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OBCHODNÍ PODMÍNKY – PŮJČOVNA 

 
I. úvodní ustanovení 

 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pronájem výrobků (zařízení) ve vlastnictví 

společnosti ROLLINE, s.r.o., se sídlem v Brně, Holandská 878/2, Štýřice, identifikační číslo 
08230307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 
112581 (prodávající). 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se užijí vždy ve vztahu mezi pronajímatelem - společností 
ROLLINE, s.r.o. a nájemcem (zákazníkem), a to v případě, že nájemní smlouva mezi těmito 
subjekty neupraví konkrétní záležitost odlišně. 

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé nájemní smlouvy, kterou společnost 
ROLLINE, s.r.o. uzavře na straně pronajímatele a jsou volně dostupné na internetových stránkách 
www.rolline.cz. Uzavřením nájemní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto všeobecné 
obchodní podmínky, se má za to, že obě strany nájemní smlouvy přijímají tyto obchodní 
podmínky a souhlasí s tím, že se jimi budou řídit. 

 
II. nabídka a objednávka 

2.1. Pronajímatel nabízí nájemci výrobky (předmět nájmu) v písemné nabídce nebo na internetových 
stránkách pronajímatele. Je-li doba platnosti nabídky uvedena v nabídce, po uplynutí této doby 
není pronajímatel touto nabídkou vázán.  

2.2. Nájemce na základě nabídky pronajímatele může učinit objednávku, která musí být v písemné 
formě nebo e-mailem. Odesláním objednávky nájemce vyjadřuje souhlas s obchodními 
podmínkami pronajímatele, které jsou dostupné na www.rolline.cz. Nájemce v objednávce 
specifikuje předmět nájmu, to je typ výrobků a počet kusů, požadované množství, požadovanou 
dobu nájmu, způsob převzetí předmětu nájmu (osobní odběr nebo doprava na určené místo) a to, 
zda požaduje zaškolení technikem pronajímatele nebo technickou podporu. Nájemní smlouva je 
uzavřena v okamžiku, kdy pronajímatel písemně (nebo e-mailem) potvrdí přijetí objednávky od 
nájemce. Pronajímatel je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky, jinak se 
má za to, že nájemní smlouva nebyla uzavřena. V potvrzení objednávky pronajímatel vypočte 
nájemci celkovou cenu za nájem. 
V případě, že v době mezi učiněním nabídky pronajímatelem a odesláním objednávky nájemcem 
dojde ke změně nájemného nebo doby, po kterou má nájemní vztah trvat, pronajímatel o tom 
informuje nájemce do 3 dnů od doručení objednávky a nájemní smlouva je pak uzavřena pouze 
v případě, že nájemce vysloví písemný souhlas s touto změnou. 
Nájemní smlouva není uzavřena také v případě, že nájemce pošle pronajímateli objednávku, která 
je neurčitá, tedy jednoznačně z ní nevyplývá, kdo objednávku činí a jaké konkrétní výrobky 
objednává a v jakém množství jej objednává. Nájemce je dále v objednávce povinen určit způsob 
převzetí předmětu nájmu – tedy místo dodání výrobků a způsob dopravy a případně požadavek na 
zaškolení technikem pronajímatele nebo technickou podporu. 

 
III. nájemní vztah 

3.1. Pronajímatel se zavazuje k tomu, že předmět nájemní smlouvy předá nájemci v termínu, 
uvedeném v potvrzení objednávky a to na sjednaném místě (sklad pronajímatele nebo v případě 
dodávky včetně dopravy – sjednané místo). O předání a převzetí předmětu nájmu účastníci sepíší 
předávací protokol. Protokol bude obsahovat poučení nájemce o správném užívání předmětu 
nájmu, které je nájemce povinen dodržovat. Nájemce má právo za úplatu požadovat zaškolení 
obsluhy technikem pronajímatele. Tento požadavek musí uvést již v objednávce. Nájemce má 
povinnost užívat předmět nájmu řádně a v souladu s poučením, a to i v případě, že nebude 
požadovat zaškolení technikem pronajímatele. 
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3.2. Nájemce není oprávněn užívat předmět nájmu v rozporu s poučením a jakýmkoliv způsobem 
upravovat předmět nájmu. 

3.3. Nájemce se zavazuje k tomu, že předmětné výrobky převezme v ujednaném termínu. V případě, 
že nájemce předmět nájmu v ujednaném termínu a místě nepřevezme, zavazuje se k tomu, že 
pronajímateli zaplatí náhradu škody, a to ve výši nájemného za celou dobu trvání nájmu, včetně 
případně objednaných nákladů na dopravu nebo technika pronajímatele nebo technickou podporu 
(celková cena, uvedená v potvrzení objednávky). To platí i v případě, že nájemce jakýmkoliv 
způsobem zruší nájemní smlouvu v den, kdy má být předmět nájmu předán nájemci 
(stornopoplatek ve výši 100 %). 

3.4. V případě, že nájemce jakýmkoliv způsobem zruší nájemní smlouvu ve lhůtě 2 dny nebo 1 den 
před předáním předmětu nájmu, zavazuje se k tomu, že pronajímateli zaplatí stornopoplatek ve 
výši 25 % z celkové ceny sjednané v nájemní smlouvě nebo uvedené v potvrzení objednávky. 

3.5. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou, která je uvedená v předávacím protokole. Žádný 
z účastníků není oprávněn ode dne, kdy má být předmět nájmu nájemci předán, měnit dobu nájmu 
bez výslovného písemného  souhlasu druhého účastníka (postačí i e-mailem). Nájemce je 
oprávněn vypovědět nájemní smlouvou nejpozději 3 dny přede dnem, kdy má být předmět nájmu 
předán nájemci. Musí tak učinit písemně nebo e-mailem a výpověď je účinná doručením 
pronajímateli. 

3.6. Nájemce se zavazuje k tomu, že po skončení nájmu vrátí pronajímateli předmět nájmu 
v ujednaném místě a čase, a to ve stavu, v jakém předmět nájmu převzal s přihlédnutím 
k běžnému opotřebení. Pronajímatel o tom vystaví nájemci potvrzení, ve kterém případně uvede 
závady, které nelze považovat za běžné opotřebení. 

3.7. V případě, že v době trvání předmětu nájmu dojde k jakémukoliv poškození předmětu nájmu, 
nájemce je povinen o tom neprodleně informovat pronajímatele. 

3.8. Okamžikem předání předmětu nájmu přechází na nájemce odpovědnost za zařízení. Nájemce 
odpovídá za případné poškození, které způsobí užíváním předmětu nájmu na jiných věcech. 

3.9. Nájemce není oprávněn učinit předmět nájmu předmětem výprosy či výpůjčky či jej dát do 
zástavy. Veškerá taková ujednání jsou neplatná. 

3.10. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, krádeží, ztrátou či zničením a 
dojde-li k tomu, je povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu. 

 
IV. odpovědnost za vady a náhrada škody 

4.1. Nájemce je povinen při převzetí předmětu nájmu zkontrolovat, zda je předmět nájmu dodán ve 
správném množství a je povinen zkontrolovat, zda předmět nájmu nemá zjevné vady a případné 
vady pronajímateli oznámit při převzetí předmětu nájmu. Na pozdější vytknutí zjevných vad 
nebude brán zřetel. 

4.2. Práva z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem. 
4.3. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu on nebo 

osoba, kterou pověřil k užívání předmětu nájmu. 
 

V. platební podmínky a sankce 
5.1. Výše nájemného je stanovena v aktuálním ceníku pronajímatele. Konkrétní výši nájemného sdělí 

pronajímatel nájemci v potvrzení objednávky, případně v předávacím protokole. Podpisem 
předávacího protokolu vyjadřuje nájemce souhlas s tam uvedenými ujednáními. 

5.2. Nájemné nezahrnuje náklady na dopravu. Nájemce je oprávněn objednat od pronajímatele 
dopravu do určeného místa. Cena dopravného se řídí ceníkem pronajímatele. 

5.3. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli sjednané nájemné, včetně případných nákladů na 
dopravu a sjednanou cenu za školícího technika pronajímatele nebo technickou podporu, a to ve 
lhůtě splatnosti, uvedené na faktuře, a to i v případě, že bez výslovného souhlasu pronajímateli 
vrátí předmět nájmu před sjednaným termínem. Pronajímatel zašle nájemci fakturu, ve které mu 
vyúčtuje celkovou cenu nejpozději do 10 dnů od sjednaného skončení nájmu. Faktura může být 
zaslána nájemci e-mailem na adresu, kterou nájemce označí.  

5.4. Zaplacením ceny se rozumí připsání celé účtované částky na účet pronajímatele. 
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5.5. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení za každý den prodlení se zaplacením 
ceny, a to v zákonné výši. Jestliže je nájemce v prodlení se zaplacením ceny déle než 30 dní, je 
pronajímatel oprávněn odmítnout uzavření nových nájemních smluv nebo jiných smluv s 
nájemcem.  

5.6. V případě, že nájemce nevrátí pronajímateli předmět nájmu v termínu, kdy nájem končí, je 
pronajímatel oprávněn účtovat nájemci nájemné za každý započatý den nevrácení předmětu 
nájmu bezdůvodné obohacení ve výši, která bude odpovídat sjednanému nájemnému v souladu 
s uzavřenou nájemní smlouvou. Nájemce v takovém případě nemá právo požadovat po 
pronajímateli slevu za nájem, který trvá více dní, a to i přesto, že v ceníku pronajímatel 
zvýhodňuje déle trvající nájemní vztah. 
Nájemce se dále zavazuje k tomu, že pronajímateli zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. Smluvní pokuta je splatná na požádání. 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

6.1. Pronajímatel není vázán případnými obchodními podmínkami nájemce. 
6.2. Nájemce souhlasí se shromažďováním uchováváním a zpracováním osobních údajů pronajímateli 

(správci) pro níže stanovený účel, a to v rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými 
právními předpisy. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli po 
celou dobu, po jakou právní předpisy vyžadují uchování předmětných údajů. Nájemce prohlašuje, 
že si je vědom svých práv dle § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. 

6.3. Osobní údaje pronajímatel zpracovává v rozsahu poskytnutém nájemcem v souvislosti se žádostí 
o smluvní či jiný závazek, s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem vzniklým mezi smluvními 
stranami nebo které pronajímatel získal a shromáždil jinak v souladu s právními předpisy. 
Účelem je zejména plnění smlouvy, ochrana práv pronajímatele, archivnictví vedené v souladu se 
zákonem. Nájemce souhlasí s tím, že při sepisu předávacího protokolu může pronajímatel 
požadovat jeho občanský průkaz a opsat si z něho do předávacího protokolu uvedené údaje 
potřebné k plnění smlouvy. 
Nájemce má právo na přístup k poskytnutým osobním údajům a má právo žádat jejich opravu, 
doplnění či výmaz, vyjma nezbytně nutných údajů k plnění smlouvy. 

6.4. Nájemce tímto poskytuje souhlas pronajímateli se zasíláním obchodních sdělení za účelem 
nabízení obchodu a služeb pronajímatele, a to na dobu neurčitou. Nájemce má právo tento 
souhlas kdykoliv odvolat. 

6.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2021 
 
V Brně 01.01.2021 
         ROLLINE, s.r.o. 

 
 
 
 
 


