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Obchodní podmínky obchodní společnosti s obchodní firmou BS Park s.r.o. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti s obchodní firmou BS Park s.r.o.,  
IČO: 092 04 334, se sídlem Grégrova 26, Parník, 560 02 Česká Třebová 

 

 

 

PRVNÍ ČÁST 

PŘEDMĚT ÚPRAVY A POJMY 

 

I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti 

s obchodní firmou BS Park s.r.o., IČO: 092 04 334 se sídlem Grégrova 26, Parník, 560 02 

Česká Třebová, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Hradci Králové pod spisovou značkou C 45909 (dále jen „Pronajímatel“), blíže upravují 

vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele (při pronájmu vozidel) a nájemce (jako nájemce 

vozidla) (dále jen „Nájemce“) vznikající při uzavírání smlouvy o nájmu dopravního 

prostředku, v souladu s těmito Obchodními podmínkami a při jejich následném plnění. Tyto 

Obchodní podmínky jsou Pronajímatelem vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,1 v platném a účinném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“). 

 

1.2 Tyto Podmínky jsou zveřejněné na webovém sídle Pronajímatele https://www.pujcsikaru.cz   

 

1.3 Pronajímatel je česká obchodní společnost s ručením omezeným, podnikající mimo jiné 

v oblasti pronájmu dopravních prostředků. Snahou Pronajímatele je, aby tyto Obchodní 

podmínky tvořily stabilní podklad pro vzájemné vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem, 

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

 

1.4 K poskytování služeb Pronajímatele dochází z titulu smlouvy o nájmu dopravního 

prostředku (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Pronajímatele a Nájemcem, kterou 

Pronajímatel a Nájemce uzavírají v souladu se zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto 

Obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást Smlouvy. Předmětem Smlouvy je 

závazek Pronajímatele poskytnout Nájemci do dočasného užívání dopravní prostředek na 

straně jedné a závazek Nájemce uhradit Pronajímateli za poskytnutý dopravní prostředek 

dohodnutou odměnu na straně druhé.  

 

1.5 Účelem těchto Podmínek je stanovit základní rámec práv a povinností mezi 
Pronajímatelem a Nájemcem v souvislosti s pronájmem vozidla, přičemž podrobnosti 
tohoto právního vztahu si Smluvní strany dohodly ve Smlouvě a těchto Obchodních 
podmínkách. 
 

1.6 Díky těmto Podmínkám může Poskytovatel poskytovat standardizované služby za stejných 
podmínek pro všechny Nájemce. 

 
1 Na základě § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku lze část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které 
navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. 

https://www.pujcsikaru.cz/
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1.7 Zájmem Pronajímatele je, aby si každý Nájemce tyto Obchodní podmínky před uzavřením 
předmětné Smlouvy důkladně přečetl a aby se obeznámil s jednotlivými ustanoveními 
těchto Obchodních podmínek.  
 

1.8 Smluvní strany berou na vědomí, že cílem těchto Obchodních podmínek není úprava 
„překvapujících“ ustanovení, které by Nájemce nemohl očekávat, ani úprava 
„jednostranných“, pro Nájemce vysloveně nevýhodných ustanovení. Jednotlivé 
ustanovení těchto Obchodních podmínek vycházejí z dosavadních zkušeností 
Pronajímatele, přičemž tyto Obchodní podmínky byly vypracované se záměrem, aby: (i) 
Nájemce a Pronajímatel při plnění Smlouvy a těchto Obchodních podmínek jednoznačně 
poznali svá práva a povinnosti a v souladu s nimi plnili své závazky; (ii) Smluvní strana 
nebyla poškozená nedůvodným požadavkem druhé Smluvní strany, který vznikne při 
plnění Smlouvy a těchto Obchodních podmínek; (iii) Pronajímtel mohl své služby 
standardizovat a zlepšovat a na základě toho zvyšovat jejich kvalitu a snižovat jejich cenu. 
 

1.9 Podmínky jsou závazné pro Pronajímatele i Nájemce. 
 

II. DEFINICE POJMŮ 

2.1 Za účelem bližší specifikace vzájemných vztahů na základě Smlouvy a těchto Obchodních 
podmínek se Smluvní strany dohodly na vymezení některých pojmů, kterých význam bude 
blíže specifikovaný v těchto Obchodních podmínkách. Následující termíny použité v těchto 
Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít význam určený 
v těchto Obchodních podmínkách. 
 

2.2 „Pronajímatel“ je česká obchodní společnost s ručením omezeným, která se zaobírá 
podnikáním v oblasti pronájmu dopravních prostředků. 
 

2.3 „Nájemce” je právnická osoba, která si od Pronajímatele pronajala dopravní prostředek, a 
to na základě Smlouvy. 
 

2.4 „Smluvní strany” jsou Pronajímatel a Nájemce společně. Smluvní strana znamená 
kteroukoli z nich. 
 

2.5 „Smlouva” je smlouva o nájmu dopravního prostředku, uzavřená mezi Pronajímatelem a 
Nájemcem.  Na základě Smlouvy Pronajímatel poskytuje Nájemci své služby; nedílnou 
součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky. 

 
2.6 „Vozidlo“ je osobní nebo nákladní motorové dopravní prostředek. 
 
2.7 „Nájemné“ je cena za poskytnutí dopravního prostředku do dočasného užívání. 

 

DRUHÁ ČÁST 

UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY, NÁJEMNÉ A DALŠÍ 

PLATBY 

 

III. UZAVÍRÁNÍ SMLUV 

3.1 K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází: 
 
- v obchodních prostorách Pronajímatele, na základě předchozí rezervace uskutečněné 

na webovém sídle Pronajímatele; 
 

- na jakémkoliv jiném místě ujednaném mezi Pronajímatelem a Nájemcem. 
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3.2 Rezervaci je možné uskutečnit kdykoliv, tedy i mimo pracovní dobu Pronajímatele. 

 
3.3 Uskutečněnou rezervaci je možné stornovat telefonicky nebo e-mailem. 

 

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4.1 Předmětem Smlouvy je závazek Pronajímatele přenechat Nájemci do dočasného užívání 

Vozidlo na straně jedné a závazek Nájemce uhradit Pronajímateli za poskytnuté Vozidlo 

dohodnuté Nájemné na straně druhé.  

 
4.2 Pronajímatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené tím, že jím poskytované služby 

nedosáhnou Nájemcem očekávané vlastnosti, které Nájemce nemůže od Pronajímatele 
spravedlivě očekávat. 
 

V. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU, PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA 

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.  

 

5.2 Smlouvu lze prodloužit pouze před uplynutím doby trvání nájmu, a to na základě písemné 

žádosti Nájemce učiněné formou dopisu, e-mailu či SMS zprávy. Nedojde-li 

Pronajímatelem k písemnému potvrzení žádosti Nájemce o prodloužení doby nájmu, 

Smlouva se neprodlužuje.  

 

5.3 V případě prodloužení Smlouvy zůstanou Nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí 

pojištění, pokud tyto byly sjednány ve Smlouvě. Nedojde-li k prodloužení Smlouvy ve výše 

uvedeném smyslu, je vrácení Vozidla Nájemcem později, než v době dohodnuté ve 

Smlouvě, považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 

5.4 Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu a to na místě 

a v době sjednané na základě Smlouvy. Veškeré poškození (závady, škrábance apod.), 

příp. jiné připomínky vztahující se k Vozidlu, musí Nájemce uplatnit při převzetí Vozidla 

formou záznamu v předávacím protokolu k Vozidlu, který tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

 

5.5 Za jakékoliv poškození Vozidla, které nebude uvedeno v předávacím protokolu, odpovídá 

Nájemce a Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá poškození 

Vozidla. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství a 

dokumentů na místě a v době sjednané ve Smlouvě. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo, včetně 

dokladů a klíčů, musí převzít Pronajímatelem určený pracovník.  

 

5.6 O převzetí je vždy sepsán předávající protokol. Dojde-li ke ztrátě nebo takovému poškození 

Vozidla, které činí Vozidlo bez provedení odborné opravy nepojízdným, je Nájemce 

povinen tuto skutečnost ihned oznámit písemně Pronajímateli a hradit sjednané Nájemné 

až do doby, kdy bude Pronajímateli tato ztráta vozidla, popřípadě jeho poškození, písemně 

oznámena. Nájem v případě dle předchozí věty končí dnem, kdy je toto oznámení 

doručeno Pronajímateli. Vozidlo je nájemci předáno vždy s plnou nádrží a stejně tak je 

Nájemce povinen jej vrátit.  

 

VI. NÁJEMNÉ A DALŠÍ PLATBY 

6.1 Nájemce se zavazuje hradit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním Vozidla, 

včetně náhrady škody, řádně a včas.  
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6.2 Ke každé přijaté platbě Pronajímatel vystaví daňový doklad - fakturu. Ceny služeb jsou 

uvedeny v Kč.  

 

6.3 Jistota, kterou je Nájemce povinen složit u Pronajímatele při podpisu Smlouvy, bude 

zúčtována nejdříve po vrácení Vozidla. Složením jistoty není dotčena povinnost Nájemce 

hradit Nájemné. Výši zálohy určí Pronajímatel, který je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy 

rozhodnout o jejím zvýšení.  

 

6.4 Pronajímatel je oprávněn vůči složené jistotě započíst veškeré své pohledávky za 

Nájemcem vyplývající ze Smlouvy. Nájemce je dále povinen uhradit Pronajímateli veškeré 

poplatky uvedené v Obchodních podmínkách nebo ceníku Pronajímatele.  

 

6.5 Nehrazení nájemného a dalších závazků dle pokynu Pronajímatele je považováno za 

podstatné porušení Smlouvy. Nájemce a Pronajímatel se pro vyloučení pochybností 

dohodli, že doručením daňového dokladu - faktury se rozumí jeho převzetí Nájemcem, 

odeslání na e-mailovou adresu Nájemce anebo odeslání na adresu Nájemce podle toho, 

který den nastane dříve. 

 

TŘETÍ ČÁST 

PRÁVA A POVINNSOTI SMLUVNÍCH STRAN, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU A POJIŠTĚNÍ, POSTUP V PŘÍPADĚ ŠKODNÍ UDÁLOSTI 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Nájemce je povinen užívat Vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, tedy k přepravě 
osob v běžném silničním provozu, jinak obvyklým způsobem. Nájemce je dále povinen 
přistavit Pronajímateli Vozidlo k pravidelným servisním prohlídkám stanoveným výrobcem 
Vozidla, dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy ČR a EU a zabránit 
vzniku škody.  
 

7.2 Nájemce nesmí bez písemného souhlasu Pronajímatele přenechat užívání Vozidla jiným 
osobám, než osobám uvedeným ve Smlouvě.  
 

7.3 Nájemce se nesmí s Vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat Vozidlo za úplatu k 
transportu zboží či osob. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti krádeži, poškození 
nebo zásahu třetích osob. Zejména nesmí Nájemce zanechat v zaparkovaném Vozidle 
klíče a dokumenty a vždy je povinen parkující vozidlo řádně uzamknout. V případě, že 
Vozidlo má mechanický zabezpečovací systém, je nájemce povinen jej vždy použít. 
Nájemce nesmí řídit Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících 
schopnost řídit motorové vozidlo. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez 
zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na Vozidle během užívání nastanou a 
vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost Nájemce za škodu, která 
v důsledku neodstranění závady vznikla. Nájemce nese náklady na opravu v důsledku 
nesprávného užívání Vozidla.  
 

7.4 Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo výlučně na území České republiky. V případě cesty 
mimo území České republiky jsou Nájemce a řidič povinni mít platný mezinárodní řidičský 
průkaz, jinak není cesta do zahraničí dovolena (to neplatí v případě, že Nájemce a řidič 
mají platný řidičský průkaz vydaný státem Evropské unie nebo Norskem, Islandem, 
Švýcarskem či Lichtenštejnskem). Jízda vozidlem do Rumunska, Bulharska, Turecka, do 
nástupnických zemí bývalého SSSR a Jugoslávie (s výjimkou Slovinska a Chorvatska) není 
dovolena. Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je podstatným porušením 
smlouvy.  
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7.5 Nájemce souhlasí s instalací GPS monitoringu Vozidla, a dále souhlasí s tím, aby data o 

pohybu Vozidla a jeho poloze byla v reálném čase zpřístupněna Pronajímateli a jím 
zpracovávána při plnění Smlouvy a její kontrole. 
 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ 

8.1 Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli plnou výši škody na Vozidle, a to v případě 
jakéhokoliv poškození Vozidla (tím nejsou dotčena případná omezení plynoucí ze 
sjednaného pojištění).  
 

8.2 Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Nájemce odpovídá Pronajímateli v 
plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání Vozidla Nájemci do jeho 
převzetí Pronajímatelem. Odpovědnost Nájemce za škodu na Vozidle může být ve 
Smlouvě omezena v případě, že Pronajímatel uzavřel pro předmětné Vozidlo havarijní 
pojištění. 
 

8.3 V případě, že Pronajímatel uzavřel pro předmětné Vozidlo havarijní pojištění, činí 
spoluúčast Nájemce 10 % z celkové škody, nejméně však 10.000,-- Kč. 
 

8.4 Z titulu havarijního pojištění však nelze omezit odpovědnost Nájemce pro případ, kdy k 
poškození, dopravní nehodě či odcizení Vozidla dojde v důsledku porušení povinnosti dle 
Smlouvy, podmínek údržby Vozidla nebo obecně závazných právních předpisů, a to 
nezávisle na zavinění Nájemce. Výslovně se tak uvádí, že zejména poškozená/spálená 
spojka, poškození interiéru Vozidla, poškození navigačního panelu při 
připevňování/odstraňování GPS přístroje nebo doplnění nádrže špatným palivem nejsou 
předmětem havarijního pojištění a Nájemce je povinen nahradit škodu v plné výši. V 
případě poškození Vozidla v rámci dvou nebo více škodních událostí, se tato poškození 
posuzují z hlediska odpovědnosti Nájemce každá zvlášť.  
 

8.5 Pokuty za dopravní přestupky způsobené Vozidlem v době trvání Smlouvy a dále škody, 
ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, 
hradí vždy Nájemce. Uloží-li správní orgán Pronajímateli pokutu pro porušení pravidel 
provozu na pozemních komunikacích způsobené Vozidlem v době trvání Smlouvy a 
povinnost nahradit náklady správního řízení či jiné poplatky s tím související, je Nájemce 
povinen uhradit Pronajímateli náhradu nákladů správního řízení či jiných poplatků 
uložených správním orgánem.  
 

IX. POSTUP V PŘÍPADĚ ŠKODNÍ ÚDÁLOSTI 

9.1 V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části Vozidla 
a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby 
nebo škodě na majetku třetí osoby, je Nájemce vždy povinen přivolat Policii ČR bez ohledu 
na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu.  
 

9.2 Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí 
dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším 
stranám, protokoly o odcizení Vozidla, protokoly o vyšetřování a jakékoliv další související 
písemnosti je Nájemce povinen neprodleně předat Pronajímateli, nejpozději však do 24 
hodin od vzniku škody.  
 

9.3 V případě vzniku škody odcizením Vozidla je Nájemce povinen ihned tuto skutečnost 
písemně oznámit Pronajímateli a odevzdat Pronajímateli potvrzení policejního orgánu o 
tom, že bylo Nájemcem učiněno oznámení o odcizení Vozidla, a dále doklady a klíče od 
Vozidla. Pokud Nájemce tak neučiní, odpovídá Pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou 
škodu. Nájemce je povinen poskytovat Policii ČR, Pronajímateli a jeho pojišťovací 



Strana 6 

 

Obchodní podmínky obchodní společnosti s obchodní firmou BS Park s.r.o. 

společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. i 
v rámci soudního řízení. Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností Nájemce 
představuje podstatné porušení Smlouvy. 
 

 

ČTVRTÁ ČÁST 
DORUČOVÁNÍ A ZACHOVÁNÍ PÍSEMNÉ FORMY 

 
 

X. DORUČOVÁNÍ A ZACHOVÁNÍ PÍSEMNÉ FORMY 

10.1 Všechna oznámení a právní jednání, které musí nebo mohou být učiněné podle Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní a těchto Obchodních podmínek  nebo v souvislosti s nimi budou 
učiněné v českém jazyce a doručené osobně, prostřednictvím mezinárodně uznávaného 
doručovatele, doporučenou poštou, e-mailem nebo SMS zprávou. Takto učiněné oznámení 
nebo právní jednání bude považováno za doručené druhé Smluvní straně prvním 
pracovním dnem následujícím po dni, kdy bylo oznámení doručeno osobně, 
prostřednictvím mezinárodně uznávaného doručovatele nebo doporučenou poštou. V 
případě doručování oznámení nebo právního jednání e-mailem nebo SMS zprávou je 
oznámení nebo právní jednání považováno za doručené druhé Smluvní straně momentem 
odeslání e-mailu nebo SMS zprávy doručující Smluvní strany na e-mailovou adresu nebo 
telefonní číslo druhé Smluvní strany. 
 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že písemná forma projevu vůle a právního jednání týkající se 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a právního vztahu založeného Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami (včetně odstoupení, výpovědi apod.) je zachována, je-li právní 
jednání učiněno elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního 
jednání a určení osoby, která právní jednání učinila, tedy zejména e-mailem nebo SMS 
zprávou nebo pokud je právní jednání učiněno jinými elektronickými prostředky, ale je 
podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. 

 
PÁTÁ ČÁST 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, ZMĚNY PODMÍNEK, ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ 

 

XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

11.1 V případě, že dojde mezi Pronajímatelem a Nájemcem ke vzniku spotřebitelského sporu 
ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může Nájemce podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému 
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

  
Česká obchodní inspekce 
Inspektorát pro Královehradecký  
a Pardubický kraj 
Jižní 870/2 
500 03 Hradec Králové 
 
Telefon: +420 222 703 404 
E-mail: hradec@coi.cz 
Web: https://www.coi.cz   
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XII. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK 

12.1 Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv měnit, s čímž Nájemce 
souhlasí. 
 

12.2 Na smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem založený Smlouvou se po celou dobu 
jeho platnosti použijí Obchodní podmínky v jejich účinném znění. Zánik Smlouvy se 
nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení Obchodních podmínek, které s ohledem na 
svou povahu mají přetrvat až do úplného vyrovnání všech nároků vyplývajících ze Smlouvy, 
zejména ustanovení o odpovědnosti za škodu, náhradě škody a sankcích, ustanovení o 
shromažďování a používání informací o Nájemci apod. 
 

12.3 Podmínky vydané Pronajímatelem pozbývají platnosti a účinnosti vždy dnem nabytí 
platnosti a účinnosti nových obchodních podmínek vydaných Pronajímatelem. Všechny 
Smlouvy, které byly uzavřeny před účinností nových obchodní podmínek mezi 
Pronajímatelem a Nájemcem a které se spravovaly původními Obchodními podmínkami, 
se ode dne platnosti a účinnosti nových Obchodních podmínek nadále řídí starými 
Obchodními podmínkami a považují se za Smlouvy uzavřené mezi Pronajímatelem a 
Nájemcem podle starých obchodních podmínek. 
 

12.4 Pronajímatel o změnách informuje Nájemce formou zveřejnění změn na internetových 
stránkách https://www.pujcsikaru.cz.   

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem předání Vozidla 

Nájemci do užívání. 

 

13.2 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek mají 

přednost ujednání Smlouvy.  

 

13.3 V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane nebo bude určeno 

jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo 

nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, 

účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení těchto Obchodních podmínek. Pro takový 

případ se Smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 

nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se 

dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 

jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

 

13.4 Obě Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách, které by 

měly vliv na řádné plnění Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, především o změnách 

identifikačních údajů jako i o dalších změnách důležitých pro plnění Smlouvy a těchto 

Obchodních podmínek. 

 

13.5 Tyto Podmínky nabývají platnost a účinnost dnem 30.11.2021. 

 

https://www.pujcsikaru.cz/

