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Všeobecné smluvní podmínky finančního leasingu IPB Invest, a.s. 
(dále jen podmínky) 

Tuzemský leasing s právem koupi najaté věci 
LS.č.  

 

1. Úvod 
1) Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást leasingové smlouvy (dále jen LS), jejíž číslo je výše 
uvedeno, o finančním pronájmu s právem koupě předmětu leasingu (dále jen PL) leasingovým nájemcem (dále jen 
Klient, či Uživatel) od leasingového pronajímatele (dále jen Společnost). 
2) Účelem této leasingové smlouvy o finančním pronájmu (se závislou následnou koupí PL) – leasingové smlouvy 
(dále jen smlouva) je finanční služba, spočívající v tom, že koupí, nebo zhotovením předmětu leasingu na základě 
zvláštní smlouvy s prodávajícím získá Společnost právní vlastnictví k předmětu leasingu a umožní za úhradu po sjed-
nanou dobu užívání smlouvou určené věci – předmětu leasingu, která je ve vlastnictví Společnosti, právnické nebo fy-
zické osobě (dále jen Klient) s tím, že nebezpečí škod na PL a škod s jeho provozem spojených nese vždy Klient, a že 
PL může přejít po splnění stanovených podmínek po skončení Smlouvy do vlastnictví Klienta. Společnost nenese od-
povědnost za technickou a právní způsobilost PL k obvyklému používání. 
3) Společnost získává PL do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy uzavřené podle pokynů, resp. závazného po-
žadavku či objednávky Klienta převzetím PL. 

2. Platnost, účinnost, doba leasingu 
1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu. Účinnost nabývá dnem převzetí PL Klientem. Klient potvrdí pře-
vzetí PL v Protokolu o předání a převzetí PL (dále jen Protokol) uvedením dne převzetí. 
2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou – dobu leasingu určenou počtem měsíčních nebo smlouvou případně určených 
čtvrtletních splátek.  
3) Doba leasingu končí uplynutím posledního dne smlouvou sjednané doby trvání období počínaje dnem účinnosti 
smlouvy. Společnost je oprávněna jednostranně změnit délku splátkového období pouze pokud se změní zákonné 
předpisy upravující dobu trvání leasingu. 
 

3. Předání a převzetí předmětu leasingu 
1) Společnost zmocňuje Klienta k převzetí předmětu leasingu jménem Společnosti a Klient toto zmocnění přijímá. 
Klient je povinen a oprávněn převzít podpisem přejímajícího protokolu PL na vyzvání Společnosti k převzetí PL 
v místě a čase určeném Společností a tento přejímací protokol doručit bez prodlení Společnosti. Předáním PL se rozu-
mí předání PL jeho dodavatelem Klientovi a převzetí PL Klientem do užívání, ke kterému je Klient oprávněn po dobu 
trvání této smlouvy. Pokud Klient nepřevezme PL do tří dnů od podpisu smlouvy, má se právně zato, že Klient faktic-
ky PL převzal. Klient se zavazuje leasingové splátky a další smlouvou sjednané a související platby hradit i v případě, 
že nedošlo k faktickému předání PL. Případné nároky Společnosti jako vlastníka PL z titulu prodlení prodávajícího 
s vydáním PL kupujícímu, postupuje Společnost Klientovi a tento toto postoupní práv přijímá. Převzetím PL Klient 
prohlašuje, že PL je bezvadný, funkční, včetně kompletního příslušenství splňující právní i technické předpoklady 
(existuje prohlášení o shodě, je-li zákonem vyžadováno) pro provoz PL v ČR. Klient přebírá PL ve stavu, v jakém se 
nachází ke dni podpisu těchto Všeobecných podmínek, resp. k datu převzetí PL. Před převzetím je Klient povinen pře-
zkoušet, zda PL nemá technické nedostatky a zda je plně použitelný. Při zjištění závad je nutné trvat na jejich odstra-
nění opravou nebo dodáním chybějících částí. 
2) Klient se zavazuje přejímací protokol o převzetí PL doručit Společnosti do 10 dnů od podpisu této smlouvy. 
3) Klient nese na vlastní náklady splnění a dodržení veškerých technických a právních předpokladů potřebných pro 
převzetí PL, pro uvedení PL do provozu a pro vlastní provoz PL. Bez splnění všech právními předpisy uložených po-
vinností pro používání PL není Klient oprávněn PL používat. Práva spojená s odpovědností za vady PL, náležejícími 
ze zákona Společnosti, postupuje Společnost Klientovi a Klient je oprávněn jménem Společnosti uplatňovat tato práva 
u prodávajícího s výjimkou práva odstoupit od smlouvy a měnit podmínky kupní smlouvy, které lze uplatnit pouze 
s písemným souhlasem Společnosti. 
4) Pro případ, že při převzetí PL nebudou vady zjištěny a tyto budou zjištěny až po převzetí PL, zavazuje se Klient, že 
na svůj náklad a jménem Společnosti u dodavatele PL uplatní veškerá práva kupujícího spojená s odpovědností za va-
dy v rozsahu vymezením v bodě 3.3. těchto Podmínek. Bude-li nutno tato práva uplatnit u orgánu (či soudu) příslušné-
ho k rozhodování, učiní tak Klient na svůj náklad. Jestliže Klient nesplní výše uvedené povinnosti, může Společnost 
požadovat náhradu škody, která mu eventuálně vznikne v důsledku chybného nebo opožděného jednání Klienta. 
5) Klient se seznámil se záručními i servisními podmínkami určenými dodavatelem PL a Klient se zavazuje je dodržo-
vat.  
6) Za uvedení PL do provozu je považováno splnění všech povinností vyžadovaných obecně závaznými právními 
předpisy, případně předepsaných výrobcem PL, které jsou nezbytné pro řádný provoz PL nebo jsou s provozem PL 
spojeny. Vyžaduje-li charakter PL provedení zkušebního provozu, udělení licence, certifikátu či osvědčení státním or-
gánem, či orgánem samosprávy, považuje se i tento za součást uvedení do provozu. 
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4. Vlastnictví a užívání PL 
1) PL je ve výlučném vlastnictví Společnosti po celou dobu trvání smlouvy a Klient je oprávněn PL užívat a brát užit-
ky z jeho používání. Klient nese náklady spojené s provozem PL, zejména náklady údržby a podmínek záručního ser-
visu a zajistí odborné používání PL podle doporučení výrobce prodávajícího. Pro případ, že Společnost uzavřela 
s dodavatelem PL smlouvu o pravidelném servisu PL, zmocňuje Klient k dodržování podmínek takové smlouvy. Kli-
ent se zavazuje plnit povinnosti vlastníka při provozu PL podle platných obecně závazných právních předpisů, či za-
hraničních předpisů, je-li PL používán v zahraničí. Klient nesmí PL prodat, zastavit a darovat či bez souhlasu Společ-
nosti PL, podnajmout nebo zapůjčit třetí osobě, kromě zapůjčení PL ke služebním účelům svých spolupracovníků nebo 
osob blízkých. Klient se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob k PL. 
2) Klient je povinen udržovat na vlastní náklady PL neustále ve stavu způsobilém k provozu a obvyklému užívání a 
užívat PL v souladu s příslušnými předpisy a doporučeními výrobce. Potřebné opravy a údržbu provede pouze u ser-
visních organizací, které jsou výrobcem PL autorizovány. Není-li PL z jakéhokoli důvodu způsobilý k provozu a ob-
vyklému užívání, a to i v okamžiku jeho převzetí Klientem od prodávajícího, zavazuje se Klient na své náklady a ke 
své tíži provést potřebné kroky k uvedení PL do stavu způsobilého provozu a obvyklému užívání. 
3) Klient nese na své náklady riziko výskytu vad, poškození, zničení, ztráty, odcizení a předčasného opotřebení PL bez 
ohledu na zavinění. Nebezpečí škody zničení a odcizení PL nese Klient a také se zavazuje zabránit zničení a odcizení 
PL. Pro případ zničení nebo odcizení PL je leasingová smlouva ukončena ke dni této skutečnosti a Klient se zavazuje 
uhradit Společnosti sumu všech dosud splatných a neuhrazených leasingových splátek a dále sumu všech splátek a pla-
teb stanovených ve smlouvě, které měl při řádném průběhu leasingové smlouvy uhradit do doby řádného ukončení 
smlouvy a splacení celého splátkového kalendáře. Klient je povinen tyto částky uhradit nejpozději do 7 dnů od ukon-
čení leasingové smlouvy, není-li v této lhůtě plněno pojišťovnou z titulu odcizení či zničení PL Společnosti. 
4) V případě zániku leasingové smlouvy z důvodů nemožnosti plnění na straně Společnosti, náleží Společnosti všech-
ny částky dosud Klientem uhrazené, zejména poplatky uhrazené Klientem v návaznosti na uzavření smlouvy, leasin-
gové splátky za dobu trvání smlouvy a složená akontace. Dále se Klient zavazuje uhradit Společnosti sumu dosud 
splatných a neuhrazených leasingových splátek a ostatních plateb dle LS. Klient nemá právo na jejich vrácení. 
5) Dodatečné změny, vestavby a jakékoliv jiné úpravy PL může Klient provést pouze s písemným souhlasem Společ-
nosti. Změny a přestavby PL, zabudování příslušenství PL vedou ke splynutí s věcí hlavní PL a stávají se vlastnictvím 
Společnosti. 
6) Je-li PL motorové vozidlo, přihlašuje jej na vlastní náklady v Registru silničních vozidel Klient, s uvedením po-
známky o tom, že PL je pronajatý (s číslem leasingové smlouvy) a s vyznačením vlastnictví Společnosti jako vlastníka 
PL, pokud z obecně závazných předpisů nevyplývá něco jiného. Technický průkaz PL – vozidla je Klient povinen za-
slat k úschově Společnosti doporučeně, příp. mu jej doručit osobně, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku registrace. 
Technický průkaz od vozidla zůstává po dobu trvání smlouvy u Společnosti. Klient zmocňuje Společnost k provedení 
všech úkonů na příslušném registru vozidel Policie ČR k odhlášení motorového vozidla, které je předmětem smlouvy, 
příp. k přihlášení motorového vozidla na nového uživatele v případě, že dojde k předčasnému ukončení smlouvy, a to 
z jakéhokoli důvodu. 
7) Společnost má právo kontroly stavu PL a Klient souhlasí se vstupem pracovníka pověřeného Společností do svého 
objektu, ve kterém je PL umístěn pro účely kontroly PL. 
8) Klient souhlasí s tím, aby Společnost současně s převodem vlastnického práva k PL na třetí osobu postoupila sou-
časně této osobě všechna svá práva a pohledávky vyplývající ze smlouvy vztahující se k PL, jakož k převzetí závazků 
Společnosti téhož charakteru třetí osobou. Společnost je oprávněna postoupit třetí osobě i jednotlivou pohledávku vůči 
Klientovi vyplývající ze smlouvy. Společnost je povinna písemně informovat Klienta o převodu PL na třetí osobu a o 
rozsahu postoupených a převzatých práv, pohledávek a závazků. 
 

5. Úhrada závazků Klientem 
1) Celková suma úhrad Klienta je součtem všech plateb Klienta podle této smlouvy. Všechny částky, či plnění uvede-
né v této smlouvě jsou bez zákonem určené DPH, není-li výslovně určeno jinak. Pořizovací cena uvedená ve smlouvě 
je cenou kupní včetně všech nákladů na pořízení a uvedení PL do provozu účtovaných prodávajícím, jen pokud je vy-
naložil nebo podle zvláštního písemného ujednání má vynaložit Společnost. 
2) Klient je povinen platit všechny splátky včas a v plné výši a směřovat platby na účet Společnosti. Jako variabilní 
symbol uvede číslo smlouvy. Klient není oprávněn k započtení, snížení, či zadržení leasingové splátky, či platby podle 
smlouvy, a to ani s použitím zálohy na leasingové splátky. Pokud Klient neuhradí akontaci (nultou splátku) a poplatek 
za uzavření leasingové smlouvy, není Společnost povinna uhradit kupní cenu (ani její část) dodavateli předmětu lea-
singu. V případě, že z důvodu nezaplacení kupní ceny nebo její části za předmět leasingu, dodavatel předmětu leasingu 
uplatní vůči Společnosti smluvní pokutu nebo jiný nárok, je Klient povinen Společnosti tuto platbu uhradit. 
3) Počátek období splátek leasingu je stanoven ve splátkovém kalendáři, který je součástí této smlouvy. Záloha na lea-
singové splátky uhrazená Klientem při podpisu leasingové smlouvy není Společností úročena a při předčasném ukon-
čení smlouvy náleží zůstatek ze zálohy Společnosti. Každá leasingová splátka je, není-li stanoveno jinak, součtem zá-
lohy na leasingové splátky uhrazené Klientem při podpisu této smlouvy a platby k úhradě. Leasingová splátka vždy 
obsahuje splátku pořizovací ceny, splátku finanční služby, daň z přidané hodnoty. 
4) Klient se zavazuje hradit leasingové splátky včetně daně z přidané hodnoty a dalších případně zákonem uložených 
daní a poplatků. 
5) Změnit splátky uvedené ve smlouvě je oprávněna výlučně Společnost, a to v těchto případech: 
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a) dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonné úpravy, která změní výši daní a poplatků vybíraných 
v souvislosti s PL nebo jeho pronájmem. Takové navýšení daní se zavazuje nést Klient; 
b) pokud česká koruna během trvání smlouvy přestane být platidlem na území celé ČR nebo její části, výše splátek 
v nové měně bude stanovena tak, aby hodnota leasingové splátky byla v EUR ekvivalentní původní výši splátky před 
zavedením nové měny. 
c) Dojde-li v průběhu trvání LS ke zvýšení Fixingu úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit (6 MS PRIBOR) 
oproti její výchozí úrovni v den uzavření leasingové smlouvy, je Společnost oprávněna o toto zvýšení přepočítat pří-
slušné leasingové splátky, a to koeficientem ve výši podílu mezi výše uvedenou sazbou 6 MS PRIBOR v den splatnos-
ti příslušné splátky a sazbou 6 MS PRIBOR v den uzavření LS. Pohledávka vzniklá z tohoto výpočtu bude Klientovi 
vyúčtována v průběhu trvání LS nejpozději však s poslední splátkou nájemného. 
6) Splátky předepisuje Společnost jednotlivými fakturami nebo platebním kalendářem jednorázově předaným Společ-
ností Klientovi. Tento kalendář musí splňovat podmínky daňového dokladu. 
7) Je-li úhrada splátek sjednána ve smlouvě v jiné než české měně a dojde-li ke změně nominálního devizového kursu 
o více než 10% ve srovnání s devizovým kursem ke dni uzavření smlouvy, může Společnost změnit jednostranně výši 
splátky cizí měny, ve které byla sjednána úhrada splátek. Klient se zavazuje platit splátky ve výši stanovené Společ-
nost s ohledem na kurs platný v den uzavření smlouvy. 
8) Klient se zavazuje k úhradě splátek a plateb podle této smlouvy na účet Společnosti vždy do 1. dne kalendářního 
měsíce, pokud není ve splátkovém kalendáři nebo na daňové faktuře Společnosti uvedeno jinak. První leasingová 
splátka je však splatná v den předání PL Klientovi. Splátka je uhrazena v plné výši Klientem na účet Společnosti 
připsáním nejpozději v den splatnosti. 
9) Klient se zavazuje k úhradě sjednaných splátek a plateb i v době, kdy je PL z jakéhokoliv důvodu nescho-
pen/nezpůsobilý provozu, či je Klientovi pro právní vady znemožněno užívání PL. 
10) Uzavřel-li Klient se Společností více leasingových smluv, je Společnost oprávněna platby, které na základě jednot-
livých leasingových smluv Klient poskytuje Společnosti, započítat na závazky Klienta z leasingových smluv nejdříve 
splatné, a to nejprve na příslušenství nejstarší pohledávky kterékoliv z leasingových smluv. 

 

6. Pojištění  

6.1. Obecná ustanovení pojištění 
1) Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je sjednáno rámcovými pojist-
nými smlouvami uzavřenými mezi Společností a příslušnými pojišťovnami. Konkrétní pojišťovna je uvedena v LS. 
Pojištění je sjednáno po celou dobu trvání LS, není-li dále stanoveno jinak. Ve výjimečných případech je Uživatel 
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jako pojistník samostatně s jím zvolenou pojišťovnou, tzv. individuální pojištění.  
2) V případě zájmu Uživatele je možné sjednat v jeho prospěch Pojištění Uživatele na základě rámcové pojistné 
smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušnou pojišťovnou uvedenou v LS. 
3) Uživatel je povinen řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními příslušné pojišťovny, se 
kterými jej Společnost seznámí pří podpisu LS. Veškerá jednání související s pojistnou událostí vede s pojišťovnou, 
jakož i dalšími orgány (např. Policie ČR), vždy a pouze Uživatel. Náklady takových jednání jsou k tíži Uživatele. Jed-
ná se zejména o bezodkladné oznámení každé pojistné události Policii ČR, příslušné pojišťovně a Společnosti a zabez-
pečení všech důkazů a jiných dokladů nutných k plnění pojišťovnou. Za oznámení pojistné události se považuje pouze 
doručení "Potvrzení o registraci pojistné události" vydané příslušnou pojišťovnou. Pro případ porušení těchto povin-
ností je Společnost oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun čes-
kých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Uživatele povinnosti nahradit 
Společnosti vzniklou škodu a náklady spojené s likvidací pojistné události. Při vzniku pojistné události v zahraničí za-
jistí Uživatel vyšetření pojistné události místní policií a získá písemnou zprávu o výsledku vyšetřování, kterou bez 
zbytečného odkladu doručí Společnosti. 
4) Řízení s pojišťovnou v případě pojistné události vede Uživatel. Uživatel je povinen oznámit písemně Společnosti 
škodní události, při kterých byla třetí osobě způsobena škoda provozem PL. 
5) Uživatel hradí náklady spojené s pojištěním v leasingové splátce, a pokud není v LS uvedeno samostatně, jsou tyto 
náklady hrazeny jako součást položky "finanční služba". Pro daňové účely jsou součástí finanční služby vždy. 
6) Za zničení, ztrátu, odcizení, poškození a znehodnocení PL a jeho vybavení, které není kryté havarijním, odpovídá 
Uživatel Společnosti objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění, avšak nikoliv při zavinění Společností. Stejně 
odpovídá Uživatel za škodu způsobenou třetí osobě provozem PL, není-li tato kryta pojištěním odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla. Toto ustanovení platí i pro případy, kdy vztah založený LS trvá, ale přestane být z ja-
kéhokoliv důvodu pojištěn PL nebo zanikne pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.  
 

6.2. Havarijní pojištění PL 
1) Havarijní pojištění PL vzniká v den, hodinu a minutu převzetí PL Uživatelem, jak je uvedeno v předávacím proto-
kolu. Pokud v předávacím protokolu není hodina a minuta převzetí PL Uživatelem uvedena, vzniká pojištění v 00.00 
hodin dne následujícím po převzetí PL. Pojištění zanikne uplynutím doby pojištění, která byla sjednána v LS, není-li 
dále stanoveno jinak. Uživatel si může sjednat i kratší dobu pojištění, než je sjednaná doba trvání LS. Uživatel bere na 
vědomí, že po uplynutí doby pojištění uvedené v LS není PL dále pojištěn. Za případnou škodu na PL vzniklou po 
tomto datu odpovídá Uživatel. 
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2) Pojištění se vztahuje pouze na PL a doplňky výslovně uvedené v předávacím protokolu. V případě, že příslušný do-
plněk nebude v předávacím protokolu přesně specifikován (např. značkou a typem), bere Uživatel na vědomí, že pojiš-
ťovna poskytne pojistné plnění maximálně ve výši nejnižší obvyklé ceny příslušného doplňku na relevantním trhu. Za 
relevantní trh se považuje území České republiky. 
3) Ve výjimečných případech, na základě písemné dohody se Společností, je Uživatel oprávněn samostatně uzavřít po-
jistnou smlouvu s jím zvolenou pojišťovnou (tzv. individuální pojištění) a platit pojistné přímo takové pojišťovně. 
Uživatel je oprávněn uzavřít toto pojištění pouze u pojišťoven akceptovaných Společností. Rozsah pojištění musí Uži-
vatel sjednat předchozí písemnou dohodou se Společností. Uživatel je povinen sjednat pojištění PL po celou dobu tr-
vání závazků vůči Společnosti a sjednat zástavní právo k pojistnému plnění (případně vinkulaci pojistného plnění) ve 
prospěch Společnosti. Uživatel je povinen doručit Společnosti kopii pojistné smlouvy, dokument dokládající zaplacení 
pojistného a doklad o sjednání zástavního práva k pojistnému plnění (případně vinkulaci pojistného plnění) ve pro-
spěch Společnosti nejpozději do sedmi dnů od převzetí PL. Nedodržení tohoto termínu, změna podmínek pojištění bez 
předchozího souhlasu Společnosti, nesjednání zástavního práva (případně vinkulace) nebo neplacení pojistného je po-
važováno za hrubé porušení LS se všemi důsledky uvedenými v těchto podmínkách. Ve zvláštních případech je Spo-
lečnost na základě svého vlastního uvážení oprávněna požadovat, aby Uživatel uzavřel individuální pojištění, např. v 
případě individuálního dovozu vozidla ze zahraničí.  
4) Pojistné plnění je vždy poukazováno na účet Společnosti, pokud se strany nedohodnou na vyplacení pojistného pl-
nění Uživateli. Likvidace pojistné události rozpočtem je možná pouze na základě předchozí písemné dohody se Spo-
lečností. V případě, že je Uživatel v prodlení s leasingovou splátkou, či vznikla mu povinnost uhradit úrok z prodlení 
nebo smluvní pokutu, je Společnost oprávněna pojistné plnění použít k úhradě smluvní pokuty, úroků z prodlení a 
dlužných leasingových splátek všech LS, které Uživatel se Společností uzavřel. Zbylou část pojistného plnění Společ-
nost převede Uživateli. 
5) Uživatel se zavazuje při každé pojistné události hradit částku ve výši sjednané spoluúčasti na každé pojistné událos-
ti. Uživatel bere na vědomí, že u pojištění, kde pojišťovna poskytuje vstupní bonus (případně malus), bude tento bonus 
či malus v případě pojistné události zohledněn při výplatě pojistného plnění. Uživatel bere dále na vědomí, že v přípa-
dě sjednání nerovnoměrných leasingových splátek bude při likvidaci pojistné události pojistné plnění doúčtováno do 
stejné výše, jaké by bylo při rovnoměrných leasingových splátkách. Případný rozdíl mezi výší pojistného plnění a výší 
skutečných nákladů na opravu PL uhradí Uživatel. 
6) V případě úplného zničení nebo odcizení PL je Uživatel povinen platit sjednané leasingové splátky dle splátkového 
kalendáře až do dne plnění pojišťovnou. Po tomto datu Společnost uživateli vyúčtuje jemu náležející částku z pojiš-
ťovnou poskytnutého pojistného plnění takto: 
Společnosti náleží všechny neuhrazené leasingové splátky včetně úroků z prodlení a smluvních pokut ze všech Uživa-
telových LS do dne vzniku pojistné události. Společnosti dále náleží součet všech splátek pořizovací ceny PL od data 
pojistné události včetně odúročené finanční služby a odkupní cena, dále náklady vzniklé Společnosti v souvislosti s li-
kvidací pojistné události a s předčasným ukončení LS a případné náklady spojené s likvidací vraku PL. Tyto náklady 
budou Klientovi účtovány jako smluvní pokuta. Společnost z pojistného plnění uhradí pojistné, které zaplatila za Uži-
vatele v období od pojistné události do dne zániku pojištění. Pokud je výsledná částka kladná, převede ji Společnost na 
účet Uživatele uvedený v LS. V případě záporné částky uhradí rozdíl Uživatel na účet Společnosti. 
Jedná-li se tzv. totální škodu na PL, přechází vlastnické právo ke zbytkům PL /vraku PL) na Uživatele ke dni pojistné 
události za dohodnutou cenu 100,- Kč (slovy sto korun českých) plus DPH, pokud není dohodnuto jinak. 
7) V případě cesty do států, na které se nevztahuje pojištění PL sjednané pro účely LS, je Uživatel povinen pojisti PL 
odpovídající pojistnou smlouvou. 
 

6.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
1) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem PL vzniká dnem hodinou a minutou převzetí PL Uživatele, 
jak je uvedeno v předávacím protokolu. Pokud v předávacím protokolu není hodina a minuta převzetí PL Uživatelem 
uvedena, vzniká pojištění v 00.00 hodin následujícího dne. 
2) Pojištění zanikne uplynutím doby pojištění, která byla sjednána v LS, není-li dále stanoveno jinak. Uživatel bere na 
vědomí, že po uplynutí doby pojištění uvedené v LS není odpovědnost za škodu způsobenou provozem PL dále pojiš-
těna. Za případnou škodu způsobenou třetím osobám po tomto datu odpovídá Uživatel. 
3) Ve výjimečných případech, na základě předchozí písemné dohody se Společností, ve které bude uveden i rozsah po-
jištění, je Uživatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu jako pojistník s jím zvolenou pojišťovnou samostatně (tzv. in-
dividuální pojištění). Jestli-že  se rozhodne Uživatel uzavřít individuální pojištění, zavazuje se toto pojištění zachovat a 
obnovovat. Uživatel je povinen zaslat Společnosti doporučeně nejpozději do sedmi dnů od převzetí PL kopii dokladu o 
pojištění, kopii pojistné smlouvy (pojistky), ve kterých bude Společnost uvedena jako vlastník PL, a dále doložit do-
klad o uhrazení pojistného. Při nesplnění této povinnosti zaplatí Uživatel Společnosti náklady na vymáhání a smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Vždy nejpozději jeden měsíc před ukončením pojistného 
období je Uživatel povinen doložit obnovení pojištění. Pokud Uživatel nesjedná a po celou dobu trvání LS neudržuje 
toto individuální pojištění, bere na vědomí, že je povinen uhradit Společnosti škodu způsobenou porušením této po-
vinnosti a třetím osobám škodu způsobenou provozem PL. 
 

6.4. Zvláštní ujednání pojištění 
1) Společnost je oprávněna upravit v dalších pojistných obdobích výši nákladů na pojistné v závislosti na změnách po-
jistných sazeb příslušné pojišťovny a změněné sazby promítnout do splátkového kalendáře nebo případné přeplatky 



 - 5 -

nebo nedoplatky na pojistné vzniklé v průběhu LS vypořádat s Uživatelem při ukončení LS včetně obvyklé úrokové 
sazby. Strany LS se dohodly, že Společnost je oprávněna nedoplatky nákladů na pojistné jednorázově Uživateli vyfak-
turovat kdykoliv v proběhu LS i po jejím ukončení. 
2) Jestliže v souladu s § 32 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, jaká-
koli pojišťovna, se kterou má Společnost uzavřenu rámcovou pojistnou smlouvu, převede pojistný kmen pojištěný ně-
kterou rámcovou pojistnou smlouvou na jinou pojišťovnu, přecházejí práva a povinnosti z pojištění v rozsahu převe-
deného pojistného kmene na přebírající pojišťovnu. Společnost bez zbytečného odkladu po té, co se o této skutečnosti 
dozví, písemně informuje Uživatele. Změnou pojišťovny nedochází ke změně LS a od okamžiku účinnosti převodu 
pojistného kmene přechází práva a povinnosti z pojištění na přebírající pojišťovnu. 
3) V případě, že bude jednostranně ukončena Rámcová pojistná smlouva mezi Společností a příslušnou pojišťovnou na 
základě výpovědi, zaniká pojištění uplynutím výpovědní lhůty. Společnost v takovém případě zajistí přepojištění vy-
povězeného pojistného kmene k jiné pojišťovně, o čemž bude bez zbytečného odkladu, nejdéle však do doby uplynutí 
výpovědní lhůty, písemně informovat Uživatele. Jestliže přepojištění nebude možné, oznámí Společnost Uživateli ve 
stejné lhůtě, ke kterému dni pojištění PL zaniká a příslušným způsobem mu sníží leasingové splátky. V tomto případě 
je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o zániku pojištění uzavřít individuální pojistnou 
smlouvu na havarijní pojištění PL a na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinnosti 
uživatele v případě individuálního pojištění uvedené v článku 6.2 bod 3) a 6.3 bod 3) platí obdobně. 
4) Uživatel bere na vědomí, že příslušná pojišťovna je oprávněna po každé pojistné události vztahující se k příslušné-
mu PL ukončit výpovědí pojištění ve vztahu k takovému PL. Společnost v tomto případě oznámí Uživateli v dostateč-
ném předstihu, ke kterému dni pojištění PL zaniká a příslušným způsobem mu sníží leasingové splátky. V tomto pří-
padě je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o zániku pojištění uzavřít individuální pojist-
nou smlouvu na havarijní pojištění PL a na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Ustanove-
ní 6.2 odst. 3) tohoto článku se použije obdobně. 
 

6.5. Sankční ujednání 
Jestliže Uživatel poruší kterékoliv ustanovení tohoto článku 6 - Pojištění, je takové porušení považováno za hrubé po-
rušení LS a opravňuje Společnost k předčasnému ukončení LS. 
 

7. Uzavření smlouvy o koupi PL 
1) V případě prokázaného odcizení PL končí LS dnem doručení Usnesení PČR o ukončení šetření nebo odložení. Fi-
nanční vyrovnání se zohledněním pojistného plnění ve prospěch Uživatele provede Společnost až po obdržení pojist-
ného plnění. 
Při úplném zničení PL (např. totální havárie) potvrzeném pojišťovnou nebo soudním znalcem končí LS dnem úplného 
zničení PL. Finanční vyrovnání se zohledněním pojistného plnění ve prospěch Uživatele provede Společnost až po ob-
držení pojistného plnění. 
Klient má možnost se Společností po splnění všech závazků z této smlouvy a po uplynutí sjednaní doby trvání leasin-
gu dle leasingové smlouvy, do 30ti dnů požádat o uzavření kupní smlouvy k PL, podle které se stane vlastníkem PL. 
Klient koupí PL za sjednanou cenu 5.000,- Kč, ke které se připočte platná sazba DPH, pokud nebude dohodnuto jinak, 
ve stavu, v jakém se nachází PL ke dni ukončení doby leasingu, resp. ke dni uzavření kupní smlouvy. Společnost ne-
poskytuje záruku na PL, neodpovídá za vady prodávaného PL a za nemožnost převodu vlastnictví PL, je-li PL zničen 
či odcizen. Přechod vlastnického práva nastává dnem uskutečnění zdanitelného plnění vystaveného daňového dokladu 
na prodej PL. Tento daňový doklad nahrazuje kupní smlouvu. 
2) Nedojde-li k úhradě veškerých závazků Klienta do data uzavření kupní smlouvy, je PL omezen zajišťovacím převo-
dem vlastnického práva dle §2040, §2041, §2042, §2043 a §2044 Občanského zákoníku, až do doby úhrady těchto zá-
vazků. Klient tímto souhlasí s uzavřením smlouvy o zajišťovacím převodu práva k PL. 
 

8. Trvalé vyřazení PL z provozu 
1) Při poškození nebo odcizení PL zaniká smlouva před uplynutím sjednané doby trvání nájmu / leasingu, vždy nejdří-
ve okamžikem plnění pojišťovny ve prospěch Společnosti PL. V tomto případě zániku smlouvy je Klient povinen, po-
kud není písemně dohodnuto jinak, zaplatit Společnosti nejpozději do tří dnů od zániku smlouvy: 
a) dlužné leasingové splátky včetně DPH do doby předčasného zániku smlouvy; 
b) příslušenství, tj. ostatní dlužné částky, např. smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky související s uzavření této 
smlouvy; 
c) kladný rozdíl mezi pojistným plnění pojišťovny na účet Společnosti z titulu totálního zničení PL nebo odcizení PL a 
Klientem nesplacených leasingových splátek dle leasingové smlouvy (resp. dle splátkového kalendáře Společnosti), 
které se takto stávají v případě předčasného zániku smlouvy splatné. 
Tato částka bude vždy Společností vyúčtována zvláštním účetním dokladem. 
2) V případě trvalého vyřazení PL z provozu poškozením je Klient povinen zlikvidovat PL na svůj náklad v souladu 
s obecně závaznými předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

9. Odstoupení od smlouvy - vrácení PL 
1) Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud není možnost odstoupení sjednána. 
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2) Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy 
se rozumí zejména: 
 a) je-li Klient v prodlení se zaplacením leasingové splátky či jiné platby vyplývající ze smlouvy či těchto všeobecných 
smluvních podmínek, 
b) je-li Klient v prodlení se zasláním dokladů uvedených ve smlouvě nebo těchto podmínkách déle než 1 měsíc, pokud 
není ve smlouvě uvedeno jinak, 
c) jestliže Klient užívá PL v rozporu s účelem užívání dohodnutým ve smlouvě a těchto podmínkách, v důsledku čehož 
Společnosti vzniká škoda nebo jí hrozí škoda, popř. může dojít k předčasnému opotřebení či poškození PL, 
d) pokud Klient hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto podmínek, 
e) pokud po nabytí účinnosti smlouvy bylo vůči Klientovi zahájeno konkurzní či vyrovnávací řízení nebo podán návrh 
na insolvenční řízení (v případě že je na Klienta podán návrh na insolvenční řízení, je Klient považován za dlužníka, 
který není schopen plnit své peněžní závazky a Společnost je oprávněna si vůči němu započíst i nesplatné závazky), 
f) je-li PL zničen, odcizen či poškozen a pojišťovna odmítá plnit pojistné plnění podle pojistné smlouvy, 
g) při i zamýšleném zrušení nebo zániku Klienta - právnické osoby, případně k organizačně právní změně (sloučení, 
rozdělení apod.), 
h) při vstupu Klienta do likvidace, 
ch) v případě, že se majetkové poměry Klienta výrazně zhorší, nebo pokud vyjdou najevo takové skutečnosti týkající 
se Klienta, při jejichž znalosti by Společnosti smlouvu neuzavřela, 
i) nedojde-li k zápisu PL - vozidla do registru silničních vozidel do 3 dnů od převzetí PL Klientem a předání technic-
kého průkazu Společnosti do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy, 
j) došlo-li k převodu PL na jinou osobu bez souhlasu Společnosti. 
Pro případ odstoupení od smlouvy Společností nejsou dotčeny jeho zákonné a smluvní nároky ze smlouvy na náhradu 
škody a smluvní pokuty. 
3) V případech uvedených v bodě 2. tohoto článku zaniká smlouva dnem doručení písemného odstoupení Společnosti 
Klientovi. Za den doručení se považuje i den, kdy bylo písemné odstoupení, zaslané na Společnosti naposledy známou 
adresu Klienta, vráceno jako nedoručitelné nebo nevyzvednuté. Odmítne-li Klient zásilku převzít, považuje se za den 
doručení odstoupení od smlouvy den tohoto odmítnutí. 
4) Povinnosti Klienta v případě odstoupení od smlouvy Společností: 
a) Klient je na své náklady povinen vrátit PL včetně dokladů s ním souvisejících na místo a v termínu určeném Spo-
lečností. Pokud tak neučiní, je Společnost oprávněna odebrat Klientovi PL bez předchozího oznámení, na náklady Kli-
enta, a to i proti jeho vůli. PL je vrácen tehdy, je-li předán Společnosti včetně kompletního příslušenství (např. včetně 
návodu k použití, původního balení, dokladů, klíčů, osvědčení o registraci, technického průkazu, servisní knížky, kó-
dové karty) tak, jak je Klient převzal. 
b) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti dlužné leasingové splátky do doby předčasného ukončení smlouvy odstou-
pením. 
c) Klient se zavazuje uhradit Společnosti součet všech splátek stanovených ve smlouvě, které měl při řádném plnění 
svého závazku Společnosti uhradit do doby řádného ukončení smlouvy a splacení celého splátkového kalendáře. 
d) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti veškeré náklady spojené se změnou finančního leasingu na operativní, vy-
plývající z obecně závazných právních předpisů, např. dodanění DPH. 
e) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti škodu vzniklou nevrácením kompletního příslušenství k PL. 
f) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti náklady vynaložené Společností v souvislosti s odebráním PL. 
g) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti náklady spojené s případným vymáháním dlužných částek.  
h) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti náklady na opravy, je-li vrácený či odebraný PL v technickém stavu, který 
neodpovídá běžnému opotřebení. 
ch) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti případnou náhradu škody. 
i) Klient se zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokuty dle čl. 12 těchto podmínek. 
Klient je povinen uhradit výše uvedené částky nejpozději do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením ze strany 
Společnosti. 
5) V případě, že PL nebyl odebrán ani předán, přechází vlastnictví PL na Klienta dnem následujících po uplynutí šesti 
kalendářních měsíců, kdy mělo dojít k předání. Ostatní práva Společnosti na náhradu škody a ostatní finanční plnění 
nejsou dotčena. Klient je povinen koupit PL za dohodnutou kupní cenu 5.000,-- Kč + DPH, pokud nebude dohodnuto 
jinak. Společnost v tomto případě neposkytuje záruku na PL, neodpovídá za vady prodávaného PL, za nemožnost pře-
vodu vlastnictví PL, je-li PL zničen či odcizen. Přechod vlastnického práva nastává dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění vystaveného daňového dokladu na prodej PL. Tento daňový doklad nahrazuje kupní smlouvu. Nedojde-li k 
úhradě veškerých závazků Klienta do data uzavření této kupní smlouvy, je PL omezen zajišťovacím převodem vlast-
nického práva dle § §2040, §2041, §2042, §2043 a §2044 Občanského zákoníku až do doby úhrady těchto závazků. 
Klient je povinen v tomto případě uzavřít smlouvu o zajišťovacím převodu práva k PL. 
6) Má-li Klient se Společností uzavřeno několik LS a neplatí-li splátky nájemného či jiné peněžité závazky z některé z 
nich řádně a včas, je Společnost oprávněna nepřevést na Klienta práva, která mu vznikla z řádného plnění jiných LS. 
Společnost je oprávněna postoupit třetí osobě svá práva a povinnosti z LS, všechny informace, které v souvislosti s LS 
získal, včetně informací finančních či jinak důvěrných. 
7) Společnost a Klient se dohodli, že v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy výpovědí nebo odstoupením 
z důvodu neplacení leasingových splátek jsou budoucí leasingové splátky účtovány Společností Klientovi jako smluv-
ní pokuta. V případě úhrady vyúčtování předčasného ukončení leasingové smlouvy výpovědí nebo odstoupením 
z důvodu neplacení leasingových splátek Klientem je Společnost oprávněna prodat Klientovi PL za dohodnutou cenu.  
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10. Dohoda smluvních stran 
1) Pro případ zániku smlouvy dohodou smluvních stran má Společnost vždy nárok na přijetí plnění sjednaného touto 
smlouvou a těmito podmínkami. 
 

11. Zánik nebo smrt klienta 
1) Práva a povinnosti dědiců se řídí zákonem. Společnost je oprávněna v případě úmrtí Klienta od smlouvy odstoupit, 
zejména není-li dědici prokázána ekonomická schopnost plnit závazky z leasingové smlouvy. 
2) Při zániku Klienta – právnické osoby – spojeném s přechodem jeho obchodního jmění na právního nástupce 
(zejména změna právní formy, sloučení, splynutí, rozdělení) smlouva nezaniká. Společnost je oprávněna v těchto pří-
padech od smlouvy odstoupit, zejména není-li právními nástupci prokázána ekonomická schopnost plnit závazky 
z leasingové smlouvy, nebo pokud by došlo k výraznému oslabení jistoty Společnosti uspokojení nároků ze smlouvy. 
 

12. Smluvní sankce 
1) Pro případ prodlení Klienta s platbou leasingové splátky či jiné platby podle smlouvy, zavazuje se Klient zaplatit 
Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním svého 
závazku. Prodlení s platbou leasingové splátky či jiné platby podle smlouvy je podstatným porušením smlouvy a Spo-
lečnost je oprávněna se ujmou držby PL i za dobu trvání smlouvy. 
2) Klient se zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 % z pořizovací ceny PL uvedené ve smlouvě, jestli-že ne-
převezme PL do 1 měsíce od výzvy Společnosti dle bodu 3.1. těchto podmínek. 
3) Je-li Klient v prodlení s vrácením PL, je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 1/30 měsíční leasin-
gové splátky, či 1/90 čtvrtletní leasingové splátky, je-li tato smlouvou určena, a to za každý, byť jen započatý den pro-
dlení. 
4) Je-li Klient v prodlení s předáním technického průkazu, či registračního osvědčení, podle bodu 4.5. těchto podmí-
nek, je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 
5) Dostane-li se Klient do prodlení se splněním svého závazku dle bodu 6.4. těchto podmínek, zavazuje se uhradit 
Společnosti mluvní pokutu 5.000,- Kč. 
6) Za každé porušení jakékoli další povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo těchto podmínek, na které se nevztahují 
ustanovení bodu 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 a 12.5, je Klient povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč. 
7) Ujednáním o smluvní pokutě ve výše uvedených případech není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody (sku-
tečná škoda a ušlý zisk) vůči Klientovi, příp. jeho právnímu nástupci. 
8) Klient je povinen uhradit Společnosti náklady spojené s vymáháním splnění povinností Klienta nebo se splněním 
povinností namísto Klienta, zejména náklady detektivních či inkasních společností. Tyto náklady budou Klientovi 
účtovány jako smluvní pokuta. 
9) Společnost je oprávněna požadovat administrativní poplatek 100,- Kč za náklady spojené s každou písemnou, tele-
fonickou, faxovou či mailovou upomínkou. 
10) Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné Klientem na účet Společnosti nejpozději do 7 dnů následujících po 
dni jejich vzniku.  

13. Závěrečná ustanovení 
1) Klient se zavazuje: 
a) oznámit bez prodlení Společnosti změny sídla či bydliště Klienta a v korespondenci se Společností uvádět číslo 
smlouvy; 
b) na základě výzvy Společnosti dokladovat ekonomickou schopnost plnit své závazky ze smlouvy a Společnost se za-
vazuje zachovávat mlčenlivost o všech takto získaných skutečnostech; 
c) Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje byly Společností zpracovány v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. (o 
ochraně osobních údajů), a to zejména, že Společnost po dobu trvání této smlouvy bude shromažďovat a zpracovávat 
údaje o plnění závazků Klienta z leasingové smlouvy. Společnost je oprávněna takto získaná data a osobní údaje po 
dobu trvání smlouvy dále zpracovávat, evidovat a poskytovat podle obecně platných právních předpisů třetím osobám 
(pro ocenění a kontrolu rizik v soukromoprávních vztazích), které zpracovávají osobní údaje a které je poskytují dal-
ším osobám. Klient souhlasí s uchováním a zpracováním těchto údajů shromážděných před uzavřením smlouvy, za tr-
vání smlouvy i po skončení smlouvy Společností. Klient má právo přístupu k těmto Společností shromážděným úda-
jům a byl poučen o svých právech podle obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 
2) Společnost není v prodlení s předáním PL Klientovi, pokud toto prodlení nezavinil, rovněž není v prodlení, pokud 
důvody prodlení spočívají na straně dodavatele PL. V těchto případech Společnost neodpovídá Klientovi za eventuální 
vzniklou škodu. 
3) Pokud smlouvou a těmito podmínkami není stanoveno jinak, má se za to, že Klient splnil svoji povinnost včas, po-
kud: 
a) ji splnil alespoň příslušným podáním na poštu k doručení do sídla Společnosti poslední den příslušné lhůty, 
b) platby a jiné úhrady budou připsány na účet Společnosti nejpozději v den splatnosti. 
4) Je-li podle smlouvy nebo těchto podmínek Klient povinen vydat PL Společnosti, rozumí se tím, že je povinen jej 
vydat včetně jeho příslušenství. 
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5) Klient je povinen ohlásit Společnosti do 10 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, změnu jména, změnu společ-
nosti, zejména adresy sídla, změnu umístění PL, bankovního spojení, v případě právnické osoby vstup do likvidace, 
splynutí či sloučení s jinou společností, prohlášení konkursu na majetek Klienta. 
6) Všechny změny smlouvy jsou možné pouze písemným dodatkem a při změně smlouvy na žádost Klienta je Společ-
nost oprávněna účtovat smluvní poplatek 5.000,- Kč za každou změnu smlouvy. 
7) Klient výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito podmínkami, souhlasí 
s obsahem těchto podmínek, které jsou nedílnou součástí podepsané smlouvy. 
8) Klient uděluje plnou moc ke všem úkonům, které jsou spojeny s přehlášením PL v registru silničních vozidel a 
k vystavení duplikátu technického průkazu, je-li PL vozidlo. Společnost akceptuje plnou moc. 
9) Obě smluvní strany prohlašují, že předmětná smlouva jako leasingová smlouva je uzavřena jako právně nepojme-
novaná smlouva, nikoli jako smlouva nájemní podle občanského zákoníku a že tyto podmínky jsou v souladu s práv-
ním řádem a závazné pro úpravu vzájemných vztahů podle uzavřené smlouvy. 
10) Stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatným, či neúčinným, není dotčena platnost ostatních ustanovení 
smlouvy. Pro případ přijetí zasahujících opatření státu do podstatných ustanovení této smlouvy, zavazují se obě strany 
uzavřít dodatek k této smlouvě tak, aby smysl a obsah smlouvy zůstal zachován a věřitelská práva nebyla dotčena. Pro 
případ změny či zrušení nástrojů, institucí (jako např. stát, soudy, měna, právo, atd.) platí odpovídající nástupnické ná-
stroje, následné instituce právně upravení v sídle Společnosti. Pokud by toto ujednání odporovalo kogentním předpi-
sům, pak obě strany prohlašují, že smlouvu dohodou zruší a uzavřou novou smlouvu s použitím právních nástrojů 
platných v sídle Společnosti. 
11) Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze smluv, které se 
řídí těmito podmínkami nebo v souvislosti s nimi, včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv 
z takových smluv (dále také jen spory) budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných 
soudů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jediný rozhodce Mgr. Michaela Rotterová, kancelář Brno, Údolní 
65, PSČ 602 00, IČ 71463917 (dále jen Rozhodce). Nepřijme-li Rozhodce svoje jmenování rozhodcem pro spor, nebo 
nebude-li moci tuto funkci rozhodce v daném sporu vykonávat, je k rozhodnutí příslušný Rozhodčí soud při Hospodář-
ské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmeno-
vaným předsedou Rozhodčího soudu.  
V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován 
bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Rozhodce zašle žalobu s výzvou 
k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit dů-
kazy na podporu svých tvrzení; k jakýmkoliv později vzneseným námitkám nebude přihlédnuto. Pokud se žalovaný ve 
stanovené lhůtě k žalobě nevyjádří nebo své vyjádření řádně neodůvodní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za 
nesporné, o tom musí být žalovaný poučen. 
Strany výslovně sjednávají, že nepožádá-li některá ze stran rozhodce výslovně písemně o doručování na jinou adresu, 
provádí se doručování na doručovací adresu, kterou je u podnikající fyzické osoby adresa místa podnikání zapsaná 
v příslušném rejstříku, u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby 
adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručová-
ní zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem dle ust. § 46a odst. 2 o.s.ř. Strany se zavazují mít na doru-
čovací adrese poštovní schránku a řádně přebírat veškerou korespondenci. Bude-li zásilka uložena a nevyzvedne-li si 
adresát zásilku do 10 dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o 
uložení nedozvěděl. Pokud držitel poštovní licence zásilku zaslanou na doručovací adresu vrátí, aniž by byla uložena, 
považuje se za den doručení den vrácení této zásilky. To platí i v případech, kdy se strana sporu v místě doručení ne-
zdržuje, ale změnu adresy rozhodci písemně neoznámila, aniž by k tomu existovaly vážné důvody, které strana sama 
nezapříčinila. Zásilka, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy bylo její převzetí odepřeno. 
V ostatním se doručování řídí přiměřeně příslušnými ustanovení občanského soudního řádu, nepoužijí se ustanovení o 
doručování prostřednictvím veřejné datové sítě. 
Rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 2 % z hodnoty sporu + DPH v zákonné výši, nejméně však 
4.000,- Kč + DPH, rozhodčí poplatek se nevrací. Náhrada nákladů řízení se přiměřeně řídí ustanoveními zejména § 
142 až § 151 o.s.ř., přičemž výše odměny za zastupování účastníka advokátem se řídí zejména vyhl. ministerstva spra-
vedlnosti č. 484/2000 Sb., v účinném znění. Ostatní otázky vedení řízení výslovně stranami neupravené se přiměřeně 
řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. 
12) Změny a dodatky této smlouvy pod sankcí neplatnosti vyžadují písemnou formu, vedlejší ústní a písemné ujednání 
učiněná do podpisu této smlouvy Klientem a týkající se PL jsou neplatná. Práva a povinnosti smluvních stran neupra-
vené smlouvou a těmito podmínkami se řídí českým právním řádem. 
 
V Třebíči dne         2017 
 
 
 
 
 
 
.............................................................   .............................................................   
Společnost       Klient 
 


