuje smluvní pokutu 1.000,- Kč. Současně pronajímatel vyúčtuje nájemci náklady 
související s výše uvedenými zjištěnými závadami. 

 

 



4. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot, pronajímatel účtuje smluvní pokutu 
1.000,- Kč a současně pronajímatel vyúčtuje nájemci chybějící množství pohonných hmot. 

 
5. Za každý den prodlení s vrácením vozidla pronajímateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu 

se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené 
smlouvy. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle čl. VII., odst. 11. nebo v případě poruchy nebo 
dopravní nehody. 

 
6. Nezávisle na smluvní pokutě uvedené v odstavci 5 tohoto článku může být na nájemci vymáhána 

pronajímatelem uhrazená škoda dalšímu nájemci z důvodu nevrácení vozidla ve sjednaném termínu 
nájemcem.  

 
7. Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno, pronajímatel vyúčtuje náhradu škody 

nájemci v plné výši. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, a pokud její výše na krytí 
nepostačí, bude doplacena nájemcem. 

 
8. Pokud nájemce neoznámí pronajímateli, že způsobil škodu na majetku třetím osobám dle čl. XI., 

odst. 9, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy neprodleně oznámit druhé straně změny ve 
sdělených osobních údajích (bydliště, kontaktní spojení), případně jiné změny, které by mohly 
ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z uzavřené smlouvy. 

 
2. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky a jsou vydány v souladu s 

§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník.  
 

3. Zákazník podpisem těchto všeobecných smluvních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně 
přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady a zavazuje se jimi řídit. 

 
4. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023, přičemž jsou k dispozici 

v elektronické podobě na www.kubicekcampers.cz. 
 

 
V Rakovníku dne ……………………………………… 

 
Jméno a příjmení nájemce: ……………………………………………………………… 

 
Podpis nájemce: …………………………………………… 


