
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY



1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. Pronajímatelem je BACKI adventure, kontaktní adresa na pronajímatele pro účely
komunikace se zákazníky je BACKI adventure, s.r.o., IČ: 107 67 100, se sídlem Výprachtice
64, 561 34 Výprachtice, případně se lze na pronajímatele obrátit na tel. č. 774 921 611 nebo
na emailové adrese backiadventure@gmail.com. Nájemcem může být spotřebitel nebo
podnikatel (dále souhrnně jako „nájemce“, případně samostatně jako „nájemce-
spotřebitel“ nebo „nájemce-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec
své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně
vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti výše uvedené společnosti BACKI
adventure, s.r.o., jakožto pronajímatele na straně jedné, a zákazníka, jakožto nájemce na
straně druhé, při uzavírání smlouvy o nájmu karavanu a při provádění rezervace. VOP tvoří
nedílnou součást každé smlouvy o nájmu karavanu uzavřené mezi pronajímatelem a jeho
klientem (dále také jen jako „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního
ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem. Úprava vzájemných vztahů mezi
pronajímatelem a nájemcem ve VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními
zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Nájemce odesláním
rezervace současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a bere výslovně na vědomí, že VOP jsou
součástí smluvního ujednání mezi ním a pronajímatelem. 

1. Tyto platně schválené VOP rezervačního systému www.backiadventure.cz (dále jen jako
„rezervační systém“), jehož provozovatelem je společnost BACKI adventure, s.r.o., IČ: 107 67
100, se sídlem Výprachtice 64, 561 34 Výprachtice, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 47490, která je pronajímatelem
obytných karavanů (dále jen jako „pronajímatel“ nebo také „BACKI adventure“), nabývají
účinnosti dne 1.5.2021. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn tyto VOP v
přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude nájemci oznámena
zveřejněním změněných VOP na internetových stránkách www.backiadventure.cz. V
případě změny VOP má nájemce právo smlouvu, jíž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to
písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
mu byla změna pronajímatelem oznámena

W
W

W
.B

A
C

K
IA

D
EN

TU
R

E.
C

Z



2.REZERVACE A ZÁLOHANÍ USTANOVENÍ
1.Pronajímatel provozuje poptávkový formulář, který nájemci umožňuje provést nezávaznou
rezervaci termínu pronájmu. Nájemce odesláním rezervace, popř. sdělením po telefonu,
stvrzuje, že se s VOP v plném rozsahu seznámil a bere výslovně na vědomí, že VOP se
stanou součástí smluvního ujednání mezi ním a pronajímatelem, a zavazuje se, že se jimi
bude řídit i v mezidobí od odeslání rezervace do okamžiku uzavření nájemní smlouvy. 

2.Po přijetí rezervace pronajímatel zašle písemně na nájemcem uvedenou emailovou
adresu návrh smlouvy o nájmu karavanu a zálohovou fakturu k úhradě zálohy odpovídající
částce ve výši 50 % z celkového nájemného, jejíž splatnost bude stanovena do 5
kalendářních dnů od jejího doručení. Úhradou zálohy dle předchozí věty se rozumí připsání
celé částky zálohy na bankovní účet pronajímatele nebo fyzické předání k rukám
pronajímatele před uzavřením smlouvy. V případě, že nájemce zálohovou fakturu ve
stanoveném termínu neuhradí, rezervace se bez dalšího ruší. 

3.Pronajímatel si tímto dovoluje požádat veškeré potencionální nájemce, aby s úhradou
zálohy dle předchozího odstavce vyčkali až do okamžiku obdržení informačního emailu od
pronajímatele, kterým bude z jeho strany reagováno na zaslanou rezervaci.

4.Rezervaci je nájemce oprávněn zrušit písemnou formou před plánovaným termínem
začátku pronájmu. V případě, že bude rezervace nájemcem zrušena nejpozději do 20
kalendářních dnů před plánovaným termínem začátku pronájmu, pronajímatel nájemci
vrátí uhrazenou zálohu v plné výši, a to nejpozději do 14 dnů od zrušení rezervace, přičemž
pro vrácení peněžních prostředků použije stejný platební prostředek, který nájemce použil
pro úhradu zálohy. Pronajímatel vrátí nájemci přijaté peněžní prostředky jiným způsobem
jen tehdy, pokud s tím nájemce souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. V případě, že bude rezervace zrušena po termínu uvedeném v čl. II. odst. 4 těchto VOP,
je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci stornopoplatek, a to za následujících podmínek:
a)při zrušení rezervace v době 19 – 8 dní před plánovaným termínem začátku pronájmu
pronajímateli náleží stornopoplatek ve výši 50 % z celkové ceny nájmu, tedy ve výši složené
zálohy,
b)při zrušení rezervace v době 7 a méně dní před plánovaným termínem začátku
pronájmu pronajímateli náleží stornopoplatek ve výši 100 % z celkové ceny nájmu; nájemce
je v takovém případě povinen pronajímateli uhradit zbývající část nájemného, pokud tak
do této doby neučinil.
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6.Pronajímatel si vyhrazuje právo nejpozději 7 pracovních dní před sjednaným termínem
začátku pronájmu rezervaci zrušit, pokud z důvodu technických vad na karavanu, z důvodů
na straně smluvních partnerů pronajímatele nebo z jiných důvodů, které nemohl
pronajímatel bez přiměřených obtíží ovlivnit, nebude možné obytný karavan pronajmout
nebo usoudí-li pronajímatel s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o
objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům. V
takovém případě bude uhrazená záloha převedena zpět bankovní účet nájemce obdobně,
jak je uvedeno v čl. II. odst. 4 těchto VOP.
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3.UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
1.Odesláním návrhu smlouvy nájemci pronajímatel neprojevuje vůli v tento okamžik
uzavřít smlouvu, ale pouze si tímto krokem dovoluje nájemce seznámit s obsahem
budoucí smlouvy.

2.Nájemní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena až v okamžiku předání
karavanu, kdy bude nájemcem rovněž uhrazena zbývající část nájemného a složena
kauce, neujednají si pronajímatel a nájemce odlišný způsob.

3.Okamžikem převzetím karavanu nájemcem přechází na nájemce užívací právo ke
karavanu, včetně veškerého vybavení a příslušenství. Podrobný seznam tohoto vybavení
včetně množství je obsažen v předávacím protokolu.

4.PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ KARAVANU
1.O převzetí a předání karavanu bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán
předávací protokol.

2.Při převzetí karavanu je nájemce povinen předložit pronajímateli svůj řidičský a
občanský průkaz a případně též řidičský a občanský průkaz osoby uvedené ve smlouvě
jako další řidič.

3.Nájemce převzetím karavanu uznává, že je karavan v pořádku, v provozuschopném a
čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy či vady. Nájemce převzetím karavanu
potvrzuje i převzetí všech potřebných dokladů ke karavanu a klíčů od karavanu a
seznámení se s obsluhou a užíváním karavanu a zapůjčeného příslušenství.

4.Nájemce je povinen vrátit karavan čistý a ve stavu v jakém jej převzal dle předávacího
protokolu s přihlédnutím                                                                                                                     
k obvyklému opotřebení. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje, je však
povinen vyprázdnit odpadní nádrž a nádrž od WC.



5.Pronajímatel si tímto dovoluje předem nájemce informovat, že předání a převzetí
karavanu trvá cca. 30 – 60 minut.

6.Karavan se nájemci předává první den sjednaného termínu nájmu od 8:00 do 10:00
hod a vrací se poslední den sjednaného termínu nájmu nejpozději od 16:00 do 18:00 hod.,
není-li ujednáno jinak.
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.Nájemné uváděné v rezervačním systému u jednotlivých karavanů má charakter
smluvního nájemného včetně daně z přidané hodnoty (dále jen jako „nájemné“).
Nájemné se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému karavanu. Nájemné může být
měněno bez předchozího upozornění, nikoliv však po řádném potvrzení rezervace.

2.V nájemném není zahrnuta cena pohonných hmot, dálničních známek, či jiných
obdobných poplatků spojených s užíváním pozemních komunikací.
 
3.V nájemném je zahrnut pronájem:
a)vybavení v kuchyňce – talíře, varné nádobí, příbory, mycí prostředky včetně základního
koření (sůl, pepř, cukr apod.),
b)ložní povlečení včetně peřin a polštářů,
c)základní koupelnové vybavení jako jsou ručníky a mýdla,
d)sjednaného příslušenství dle nájemní smlouvy.

4.V případě, že celková doba nájmu nepřesáhne 3 dny, je pronajímatel oprávněn vedle
nájemného účtovat nájemci servisní poplatek ve výši 1.450 Kč vč. DPH, který zahrnuje
náklady na:
a)kompletní vyčištění interiéru a exteriéru karavanu,
b)výměnu či doplnění plynové lahve,
c)výměnu prostěradel, povlečení a ručníků,
d)doplnění chemie do WC, toaletního papíru, chemie na mytí nádobí a případně
doplnění provozních kapalin jako je např. užitková voda,
e)přípravu vozidla pro dalšího klienta – drobné opravy a servisní práce.

5.Vedle nájemného a případného servisního poplatku je nájemce povinen při převzetí
karavanu složit k rukám pronajímatele vratnou kauci ve výši 15.000,- Kč, není-li v
nájemní smlouvě ujednána její odlišná výše odvíjející se od hodnoty pronajatého
karavanu. Pronajímatel je oprávněn tuto kauci započíst na jakékoliv škody na karavanu
nebo jeho příslušenství či v dalších případech uvedených v těchto VOP nebo nájemní
smlouvě.



6.V případě vrácení karavanu před uplynutím sjednané doby uvedené v nájemní
smlouvě z důvodu vzniklého na straně nájemce, je nájemce povinen pronajímateli
uhradit skutečnou i jinou škodu, které pronajímateli předčasným ukončením nájemní
smlouvy vznikla. Nájemci v takovém případě nevzniká právo na vrácení nájemného a
souvisejících poplatků.

7.Na sjednané nájemné není nájemce oprávněn započítávat jakékoliv nároky vzniklé z
nájemní smlouvy bez předchozí dohody obou smluvních stran.
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6.PODMÍNKY NÁJMU
1.Provoz karavanu smí být realizován za těchto podmínek:
a)Karavan smí být řízen pouze nájemcem nebo jinou osobou označenou v nájemní
smlouvě jako další řidič splňující podmínky dle čl. VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy.
b)Nájemce musí dovršit věku 21 let a současně být držitelem řidičského oprávněn
skupiny B po dobu nejméně 3 let.
c)Nájemce není oprávněn přenechat karavan do podnájmu třetí osobě nebo s ním
provozovat výdělečnou činnost.
d)Použití karavanu k závodním, nebo testovacím účelům je zakázáno.
e)Veškeré opravy nebo investice vzniklé v době trvání nájmu je nájemce povinen
bezpodmínečně konzultovat s pronajímatelem.
f)Nájemce je povinen zacházet s karavanem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě
nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej použít pouze pro účely, k nimž je
určen. 
g)Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří
a klapek a zabezpečovacího zámku oje), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích
a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez hlídání. 
h)Nájemce je obeznámen s celkovou výškou karavanu a musí dbát na bezpečný průjezd
tunelů atd.
i)Je zakázáno používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie.
j)Nájemce je povinen táhnout karavan odpovídajícím vozidlem a pouze řidičem, který
má odpovídající ŘP a praxi s tímto druhem přepravy.
k)Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v
případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
l)Nájemce bere na vědomí, že maximální povolená rychlost při jízdě s karavanem je 100
km/hod, dále je povinen řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích.
m)Zapnutí elektrického ohřívače vody Truma je dovoleno až po naplnění systému vodou.
n)V případě nutnosti provedení opravy karavanu na cestě, je nájemce povinen
poskytnout pronajímateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém
vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis.
o)Karavan nesmí být použit k odtahu jiných vozidel. 



2.V karavanu je přísně zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky a jiné hořlavé předměty
a provádět na něm či jeho příslušenství jakékoliv úpravy nebo změny (polepování, vrtání,
šroubování, demontáž jeho částí apod.). 

3.Nájemce je povinen neprodleně pronajímateli oznámit telefonicky jakoukoliv škodu na
karavanu nebo jeho příslušenství způsobenou závadou či běžným opotřebením. Při
jakékoliv nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do karavanu či odcizení karavanu
je nájemce povinen oznámit týž den tuto skutečnost vedle pronajímatele také policii ČR
(nebo orgánu konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty) a
vyžádat si doklad o provedení šetření a dále škodu řádně srozumitelnou formou
zdokumentovat, zpravidla protokolem o nahlášení, nebo protokolem o vzniku dopravní
nehody na společném evropském formuláři. V případě porušení této povinnosti nájemce
nese plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou.
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7. POJIŠTĚNÍ KARAVANU
1.Provoz karavanu je kryt pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla
s územní platností dle „zelené karty“ a havarijním pojištěním se spoluúčastí 10 %,
minimálně však 10.000,- Kč.

2.V případě pojistné události je pronajímatel oprávněn spoluúčast v plné výši odečíst od
složené kauce. Pokud spoluúčast přesáhne výši složené kauce, je nájemce povinen tuto
částku uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů.

3.Havarijní pojištění se nevztahuje na jakékoliv poškození nebo ztrátu příslušenství
karavanu, či na jakékoliv vniknutí třetí osoby do karavanu a s tím spojenou krádeží
příslušenství karavanu nebo předmětů umístěných v karavanu. Veškerou takto vzniklou
škodu je nájemce povinen pronajímateli nahradit způsobem uvedeným v předchozím
odstavci.

8. SANKCE
1.V případě prodlení nájemce s vrácením karavanu nepřesahujícím 24 hodin je nájemce
povinen uhradit pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. V případě
prodlení nájemce s vrácením karavanu delším jak 24h je nájemce povinen uhradit
pronajímateli vedle smluvní pokuty uvedené v předchozí větě také smluvní pokutu ve
výši 4.000,- Kč za každých byť jen započatých 24 hodin prodlení.

2.Při ztrátě dokladů nebo klíčů od karavanu je nájemce povinen uhradit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.



3.V případě vrácení hrubě znečištěného karavanu je nájemce povinen uhradit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši určené pronajímatelem, a to až do výše 3.000,- Kč
dle rozsahu znečištění.

4.V případě porušení zákazu uvedeného v čl. VI. odst. 1 bod c) těchto VOP je pronajímatel
oprávněn s okamžitou účinností oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit a požadovat po
nájemci uhrazení smluvní pokuty ve výši celého nájemného sjednaného v nájemní
smlouvě.

5.Sjednáním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok pronajímatele na
náhradu škody ve výši, v níž převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.
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9. POUČENÍ NÁJEMCE-SPOTŘEBITELE A ODSTOUPENÍ
OD SMLOUVY NÁJEMCEM-SPOTŘEBITELEM
1.Nájemce-spotřebitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o rezervaci a nájemní
smlouvy seznámil s veškerými údaji, které mu je pronajímatel povinen v souladu s
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku sdělit, a to zejména s údaji podle § 1811
odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

2.Pronajímatel v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje nájemce-
spotřebitele, že má nájemce-spotřebitel podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo
odstoupit od smlouvy o rezervaci a případně též od nájemní smlouvy, byla-li uzavřena
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, bez jakékoliv sankce a bez uvedení
důvodu, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí nájemce-spotřebitel o svém
rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat pronajímatele a to nejlépe prostřednictvím
dopisu zaslaného pronajímateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu Výprachtice 64, 561 34 Výprachtice nebo prostřednictvím emailu zaslaného
pronajímateli na e-mail: backiadventure@gmail.com Prodávající doporučuje nájemci k
odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který je zveřejněn na webových
stránkách www.backiadventure.cz. Není však povinností nájemce-spotřebitele využít
tento vzorový formulář.

V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku, odstoupí-li nájemce-spotřebitel
od smlouvy a pronajímatel s plněním na základě výslovné žádosti nájemce-spotřebitele
začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí nájemce-spotřebitel
pronajímateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku
odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí nájemce-
spotřebitel pronajímateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného
plnění.



Odstoupí-li nájemce-spotřebitel od smlouvy včas, vrátí mu pronajímatel bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní
prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, přičemž pro vrácení peněžních
prostředků pronajímatel použije stejný platební prostředek, který nájemce-spotřebitel
použil pro provedení počáteční transakce. Pronajímatel vrátí nájemci-spotřebiteli přijaté
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím nájemce-spotřebitel
souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

3.Pronajímatel dále informuje nájemce-spotřebitele v souladu s příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o následujících skutečnostech: Pronajímatel
objednávkový systém zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost
digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má
zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými
hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku
nájemce nese nájemce, náklady na prostředky komunikace na dálku pronajímatele nese
pronajímatel, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Nájemní smlouvu lze uzavřít v
českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

4.Nájemce-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku
nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho
předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
pronajímatel před uzavřením smlouvy sdělil nájemci-spotřebiteli, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.V případě, že dojde mezi pronajímatelem a nájemcem-spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
nájemce-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail:
adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236, x7cab34.
Nájemce-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online:
https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
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https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
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10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.Smluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí právním řádem České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U nájemce-
podnikatele se ustanovení čl. IX. těchto VOP nepoužijí a sjednává se, že právo nájemce-
podnikatele vůči pronajímatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
pronajímatele z nájemní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad služby, je co
do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající ceně nájmu; toto ujednání
neplatí, jde-li o škodu způsobenou pronajímatelem úmyslně. Pronajímatel a nájemce-
podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují
použití obchodních zvyklostí.

2.Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele postoupit svou pohledávku vůči
pronajímateli vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3.Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní nájemní smlouvě mají
přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.

4.V případě, že na majetek nájemce bude prohlášen konkurs nebo nájemce vstoupí do
likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými.
Výše uvedené skutečnosti opravňují pronajímatele k odstoupení od nájemní smlouvy
poté, co se o nich dozví. 

5.V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná,
nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní.



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ



ZÁKALDNÍ INFORMACE
Cílem BACKI adventure je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto
podává všem uživatelům rezervačního systému následující informaci:

Společnost BACKI adventure, s.r.o., IČ: 107 67 100, se sídlem Výprachtice 64, 561 34
Výprachtice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. C 47490 (dále jen jako „BACKI adventure“) provozuje rezervační systém na
webových stránkách „www.backiadventure.cz“ (dále jen jako „rezervační systém“). BACKI
adventure, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí
všech návštěvníků webových stránek rezervačního systému, a garantuje důvěrné
zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Uživatelem – osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován rezervační
systém, a to bez ohledu, zda provedla rezervaci či nikoli.

Zákazníkem – osoba, která uskutečnila rezervaci u BACKI adventure, popř. uzavřela s BACKI
adventure nájemní smlouvu.

Zpracování všech získaných osobních údajů uživatelů a zákazníků (dále také společně
„uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími
předpisy.
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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
BACKI adventure zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů,
ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím
uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.



PLNĚNÍ SMLOUVY O REZERVACI A NÁJEMNÍ SMLOUVY
BACKI adventure zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle smlouvy o rezervaci a
nájemní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění
smlouvy o rezervaci a nájemní smlouvy. Z tohoto důvodu BACKI adventure vyžaduje v
rezervačním formuláři obsaženém v rezervačním systému a dále zpracovává následující
osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní
číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté
zákazníkem z tohoto důvodu. 
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PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ
BACKI adventure zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování
nezbytné pro plnění právních povinností, které se na BACKI adventure vztahují. Z tohoto
důvodu BACKI adventure zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo
sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-
mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté
smluvním partnerem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů
(např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám,
např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů BACKI adventure povinnost osobní
údaje předat.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE
Za účelem provozu a úprav rezervačního systému BACKI adventure mohou být osobní
údaje zákazníků zpracovávány rovněž zpracovateli jakožto subjekty odlišnými od osoby
správce (např. osobami zajišťujícími IT podporu, apod.). BACKI adventure sdělí na
požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

COOKIES

BACKI adventure může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení
reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:

BACKI adventure zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů BACKI adventure. Na základě tohoto důvodu
zpracovává BACKI adventure cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky
rezervačního systému. Jedná se o zpracování cookies pro zajištění komfortního
uživatelského prostředí rezervačního systému.



1.Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj.
přihlašování, využívání služeb apod. 

2.Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama
žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou
Google Tag Manager.

3.Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních
statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost
Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.

4..Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky
zpracování dat službou AdWords.

5.Facebook Ads – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou
Facebook Ads.

6.Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky
využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.
Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše
reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.

7.Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.  Podmínky
zpracování dat službou Facebook 

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením
svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud
není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním
souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého
webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na
uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Více informací k této problematice naleznete rovněž zde:
http://www.youronlinechoices.com/cz/
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https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=en-GB
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.microsoft.com/cs-cz/windows
https://support.google.com/
https://support.mozilla.org/cs/
https://help.opera.com/cs/latest/
https://support.apple.com/
http://www.youronlinechoices.com/cz


PRÁVA UŽIVATELŮ
Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má
právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat
sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje
nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku,
požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením
stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny
pověřencem pro ochranu osobních údajů telefonicky na tel. č. 774 921 611 nebo
prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese backiadventure@gmail.com V případě
pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na pověřence pro
ochranu osobních údajů jmenovaného správcem na tel. č. 774 921 611 nebo e-mailové
adrese backiadventure@gmail.com a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz).
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http://www.uoou.cz/


NÁJEMNÍ SMLOUVA NA KARAVAN



NÁJEMNÍ SMLOUVA NA KARAVAN
 

PRONAJÍMATEL
BACKI adventure, s.r.o.
IČO: 107 67 100
se sídlem Výprachtice 64, Výprachtice 561 34
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
47490

zastoupená Sandrou Musilovou, jednatelem společnosti

a

NÁJEMCE

jméno a příjmení/firma:    …………………………………………………………………………………………………………

adresa:                            …………………………………………………………………………………………………………

rodné číslo/IČ:                 …………………………………………………………………………………………………………

číslo OP:                           …………………………………………………………………………………………………………

číslo ŘP:                           …………………………………………………………………………………………………………

RZ tažného vozidla:          …………………………………………………………………………………………………………
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UZAVŘENÁ V SOULADU S USTANOVENÍM § 2201 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012
SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 



1.PŘEDMĚT NÁJMU
1.1 Předmětem nájmu je karavan (obytný přívěs), který je ve výlučném vlastnictví
pronajímatele. 
SPZ: …………………..……
(dále jen jako „karavan“).
1.2 Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat karavan nájemci, aby jej mohl
dočasně samostatně užívat, provozovat a řídit na vlastní odpovědnost a náklady a
nájemce se pronajímateli zavazuje uhradit nájemné blíže stanovené v čl. III. této smlouvy.
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2. TRVÁNÍ NÁJMU
2.1 Nájem se sjednává na dobu určitou, a to v termínu 
od: ………..………….. do: ………..………….., celkem tedy: …..…… dní. 
2.2 Vrácení karavanu proběhne dne: …..………….. v …………..….. hodin na adrese 
pronajímatele.
2.3 Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že nájem užívá karavan v
rozporu s touto smlouvou či jinak porušuje sjednané podmínky nájmu.

3. NÁJEMNÉ

3.5 Při převzetí karavanu je nájemce povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši:
…………………………….,- Kč, která bude použita v souladu s touto smlouvou, včetně Všeobecných
obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

3.1 Za užívání pronajatého karavanu se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné
od okamžiku převzetí dopravního prostředku, a to za každý započatý den.
3.2 Nájemné se skládá z těchto položek:
           Nájemné karavanu (počet dní x denní sazba): …………………………….,- Kč
           Nájemné příslušenství:                                  …………………………….,- Kč
           Servisní poplatek:                                         …………………………….,- Kč
           Celková cena pronájmu:                                …………………………….,- Kč           
3.3 Před uzavřením této nájemní smlouvy byla nájemcem k rukám pronajímatele složena
rezervační záloha ve výši: ………………………..,- Kč. Celková částka, kterou je nájemce povinen
uhradit v den začátku pronájmu tak činí: .……………………………,- Kč. Nájemce se zavazuje tuto
částku uhradit nejpozději v den převzetí karavanu.
3.4 V případě, že dojde mezi smluvními stranami k dohodě na prodloužení pronájmu v jeho
průběhu, nebo v případě prodlení nájemce s vrácením karavanu, je nájemce povinen
uhradit pronajímateli doposud neuhrazené nájemné za dobu přesahující původně
sjednaný termín nájmu nejpozději do okamžiku skutečného vrácení karavanu zpět
pronajímateli. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pronajímatel je oprávněn tuto částku
odečíst od vratné kauce složené dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.



4. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
.1 Smluvní strany ujednávají, že řídit karavan a jinak s ním manipulovat je oprávněn pouze
nájemce. Nájemce se zavazuje, že neumožní řídit karavan žádné třetí osobě, vyjma osoby
uvedené v následujícím odstavci tohoto článku.

4.2 Vedle osoby nájemce je karavan oprávněn další řidič: …………………………………. .
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5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
5.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy českým právním řádem,
zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
5.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a
že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 
5.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena osobně, bez použití
prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
5.5 Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele byla učiněna jasně a
srozumitelně a v jazyce, ve kterém je uzavřena tato smlouva.
5.6 Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a
srozumitelným způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena tato smlouva.
5.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky obsažené v příloze
č. 1 k této smlouvě a Předávací protokol obsažený v příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní
strany svými podpisy stvrzují, že se s jejich obsahem řádně seznámily a s jejich obsahem
souhlasí.

Přílohy:          Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky
                     Příloha č. 2: Předávací protokol

V …....................………................. dne …………………………. …………................. 

……...................…….................                                            .....................................................................
Nájemce                                                                  pronajímatel BACKI adventure, s.r.o.



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKALDNÍ INFORMACE
1.Pronajímatel provozuje poptávkový formulář, který nájemci umožňuje provést nezávaznou
rezervaci termínu pronájmu. Nájemce odesláním rezervace, popř. sdělením po telefonu,
stvrzuje, že se s VOP v plném rozsahu seznámil a bere výslovně na vědomí, že VOP se
stanou součástí smluvního ujednání mezi ním a pronajímatelem, a zavazuje se, že se jimi
bude řídit i v mezidobí od odeslání rezervace do okamžiku uzavření nájemní smlouvy. 

2.Po přijetí rezervace pronajímatel zašle písemně na nájemcem uvedenou emailovou
adresu návrh smlouvy o nájmu karavanu a zálohovou fakturu k úhradě zálohy odpovídající
částce ve výši 50 % z celkového nájemného, jejíž splatnost bude stanovena do 5
kalendářních dnů od jejího doručení. Úhradou zálohy dle předchozí věty se rozumí připsání
celé částky zálohy na bankovní účet pronajímatele nebo fyzické předání k rukám
pronajímatele před uzavřením smlouvy. V případě, že nájemce zálohovou fakturu ve
stanoveném termínu neuhradí, rezervace se bez dalšího ruší. 

3.Pronajímatel si tímto dovoluje požádat veškeré potencionální nájemce, aby s úhradou
zálohy dle předchozího odstavce vyčkali až do okamžiku obdržení informačního emailu od
pronajímatele, kterým bude z jeho strany reagováno na zaslanou rezervaci.

4.Rezervaci je nájemce oprávněn zrušit písemnou formou před plánovaným termínem
začátku pronájmu. V případě, že bude rezervace nájemcem zrušena nejpozději do 20
kalendářních dnů před plánovaným termínem začátku pronájmu, pronajímatel nájemci
vrátí uhrazenou zálohu v plné výši, a to nejpozději do 14 dnů od zrušení rezervace, přičemž
pro vrácení peněžních prostředků použije stejný platební prostředek, který nájemce použil
pro úhradu zálohy. Pronajímatel vrátí nájemci přijaté peněžní prostředky jiným způsobem
jen tehdy, pokud s tím nájemce souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. V případě, že bude rezervace zrušena po termínu uvedeném v čl. II. odst. 4 těchto VOP,
je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci stornopoplatek, a to za následujících podmínek:
a)při zrušení rezervace v době 19 – 8 dní před plánovaným termínem začátku pronájmu
pronajímateli náleží stornopoplatek ve výši 50 % z celkové ceny nájmu, tedy ve výši složené
zálohy,
b)při zrušení rezervace v době 7 a méně dní před plánovaným termínem začátku
pronájmu pronajímateli náleží stornopoplatek ve výši 100 % z celkové ceny nájmu; nájemce
je v takovém případě povinen pronajímateli uhradit zbývající část nájemného, pokud tak
do této doby neučinil.

6.Pronajímatel si vyhrazuje právo nejpozději 7 pracovních dní před sjednaným termínem
začátku pronájmu rezervaci zrušit, pokud z důvodu technických vad na karavanu, z důvodů
na straně smluvních partnerů pronajímatele nebo z jiných důvodů, které nemohl
pronajímatel bez přiměřených obtíží ovlivnit, nebude možné obytný karavan pronajmout
nebo usoudí-li pronajímatel s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o
objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům. V
takovém případě bude uhrazená záloha převedena zpět bankovní účet nájemce obdobně,
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NÁJEMNÍ SMLOUVA NA KARAVAN
 

PRONAJÍMATEL
BACKI adventure, s.r.o.
IČO: 107 67 100
se sídlem Výprachtice 64, Výprachtice 561 34
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
47490

zastoupená Sandrou Musilovou, jednatelem společnosti

a

NÁJEMCE

jméno a příjmení/firma:    Lukáš Rajzr

adresa:                            …………………………………………………………………………………………………………

rodné číslo/IČ:                 …………………………………………………………………………………………………………

číslo OP:                           …………………………………………………………………………………………………………

číslo ŘP:                           …………………………………………………………………………………………………………

RZ tažného vozidla:          …………………………………………………………………………………………………………
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UZAVŘENÁ V SOULADU S USTANOVENÍM § 2201 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012
SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 



SMLUVNÍ PODMÍNKY

DOKLADY
Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu
nejméně 3 let.

Caravan bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz
a řidičský průkaz). Caravan  smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o
nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). V caravanu je zakázáno
kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

PLATEBNÍ PODMÍNKY

vybavení v kuchyni- talíře, varné nádobí, příbory, mycí prostředky včetně základního
koření (sůl, pepř, cukr...)
Ložní povlečení včetně peřin a polštářů
Koupelnové vybavení jakou jsou ručníky a mýdla

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě zálohy. 
Nájemce je povinen zaplatit 50% celkové částky nejpozději 3 dny po obdržení podepsané
smlouvy. Zbytek půjčovného bude doplacen 10 pracovních dní před předáním vozu.

V ceně je již zahrnut pronájem:

KAUCE
Při předání caravanu se platí kauce ve výši 15000 Kč. Kauce se uhrazuje v hotovosti a je
určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a
poškození interiéru karavanu.

SANKCE
Při ztrátě dokladů nebo klíčů od karavanu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta
částka 3 000,- Kč.
V případě vrácení hrubě znečištěného caravanu, účtuje pronajímatel smluvní pokutu až
3000 Kč. 
V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel
smluvní pokutu ve výši 3000 Kč při překročení sjednané doby do 24h. A následně za
každých 24h prodlení smluvní pokutu ve výši 4000 Kč.

W
W

W
.B

A
C

K
IA

D
EN

TU
R

E.
C

Z



SERVISNÍ POPLATEK

kompletní vyčištění interiéru caravanu
umytí exteriéru caravanu
plynová láhev
čistá prostěradla, povlečení a ručníky
chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí, doplnění provozních
kapalin(užitková voda...)
příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce

Servisní poplatek 1.450 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 3 dny včetně..
Poplatek zahrnuje:

STORNO PODMÍNKY
V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci
stornovací poplatek:
a) při odstoupení od smlouvy 20 a více dní před počátkem nájmu, není účtován storno
poplatek
b) při odstoupení od smlouvy 19-8 dní před počátkem nájmu je účtováno 50 % z celkové
částky
b) při odstoupení od smlouvy 7 a méně dní před počátkem nájmu je účtováno 100 % z
celkové částky
 V případě předčasného vrácení caravanu, nevzniká žádný nárok na vrácení části z
nájemného.

POJIŠTĚNÍ CARAVANU
Caravany mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s
územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min.
však 10 000 Kč.
Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo
ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při
vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř
vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce
nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl
doplatit do 5 pracovních dnů.
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NEHODY A PORUCHY
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli
nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost
ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. 

PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ CARAVANU
Při předávání caravanu se podepisuje předávací protokol. Caravan  se předává čistý a
stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a
nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit.
Převzetí a předání caravanu zabere cca 30-60 minut. 
Vozidlo se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16 hodin posledního dne
půjčení v pracovní dny, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. 

PŘISTAVENÍ VOZI
Dle individuální dohody je možné se domluvit na přistavení caravanu za poplatek 10
Kč/Km.
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SMLOUVA O PRONÁJMU KARAVANU



SMLOUVA O PRONÁJMU KARAVANU

PRONAJÍMATEL
BACKI adventure,, s.r.o.
IČO: 10767100
Výprachtice 
561 34

NÁJEMCE
Jméno a příjmení/firma: ...................................................................................................................................
Adresa:......................................................................................................................................................................
Rodné číslo/IČO:....................................................................................................................................................
Číslo OP: ..................................................................................................................................................................
Číslo RP:....................................................................................................................................................................
rz tažného vozidla:................................................................................................................................................
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1. PŘEDMĚT PRONÁJMU
1.1 Předmětem pronájmu je karavan (obytný přívěs), který je ve výlučném vlastnictví
pronajímatele. 
1.2 SPZ: …………………..………………………. 
1.3 Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat karavan nájemci, aby jej
samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost a náklady.

2. TRVÁNÍ NÁJMU
2.1 Pronájem karavanu se sjednává na dobu určitou, v termínu 
od: ………..………….. do: ………..………….. celkem: …..…… dní 
2.2 Vrácení karavanu proběhne: ………..………….. v …………..….. hodin na adrese pronajímatele. 
2.3 Při nedodržení této doby bez předchozí tel. dohody uhradí nájemce pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 3000 Kč při překročení sjednané doby do 24h. A následně za
každých 24h prodlení smluvní pokutu ve výši 4000 Kč.



3. REZERVACE A ZÁLOHA
3.1 Rezervace karavanu může být sjednána telefonicky, písemnou nebo elektronickou
cestou (email). 
3.2 Rezervace karavanu na daný termín bez zaplacení zálohy platí pouze 3 kalendářní dny.
Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha ve výši 50% celkové ceny
3.3. Pokud nebude záloha v tomto termínu uhrazena, rezervace karavanu automaticky
zaniká. 
3.4 S platbou vždy vyčkejte na informační e-mail, kde budou uvedeny veškeré údaje k
platbě. 
3.5 Rezervaci může nájemce zrušit písemnou cestou 20 kalendářních dní před začátkem
pronájmu, pak mu bude vrácena rezervační záloha v plné výši. Po této době se účtuje
poplatek dle ,,storno podmínek":

a) při odstoupení od smlouvy 19-8 dní před počátkem nájmu je účtováno 50 % z
celkové částky
b) při odstoupení od smlouvy 7 a méně dní před počátkem nájmu je účtováno 100 % z
celkové částky
c)V případě předčasného vrácení caravanu, nevzniká žádný nárok na vrácení části z
nájemného.
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4. CENA PRONÁJMU
4.1 Cena pronájmu se skládá u těchto položek:
Výše pronájmu (počet dní x denní sazba):                                                 ……………………………. Kč
Pronájem příslušenství:                                                                               .…………………………… Kč 
Servisní poplatek:                                                                                       .…………………………… Kč
Celková cena pronájmu:                                                                            .…………………………… Kč 
Rezervační záloha (50%):                                                                             ...……………………… Kč 
Vratná kauce:                                                                                            .…………………………… Kč 
Celková platba v den začátku pronájmu:                                                    .…………………………… Kč 
4.2 Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nájemné, tj. celkovou cenu pronájmu
(sníženou o zálohu) včetně vratné kauce, v den převzetí karavanu k pronájmu. 
4.2  Pokud dojde k prodloužení sjednané doby pronájmu a to po předchozí dohodě mezi
nájemcem a pronajímatelem, bude rozdíl nájemného o sjednaný počet dní odečten z
vratné kauce, případně doplacen v hotovosti. 



5. VLASTNICKÉ VZTAHY 
5.1 Dnem účinnosti této smlouvy přechází na nájemce užívací právo ke karavanu,
veškerému vybavení a příslušenství na dobu určitou dle čl. 2. Podrobný seznam tohoto
vybavení včetně množství je obsažen v předávacím protokolu. 
5.2 Podmínkou přechodu uživatelského práva na dobu určitou je zaplacení nájemného
pronajímateli, které je uvedeno v čl. 4. 
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6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
6.1 Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla škoda, dodržuje instrukce
pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení
(instrukce jsou v tištěné podobě v každém karavanu). 

6.2 Nájemce není oprávněn přenechat karavan, který je předmětem této smlouvy, do
pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti
zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit a požadovat
pokutu ve výši nájemného dle čl. 4 za celou dobu nájmu dle čl. 2. Pokuta bude odečtena z
vratné kauce, popř. nájemce převyšující částku doplatí. 

6.3 Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy karavanu
ani zapůjčeného příslušenství. 

6.4 V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky a jiné hořlavé předměty. 

6.5 Je zakázáno používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie. 

6.6 Bude-li karavan nebo zapůjčené příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na
místě neuvede do původního stavu, účtujeme úhradu v plné výši, která bude odečtena z
vratné kauce. 

6.7 Nájemce oznámí neprodleně vzniklou škodu, havárii či nehodu vzniklou během
pronájmu a zajistí doložení příslušných dokladů (hlášení policie, vyplnění protokolu pro
pojišťovnu). 

6.8 Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 1 000,- Kč), která bude v
případě pojistné události odečtena z vratné kauce. 

6.9 Nájemce oznámí bez odkladu závady a poškození způsobené běžným opotřebením.

 6.10 Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v
případě vlastního zavinění vzniku pojistné události. 



6.11 Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří
a klapek a zabezpečovacího zámku oje), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích
a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez hlídání. 

6.12 Nájemce je povinen táhnout karavan odpovídajícím vozidlem a pouze řidičem, který
má odpovídající ŘP a praxi s tímto druhem přepravy. 

6.13 Povolená rychlost při jízdě s karavanem je 100 km/hod. 

6.14 Zapnutí elektrického ohřívače vody Truma je dovoleno až po naplnění systému vodou. 

6.15 Nájemce je povinen karavan vrátit uklizený a vyčištěný. V opačném případě účtujeme
částku až 5 000,- Kč.

6.16 V případě nutnosti provedení opravy karavanu na cestě, je nájemce povinen
poskytnout pronajímateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém
vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis. 

6.18 Při ztrátě dokladů nebo klíčů od karavanu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta
částka 3 000,- Kč. 

6.19 Pronajímatel je povinen přenechat karavan v řádném technickém stavu, vybavený
příslušenstvím, které odpovídá předpisům o provozu silničních vozidel, platnými doklady a
volitelným příslušenstvím dle předávacího protokolu. 

6.20 Nájemce byl seznámen s obsluhou a užíváním karavanu a zapůjčeného příslušenství. 

6.21 Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění. 

V …………................. dne …………………………. …………................. 

             ………….................                                                     ..............................................................
               nájem                                                        pronajímatel adventure caravan, s.r.o.

W
W

W
.B

A
C

K
IA

D
EN

TU
R

E.
C

Z



FAKTURY



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL



MANUÁL



ČASTÉ DOTAZY



JAKÝ ŘIDIČKÝ PRŮKAZ POTŘEBUJI
CARAVAN GRIZZY
Důležité je znát váhu přívěšu a auta.
Náš caravan (Grizzy) váží prázdný přibližně 900 kg a jeho celková přípustná hmotnost je
1600 kg .

TŘÍDA B
Celková hmotnost soupravy nesmí přesáhnout 3500 kg..
TŘÍDA B96
 Celková hmotnost soupravy nesmí přesáhnout 4250 kg.
TŘÍDA BE
Celková hmotnost soupravy může být 7000 kg. Ale přívěs ani tažné vozidlo při tom nesmí
překročit hranici 3500 kg.

CAMPER ANKA
Camper váží 425 kg a považuje se za ,,náklad" tudíž vám postačí řidičský průkaz třídy B a
celková hmotnost auta včetně campera nesmí přesáhnout 3500 kg
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BACKI adventure, s.r.o.
Půjčovna a prodej offroad 

caravanů a camperů
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SPOLEČNOST

BACKI adventure, s.r.o.
IČO: 10767100
Výprachtice 64
561 34
Výprachtice

vznik společnosti: 16. dubna 2021

Jednatelé (zakladatelé) společnosti: 
Sandra Musilová
Robin Jiras
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ZÁMĚR PODNIKÁNÍ

Společnost byla založena za účelem pronájmu a prodeje unikátních offroad caravanů a
camperů především značky Crawler, ale i jiné, Jedná se o produkty určené pro všechny
nadšence cestování spojeného s velkým dobrodružství.

Caravany a campery jsou specifické především jejich funkčností. Jsou malé, lehké, odolné,
nadčasově designové a člověk s nimi může vyrazit do jakéhokoliv terénu.

Tyto produkty zatím chybí na našem českém trhu a proto se společnosti BACKI adventure
rozhodla mimo prodeje těchto caravanů založit rovněž půjčovnu, za účelem otestování a
nebo jen prožití hezké dovolené.

Půjčovna bude prozatím pronajímat dva typy produktů:
Adventure caravan trc 458 značky Crawler, který je z hliníkového materiálu a má nezávislé
odpružení, které umožní jet kamkoliv.
Camper ANKA 300 rovněž značky Crawler. Jedná se o speciální obytnou nástavbu na
korbu auta typu pickup, která se pohodlně nasadí a může okamžitě poskytnout funkční
životní prostor. 

Společnost má vytvořené webové stránky www.backiadventure.cz, kde jsou poskytnuty
veškeré potřebné informace jak pro potenciální pronajímatele, tak kupce caravanů. 

Mimo online prezentaci (webové stránky, sociální sítě, portály...) se společnost chystá
prezentovat své produkty na speciálních srazech,  zaměřené na overlend, cestování,
caravaning, camping nebo i na výstavy a veletrhy tohoto odvětví.

Společnost by tímto záměrem ráda představila na český trh i tak trochu jinou možnost
cestování, spojenou s větším dobrodružstvím, adrenalinem ale zároveň s pohodlím,
volností a spoustou zážitků. 

.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE

W: www.backiadventure.cz
T.: +420 774 921 611
E.: backiadventure@gmail.com

mailto:adventurecaravancz@gmail.com


RYCHLO INFO
Nájemné za caravan je účtováno za DEN
Záloha je 50 % z celkové částky pronájmu
Kauce je ve výši 15 000 Kč (v hotovosti při předání)
Vyzvednutí caravanu probíhá od 8 do 10 hodin ráno
Vrácení caravanu probíhá od 16 do 18 hodin odpoledne
V červenci a srpnu jsou možné pronájmy pouze na 7 DNÍ
Při pronájmech kratších než 3 dny včetně je účtován servisní
poplatek 1490,-
Pejsci jsou vítání (bez poplatku)
Další podmínky a informace najdete ve smluvních
podmínkách :)

Kuchyně (lednička, hrnce, pánvička, talíře, příbory, hrnky,
otvírák, prkýnko, misky, mycí prostředky, houbičky, utěrka)
Ložnice (peřiny, polštáře, prostěradla, povlečení)
Koupelna (ručníky, podložka, toaletní papír, mýdlo)
Univerzální sekera, sirky, šňůra na prádlo, kolíčky, odpadkové
pytle, smetáček s lopatkou, prodlužovací kabel
Obrovksá markýza 270°

VYBAVENÍ CARAVANU
aneb na co  nemusíte myslet a co nemusíte balit :)

https://www.backiadventure.cz/smluvn%C3%AD-podm%C3%ADnky





