
Stránka 1 z 4 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
pro pronájem obytného automobilu 

Václav Lebeda, Se sídlem Blanická 1553, 399 01 Milevsko, IČO: 10301071 

 

Základní podmínky půjčení obytného vozu 

 

o K zapůjčení stačí platný řidičský průkaz skupiny B. 

o Minimální aktivní praxe řidiče v řízení vozidel nejméně 2 roky. 

o Minimální věk nájemce a osob řídících obytný vůz - 22 let. 

o K zapůjčení obytného vozu/karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS). 

o Nájemce je vždy fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí řídit pouze sám nájemce, 

použije-li k řízení jinou osobu, odpovídá nájemce za způsobené škody. 

o Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% / (min. 5.000,- Kč). 

o Minimální doba pronájmu je 7 dní. 

o V obytném vozu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd., provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání 

atd.) 

o Uvnitř obývací části obytného vozu je zakázáno převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní 

vybavení. 

o Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši. 

o Zákaz používání chemického WC bez chemie. Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC. Používejte 

speciální toaletní papír. Rádi vám ho prodáme. 

o Obytný vůz se půjčuje a vrací s plnou nádrží PHM (motorová nafta). Plyn a vodu nájemce nedoplňuje. Vůz je vybaven hasicím 

přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. 

o Během pronájmu obytného auta je možnost parkování vašeho auta zdarma u nás v areálu. 

Platební podmínky 

o Objednávka rezervace obytného vozu na daný termín je platná až po potvrzení termínu a zaplacení rezervační zálohy, která 

slouží jako blokace termínu. 

o Rezervační záloha ve výši 30% objednaného nájemného (min. 5.000,- Kč) je splatná 5 dní od potvrzení objednávky. Pokud 

nebude rezervační záloha uhrazena do 5ti dnů od potvrzení objednávky, bude rezervace zrušena a obytný vůz bude dále 

nabízen jako volný. 

o S platbou vyčkejte na potvrzení vaší objednávky s uvedením údajů k platbě. 

o Nejdéle 10 dní před vyzvedáváním obytného vozu se po naší výzvě doplácí celé nájemné a skládá se kauce ve výši 30.000,- Kč na 

případné škody nekryté havarijním pojištěním, spoluúčast na pojistném atd. V případě neuhrazení doplatku ceny nájemného v 

daném termínu, se má zato, že rušíte vaši rezervaci z vaší strany a berete na vědomí, že zaplacená záloha se použije na úhradu 

storno poplatku. 

o Platby je možné uhradit pouze bankovním převodem. Vratná kauce se skládá pouze bankovním převodem. 

o Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla se nevyužité nájemné nevrací. 

Storno poplatky   

o Při odstoupení 30 dnů a více před dnem zapůjčení, činí odstupné 0% ceny nájemného. 

o Při odstoupení 7 dnů až 29 dnů před zapůjčením, činí odstupné 30% ceny nájemného. 

o Při odstoupení 6 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny nájemného. 

Předání a vrácení 

o Obytný vůz se předává a vrací na adrese Blanická 1553, 399 01 Milevsko. 

o Termín půjčení nebo vrácení vozu je možné pouze v době od 8:00 - 16:00 v pracovní dny (tzn. pondělí až pátek) na naší 

adrese uvedené ve smlouvě. Pronájem začíná první den půjčení od 8:00 a končí poslední den pronájmu nejdéle v 11:00.  
o Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 60 min., je třeba s tím počítat (doporučujeme účast více 

členů rodiny). 

o Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení obytného auta bez předchozí dohody s pronajímatelem ( t.j. nejdéle do 11:00 

hodin v poslední den smluvního pronájmu), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každých započatých 24 

hodin prodlení. 

o Obytný vůz bude předán a musí být vrácen v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a řádně vypláchnutá kazeta 

chemického WC. 
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o Při vrácení neuklizeného nebo silně znečištěného obytného auta (septik, WC, koupelna, kuchyně, nádobí, lednice, garáž atd.) 

účtujeme za úklid částku 2.000,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a důkladně vypláchnout).  

o Při znečištění olejem, barvou, atd. účtujeme částku min. 3.000,- Kč na odborné čištění za každé takto znečištěné místo. Při 

trvalém poničení vybavení účtujeme plnou výši ceny opravy placenou ze složené kauce. 

o Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 60 min. (doporučujeme účast více členů rodiny). 

o Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení 

karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, 

SMS). 

V případě poruchy 

o Náš obytný vůz je pravidelně servisován a kontrolován, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných 

částí vozu. 

o Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele, v takovém případě nás 

neprodleně kontaktujte (tel., e-mail, SMS). 

o V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného vozu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. +420 602 

460 502. 

V případě nehody/poškození 

o Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv škodu či poruchu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě nebo 

vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít záznam o nehodě popřípadě o poškození vozidla. Povinností nájemce je také při 

nehodě čitelně vypsat záznam o dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli. 

o V případě škody na obytném karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci 

karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu. Bez zápisu policie, nemůže být 

uplatněna pojistka a škoda bude plně účtována k vaší tíži. 

o Pořiďte fotodokumentaci. 

o Neprodleně nás Informujte. tel. +420 602 460 502 

o Při poškození nebo ztrátě čehokoli z interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při neoprávněném vniknutí, kde 

bude škoda způsobena třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce a to v plné výši. Pokud poskytnutá 

kauce nepostačí na úhradu škod mimo havarijní pojištění, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody 

vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do data na vystaveném dokladu. 

o Dojde-li k pojistné události, či škodě způsobené nájemcem, má pronajímatel právo vrátit kauci, případně její část po odečtení 

náhrad ostatních škod nebo spoluúčasti, až po přijetí pojistného plnění od pojišťovny. 

Odstoupení pronajímatele od rezervace 

o Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se 

vrací v plné výši. 

 

Všeobecné obchodní podmínky 
 

o Veškerá prezentace umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít kupní 

smlouvu ohledně této nabídky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

o Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká až po podpisu smlouvy. 

o Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.  

CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

o Cenu a případné náklady spojené s pronájmem dle kupní smlouvy může nájemce uhradit následujícími způsoby: 

o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.224550327/0300, vedený u ČSOB (dále jen „účet pronajímatele“); 

o V případě bezhotovostní platby je nájemce povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě 

bezhotovostní platby je závazek uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele. 

o Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně 

plateb prováděných na základě smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty. 

Daňový doklad – fakturu vystaví pronajímatel po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu 

nájemce. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

o K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 

567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

o Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své 

působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

o Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
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ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

o Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky 

dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle 

předchozí věty kdykoliv odvolat. 

DORUČOVÁNÍ 

o Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

o Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým 

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

o Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných 

ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností 

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

o Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná. 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. 

Základní ustanovení 

o Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Václav Lebeda, Blanická 1553, 

399 01 Milevsko, IČO 10301071 (dále jen: „správce“). 

o Kontaktní údaje správce jsou, adresa: Blanická 1553, 399 01 Milevsko, email: lebeda@lebeda.cz , telefon: +420382521571 

o Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou 

osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

o Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

o Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší 

objednávky. 

o Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

o Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 

6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

o Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) 

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v 

případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

o Účelem zpracování osobních údajů je 

o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce 

jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí 

osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu 

uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

o zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

o Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste 

poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. 

Doba uchovávání údajů 

o Správce uchovává osobní údaje 

o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z 

těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
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o po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje 

zpracovávány na základě souhlasu. 

o Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

o Příjemci osobních údajů jsou osoby 

o podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

o zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 

o zajišťující marketingové služby. 

o Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních 

údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. 

Vaše práva 

o Za podmínek stanovených v GDPR máte 

o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

o právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto 

podmínek. 

o Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo 

na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

o Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

o Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním 

a zálohováním datových uložišť, zabezpečení antivirovými programy apod. 

o Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

o Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany 

osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

o S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu 

potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

o Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových 

stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

 

V Milevsku dne 1.6.2020 

 

Václav Lebeda 

Blanická 1553, 399 01 Milevsko, IČO: 10301071 

Tel: +420 382 521 571, dovolena@lebeda.cz 

www.dodolena-obytnakem.cz  
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