
Leasing

LEASINGOVÁ SMLOUVA
(dále jen LS)č.1711363

uzavřená mezi stranami:
LID170028

ČSOB Leasing, a.s. 
Na Pankráci 140 00 Praha

IC: 63998980
zapsaná v OR u MS v Praze, spis.zn. B/3491 (dále jen „ČSOBL" nebo „pronajímatel")

Statutární město Olomouc

IČ:00299308
Zastoupená: JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
(dále jen „leasingový nájemce" nebo „LN" nebo „zákazník")

Dodavatel předmětu leasingu:
ARTCOM GROUP s.r.o. Byatrovany 201 779 CO Rystrovany

Předmět leasingu idáie jen pd: PEUGEOT Traveller Allure 2.0
Čislo karoserie (VIN) :
Vstupní (předběžná) cena PL 823 352.00 Kč + DPH 172 903.92 Kč
Doba pronájmu 60 měsíců, počet splátek 60 
Režim splácení měsíčně /začátkem 
Jednorázová spi.hrazená předem 165 000.00 Kč + 
Smluvní poplatek 0.00 Kč +
Zvolená pojišťovna ,
Leasingové pravidelné nájemné 11 797.41 Kč
Pojistné 0.00 Kč

DPH
DPH

Pravidelná splátka k úhradě 11 797.41 Kč + DPH

34 650.00 Kč 0.00 Kč

2 477.46 Kč

Kupní cena PL 100.00 Kč + DPH
První řádná leasingová splátka je splatná dne 
Předběžný termín dodání předmětu leasingu 
Záloha na jednorázovou platbu předem celkem:

21.00 Kč 31.10.2017 31.10.2017 213 925.00 Kč
Zákazník se zavazuje uhradit daň z přidané hodnoty, která bude vyfi5.s3.ena v souladu se zákonem c. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z LS neupravené LS, resp. VSPL se řídí zákonem fi, 89/2012 Sb,, 
občanský zákoník. Pronajímatel současně uděluje nájemci plnou moc pcdle všeobecných smluvních podminek 
finančního leasingu, zejména k zastupování při:
1. převzetí předmětu leasingu od dodavatele a jeho uvedení do provozu.
2. uplatňování nároků z vad předmětů leasingu, vyjma odstoupení cd kupní smlouvy.
3. vyřizováni případných pojistných a škodných událostí.
Průkazem plné moci je tato leasingová smlouva, tato plná moc se nevztahuje na zastupování pronajimatele před soudy

I
a rozhodčími orgány. Nedílnou součástí LS jsou Všeobecné smluvní podmínky finančního leasingu, které v souladu
s ust. par. 1751 občanského zákoníku upravují vztahy mezi smluvními stranami a splátkový kalendář či předpis
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jitelc a dále specifikace pojištění předmětu leasingu. Leasingový nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že 
* pečlivě seznámen se Všeobecnými smluvními podmínkami finančního leasingu pronajimatele č. FL 01/15, že 

juhlasi se všemi jejími ustanoveními včetně ustanovení o výši. úroku z prodleni, smluvních pokut. Leasingový 
nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byly Všeobecné smluvní podmínky řádně předány. Ustanovení §1799 a 
1800 občanského zákoníku se pro účely L$ nepoužije. Leasingový nájemce si jo vědom, že po dobu trváni LS je PL 
majetkem pronajímatele.
Pronajímatel jako vlastník předmětu leasingu předává leasingovému nájemci plnou moc k registraci předmětu 
leasingu, je-li tato registrace vyžadována zákonem č. 56/2001 Sb., leasingový nájemce je povinen zabezpečit v takovém 
případě zápis pronajímatele jako vlastníka předmětu leasingu a sebe jako provozovatele. Pojistné 
za pojištění předmětu leasingu uhradí leasingový nájemce jako samostatné plnění. Pronajímatel a leasingový 
nájemce se dohodli, že pro případ řešení spcrů vyplývajících z LS je dána pravomoc soudů. Jejich místní 
příslušnost je podle dohody stran následující:
a) Městského soudu v Praze tam, kde bude dána věcná příslušnost krajského soudu, a
b) Okresního soudu pro Prahu-západ tam, kde bude dána věcná příslušnost okresního soudu.
Případná stížnost týkajíc! se pojištění musí být podána písemně příslušné pojišťovně, případně České národní bance.

Informace o zpracování údajů
Při zpracování osobních a dalších údajů se ČSOBL jako správce řídí českými právními předpisy, zejména z.č. 101/2000Sb., 
o ochraně osobních údajů, z. Č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 
a z. č. 480/2004 3b., o některých službách informační společnosti.

ČSOBL zpracovává údaje' zákazníka automatizovaně i ručně a mohou být zpřístupněny zpracovatelům nebo třetím 
stranám, se kterými má ČSOBL uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují služby a činnosti 
nutné pro plnění povinností či ochranu zájmů ČSOBL, dále mohou být předány třetím osobám na základě souhlasu 
zákazníka nebo osobám oprávněným na základě zákona,

ČSOBL zpracovává údaje zákazníka, včetně těch, které jinak podléhají zákonné či smluvní povinnosti mlčenlivosti 
(zejména údaje o finančních závazcích, platební morálce, bonitě atp.), pokud je to nezbytné pro:
a) jednání o uzavření smlouvy a následné splnění či změny již uzavřené smlouvy, přičemž tyto údaje jsou ČSOBL 

pro tyto účely poskytovány zejména v rámci žádosti, vlastni smlouvy, případně v souvisejících dokumentech a 
formulářích,

b) dodržení právních povinností ČSOBL, a to zejména pro splnění identifikační povinnosti podle zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností. UPOZORNĚNÍ: v této 
souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících zákazníka, a to v rozsahu 
definovaném tímto zákonem!

c) ochranu práv a právem chráněných zájmů ČSOBI., zejména za účelem posouzení úvěruschopnosti a řízení rizik, 
včetně sdílení údajů v rámci skupiny ČSOB, včetně možnosti vyhledávání v databázích Lzv. úvěrových registrů, 
které obsahuji informace vypovídajících o úvěruschopnosti, to vše za podmínek stanovených příslušnými zákony.

Informace o zpracování informaci o zákazníkových finančních závazcích a jejich plnění.
ČSOBL tímto informuje o skutečnosti, že údaje o finančních závazcích zákazníka souvisejících s uzavřenou, smlouvou 
a údaje vypovídající, o zákazníkově bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, ať už získané napřímo nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy, budou sdělovány provozovateli Nebankovního registru klientských informací 
(NRKI) nebo od něj mohou být již shromážděné údaje získávány a dále že může docházet k jejich shromažďování, 
zpracování a uchování v rámci takového registru, tc vše za podmínek uvedených v Informačním Memorandu 
Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informaci (dále jen "informační 
Memorandum"), přičemž účelem zpracování údajů v tomto registru je (i) vytvoření souboru informací v rámci NRKI, 
vypovídajících o zákazníkově bcnitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (ii) zajištění vzájemného informování 
oprávněných uživatelů NRKI o zákazníkově honitě, důvěryhodnosti a platební morálce a (iii) umožnění, 
posuzování zákazníkovy bonir.y, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, pokud 
k tomu budou mít zákazníkův odpovídající souhlas či zákonné oprávnění.

Tento souhlas zákazník uděluje, resp. tyto údaje budou sdíleny a mohou být zpracovávány během trvání smluvního 
vztahu a po dobu dalších A let od splnění veškerých dluhů z této smlouvy, pokud tyto dluhy zaniknou řádným 
splněním, nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smluvního vztahu, pokud dluhy ze smluvního 
vztahu zaniknou jinak.

Zákazník má možnost se předem seznámit s Informačním Memcrandera, které obsahuje rovněž poučeni 
o zákazníkových právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování 
uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodností i platební morálce jejich klientů, včetně poučení o právech 
v souvislosti se zpracováním údajů a o skutečnosti, že aktuální znění Informačního Memoranda lze kdykoli získat 
na informační lince nebo na internetových stránkách ČS03L nebo NRKI (www.csobleasing.cz, www.cncb.cz).

Zákazník tímto uděluje souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a 
pro marketingové zpracování. Poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej odmítnout, přeškrtnutím tohoto 
odstavce. Pokud tak zákazník neučiní, znamená to, že uděluje svůj souhlas pro uvedený účel ČSOBL a také pro celou 
skupinu ČSOB a vybrané obchodní partnery. Pro tento účel budou zpracovány zejména kontaktní údaje zákazníka 
a údaje pro osobni, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci, včetně informace o preferovaném způsobu 
kontaktu (email/sms/aj.). V případě udělení tohoto souhlasu budou tyto údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního 
vztahu a 5 let po jeho ukončení; nedojde-li k uzavřeni smlouvy, pak pouze po dobu 1 roku. Tento souhlas Í2e 
neudělit či kdykoli odvolat, a to písemně.

Seznam členů skupiny ČSOB a další informace související se zpracováním údajů jsou uvedeny na www,esobleasing.cz, 
včetně informací o právech vztahujících se ke zpracování případných osobních údajů zákazníka, zejména práva 
požadovat vysvětleni nebo odstranění závadného stavu, včetně práva na přístup k informacím, podmínek pro ochranu 
práv a informací o způsobu odvolání souhlasu.

Před podpisem tohoto souhlasu se leasingový nájemce seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení 
o jeho právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování 
se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů.
Před podpisem LS byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda může získat v sídle pronajímatele, 
na telefonním čísle 222 012 111 či na webových stránkách www.csobleasing.cz. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS 
je uveden na stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle pronajímatele či na telefonické vyžádáni.
Prohlášení LN : Leasingový nájemce prohlašuje, že
a) obdržel a má k dispozici veškerá povolení, licence, vyjádřeni, souhlasy a jiná rozhodnuti, jež jsou nezbytná 

k provozování podnikatelské činnosti LN a k plnění transakci zamýšlených LS, není si vědom žádného řízení, 
ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušeni, odnětí nebo omezení oprávněni provozovat
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sdnikatelskou činnosti LN a plnit transakce zamýšlené touto LS; a v případě právnické osoby, že je 
právnickou osobou existující podle práva České republiky řádně zapsanou v obchodním rejstříku, předložil 
pronajimateli aktuální výpis z obchodního rejstříku a řádně pronajímateli doložil veškeré případné skutečnosti 
dosud nezapsané v obchodním rejstříku;

Další závazky leasingového nájemce:
LN po celou dobu trvání pronájmu dané LS, tj. až dc úplného splnění všech povinností vyplývajících z L5 se 
zavazuje, že:
a) zajistí rovné a spravedlivé postavení pronajímatele se svými věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, 

zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením dluhů pronajímateli a 
neposkytne žádnému z věřitelů výhodnější práva a zajištění než byla poskytnuta pronajímateli podle LS;

b) bude předkládat pronajímateli na vyžádání rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výroční zprávu nebo přílohu za 
poslední uzavřené obdcbí a rozvahu a výsledovku za průběžné období

c) bude pronajímatele neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních 
povinností LN, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky by mohly mít negativní vliv 
na jeho schopnost dostát povinnostem vyplývajícím z LS;

d} se dostaví na písemnou výzvu pronajimatele nejpczdšji do 30 dní od odeslání výzvy k sepsání dohody o uznání 
svého dlahu vůči pronajímateli vyplývajícího z LS, a to v rozsahu dlužné jistiny a příslušenství, přičemž 
tato dohoda o uznáni dluhu sepsaná formou notářského zápisu bude obsahovat svolení LN k přímé vykonatelnosti 
takto uznaného dluhu;

Pronajímatel je bez ohledu na další ustanovení LS nebo VSPL oprávněn LS vypovědět nebo LS předčasně ukončit, 
pokud dojde k porušení některé z následujících povinnosti a/nebo nastane některá z následujících skutečností 
a/nebo dojde ke změnám podmínek, za kterých byla LS uzavřena:
a) Podmínky, které jsou sjednány pro poskvLnutí nájmu PL jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy.
b) Prohlášení učiněná v této smlouvě se ukážou jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná.
c) Zákazník nesplnil své povinnosti dané zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, zejména neumožnil identifikaci či kontrolu dle tohoto zákona, či 
pokud je zákazník či jeho statuárni zástupce nebo skutečný majitel uveden v seznamu sankcionovaných osob 
Evropské unie nebo v seznamu 03cb, skupin, podniků, zboží, technologií a aktivit, vůči nimž Česká republika 
uplatňuje mezinárodní sankce z důvodu zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti a ochrany lidských práv, 
nebo v seznamu sankcionovaných osob, na která byly uvaleny sankce ze strany Ministerstva zahranič! USA 
(OE7\C) či na jiném obdobném seznamu.

d) LN neplní jakoukoliv povinnost uvedenou v předchozím odstavci této smlouvy (Další závazky zákazníka).
e) Dojde ke skutečnosti nebo k souhrnu .skutečnosti, které znamenají podstatnou změnu podmínek, za nichž byla LS 

uzavřena a které cle opodstatněného stanoviska pronajímatele mohou mít podstatný negativní dopad na finanční 
situaci LN, čímž dojde k vážnému ohrožení splacení jakékoliv částky splatné podle LS v dohodnutém termínu.

f) Nemovitý nebo movitý majetek LN se stane předmětem veřejné dražby nebo exekuce, a tyto skutečnosti by mohly 
mit negativní dopad na jeho majetkovou a finanční situaci nebo jeho schopnost plnit povinnosti vyplývajíc! z LS.

g) LN nebo osoba ovládající LN nebo osoba, kterou LN ovládá, je v prodleni s plněním jakékoliv povinnosti vůči 
pronaj ímateli.

h) Dojde bez předchozí písemné informace LN pronajímatel k organizačním a právním změnám, které mohou ohrozit 
včasné splaceni podle LS nebo kteroukoli z těchto změn bude pronajímatel považovat za ohrožující plnění 
smluvních podmínek sjednaných v LS.

i) LN bez písemného oznámeni pronajímateli prodal, převedl, vložil do majetku jiných obchodních společnosti nebo se 
jinak zbavil podstatné části svého majetku (netýká se oběžných aktiv za podmínek obvyklých v obchodním styku).

Registr smluv
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejněni v regisLru smluv dle 
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), tak bude tato smlouva uveřejněna způsobem uvedeným v zákoně o registru smluv.
Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této smlouvy správci registru smluv zákazník, ČSOBL pouze po předchozí 
výslovné dohodě a pokud druhá smluvní strana předem oznámí ČS03L, že je subjektem, který podléhá zákonu c registru 
smluv. Pokud ČSOBL neobdrží toto oznámení a smlouva nebude v zákonném terminu registrována, bude druhá smluvní 
strar.a povinna vrátit ČSOBL poskytnuté finanční prostředky a nahradit ČSOBL případně vzniklou újmu. ČSOBL je oprávněn 
před odesláním smlouvy správci registru smluv ve smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejííovací 
povinnost podle zákona o registru smluv. Zástupci zákazníka podepisujíc! tuto smlouvu uděluji svůj výslovný souhlas s tím, 
že jejich osobni údaje uvedené v záhlaví a u podpisu v této smlouvě budou zveřejněny v registru smluv. Pokud není v této 
smlouvě uvedeno jinak, tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Zákazník výslovně přijímá ustanoveni týkající se ukončení smlouvy a způsobu vypořádání stran pro případ ukončení 
smlouvy obsažené ve všeobecných podmínkách.

Tato smlouva a její přílohy tvoří celý závazek Stran této Smlouvy o jejím předmětu a vzájemném vztahu a poté, co 
vstoupí v účinnost, nahradí všechna předchozí ujednání a vyjádřeni o předmětu této Smlouvy nebo dohody 
související s předmětem smlouvy.

V Praze dne 31.10.2017
Jméno osoby oprávněné k podpisu LS:

ČSOB Leasing, a.s.

Jméno a příjmení ověřovatele {hůlkovým písmem): Ing. Ir 

Tctožnost a podpis zákazníka ověřil (podpis ověřovatele

V Praze dne 31,10.2017

pisu do
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pfšeóbecné smluvní podmínky finančního leasingu 
ČS&B leasing, a.s." - „ ~~ _lfejll/2035 ____________ ___
Účel finančního ívasingu c sákJzKfcd Hltanovém
Účelem finančního leasingu je na základč leasingové smlouvy (déle též „LSI umožnit právnické nebo 'yzickú 
osobě (dále Jen „leasingový nájemce“ nebo „LN") za Ohradu trvalé užívání movitých věcí nebo jejich souboru 
(dále Jen „předmět leasingu'1 nebo „PL*) s tím, že: a) přecmět leasingu ČSOB Leasing, a.s., {dále Jen „ČSOBL*) 
získal do svého vlastnictví podle vyberu leasingového nájemce a na jeho žádost, b) nebezpečí škod ra předmětu 
leasingu a škod spojených 5 jeho užíváním a provozem nese v celém rozsahu leasingový nájemce a e) vlastnictví 
k předmětu leasingu přejde z ČSOBL ns leasingového nájemce při dodržení podmínek uvedených v LS a v těchto 
všeobecných smluvních podmínkách (dále Jen „VSP"], zejména při řádném splacení všech dluhů vyplývajících z 
LS včetně sjednaná kupní ceny. Pl Je I motorové a nemotorové vozidlo, způsnbBé k provozu na pozemních 
komunikacích a opatřené R2 {dále jen „vozidlo-). Kde Je dále vtěchto VSP uvedeno Jikcda", myslí se tlm „újma" 
podle občanského zákoníku.

1. Př»<liti8t leasingu

1.X Výběr předmětu leasbigu a uzavření kupní smlouvy
1.3.X LN si sám vybral předmět leasingu, dodavatele předmětu leasingu (dálo jen „dodavatel") a dohodl se s 
dodavatelem na dodacích a ostatních podmínkách koupí PL, které jsou ČSOBL jako kupujícímu známy. Pro 
případ, že ujednání o podmínkách koupě mezi LN a dodavatelem má charakter kupní smlouvy, pak LN podpisem 
LS potvrzuje, že med ním a dodavatelem došlo ke zrušení téch částí ujednání, která mají charakter kupní 
smlouvy.
14,2 LN výslovně prohlašuje, ?e sjednaná kupní cena odpovídá specifikaci a stavu PL, který je mu velmi dobře 
znám; LN odpovídá za škodu způsobenou ČSOBL tím, žc se v budoucnu ukáže toto jeho prohlášení jako 
nepravdivé
1.13 ČSOBL v souladu s čl. 1.14 na základě žádostí LN uzavírá současně s LS s dodavatelem kupní smlouvu n3 
PL, případně akceptuje závaznou nabídku dodavatele na koupi PL, čímž získá ČSOBL PL do svého vlastnictví a 
leasingový nájemce podpisem LS potvrzuje, Že podmínky kcupS PL sjednané mezi dodavatelem a ČSOBL jsou mu 
známy.

1.1 f¥tidán» © převzetí předmětu íeasifiíTlf
1.2.1 Předáním Pl ze strany ČSCBL leasingovému nájemci, pokud v LS není dohodnuto jinak, se rozumí předání 
PL a/nebo Jeho uvedení do t>rovo2u dodavatelem PL přímo leasingovému nájemci a převzetí PL leasingovým 
nájemcem. LN Je povinen zajisti: v souladu s IS a V$P na vlastní náklady veškeré techrlcké a právní předpoklady 
potřebné nejenom pro předání a převzetí PL, ale rovněž pro vlastní provoz PL.
1.2.2 Předtím, než leasingový nájemce potvrdí převzetí PL, je povinen jej pohlédnout; při prohlídce Je IN 
povinuti postupovat s náležitou odhornou péčí, zejména je povinen ověřit přesnou identifikaci PL pcdle 
příslušného dokladu, zjistit úplnost dodávky a plnou funkčnost PL.
1.2.3 LN Je povinen převzít PL za podmínek dohodnutých mezi dodavatelem a ČSOBL, něho vyplývajících ze 
závazné nabídky dodavatele potvrzené leasingovým nájemcem a předložené spolu s žádostí u uzavření 
leasingové smlouvy; nejsou-ll výjimečné takové podmínky dohodnuty nebo taková nabídka předložena, Je LN 
povinen převzít PL za podmínek obvyklých pro předání obdobných věcí. LN Je zejména povinen převzít PL řádně 
a včeš a zajistit pro ČSOBL všechna práva vyplývající z kupní nebo jiné smlouvy mezi ČSOBL a dodavatelem PL, na 
základě níž se ČSOBL stal vlastníkem PL Pokud Je k PL Vydáván technický průkaz. Je LN povinen současně s PL 
převzít I technický průkaz. Nesplní-ll LN tylo povinnosti, je povinen uhradit ČSOBL kromě jiných sjednaných 
plateb také všechny náklady, které tím ČSOB I. vzniknou.
1.2.4 Předání a převzetí PL je leasingový nájemce povinen jménem (v zastoupení) ČSOBL potvrdit podpisem na 
dodacím listu dodavatele nebo na jiné BstlnS dodací list nahrazuXcí, pokud Je PL vozidlo na Protokolu o předáni e 
převzetí vozidla. Podpisem na tomto dokladu potvrzuje LN zejména správnost a úplnost identifikačních údajů PL 
i dodavatele PLna takovém dokladu, zejména výrobních čísel, jako? I převzetí technické a jiné dokumentace Pl. 
Dodací list, obsahující datum, trísto dcbáp( a případně hodinu, podepsaný dodavatelem, Je LN povinen zaslat 
ČSOíU. neprodleně tak, aby byl doručen nejpozdějl do 7 dnů od předání a převzetí PL. Nebude-íl ve výjimečném 
případě takový doklad doručen ČSOBL v7denní Ihůtě, má se za to, že LN převzal PL okamžikem Jeho dodání 
pudle údajů codavatele ve stavu způsobilém k obvyklému užívání; tato právní domněnka nezbavuje LN 
odpovědnosti za perušerí smluvní povinností.
1.2.5 Zilslf-f; LN při předáni a převzetí PL od jeho dodavatele vady, postupuje takto; a) jde-l' o zjevné vady 
neodslranítelré, Je LN povinen převzetí PL odmítnout a o této skutečnosti a jejích konkrétních důvodech 
neprodleně, ivejpozději však do 3 dnů od odmítnutí převzetí předmětu leasingu, písemně 0 emailem.) Informovat 
ČSOeL, b) Jde-ll o zjevné vady odstranitelné. Je LN povinen trvat ra jejich neprodleném odstranění a do té doby 
předmět leasingu není oprávněn převzít; LN je oprávněn PL převzít tep'Ve po odstranění zjištěných 
odstranitelných vad.
14.6 .Jestliže LN nesplní povinnosti uvedené výše v Jednotlivých ustanoveních tohoto článku 1.2, je povinen 
ČSOBL zaplatil náklady, které ČSCBL eventuálně vzniknou v důsledku chybného nebo opožděného jednání LN. 
1.2.7 ČSOBL neodpovídá za případné škody čí jiné ztráty a újmy vzniklé přímo nebo nepřímo leasingovému 
nájemci z nedodržení dodací Ihůty dodavatele PL.
1.23 Předání a pfevzeť předmětu leasingu a jeho uvedení do provozu u zpětného leasingu: Padáním a 
převzetím Pc u zoětného leasingu a jeho uvedením do provozu, pokud není v LS dohodnuto jinak, se rozumí 
podepsánl „Protokolu o uvedení do provozu" a/naba „Protokolu o předání a převzetí PL/vozidla" oběma 
stranami. Vzhledem k tomu, že ČSOBL nabyl PL od LN, má se zato, Že Pl byl předán leasingovému nájemci bez 
vad, plně způsobilý k obvyklému užívání a se všemi součástmi a příslušenstvím.
1.2.9 Předání a převzetí předmětu leasingu a Jeho jvcdenf do provozu u rcleaslngu: předáním a převzetím Pl u 
releasingu a jeho uvedením do provozu, pokud není v 15 dohodnutu Jinak, se rozumí podepsání „Protokolu o 
uvedení do provozu" a/nebo „Protokolu o předáni a převzetí Pl./vozldla" oběma stranami. Předtím, než LN 
potvrdí převzetí PL, je povinen jej prohlédnout; při prohlídce Je LN povinen postupovat s náležitou odbornou 
péčí, zejiriéna je povinen ověřit přesnou Identifikaci PL podle příslušného dokradu, zjistit Jeho úplnost a plnou 
funkčnost PL PodepíJe-i LN „Protokol o uvedení do provozu* a/nebc „Protokol o předání a převzetí Pl/vozldln", 
má se zato, že PL prohlédl, zkontroloval a prověří Jeho úplnou funkčnost, ic PL přebírá ve stavu plně způsobilém 
k obvyklému užívání,, bez vad a se všemi součástmi a příslušenstvím.

1.3 Uvedeni předmětu leasingu do provozu
13.1 Uvedení PL do provozu pokud PL není vozidlo: Je-H podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a ČSOBL 
dodavatel nebo třetí osoba povinna uvést PL do provozu, je LN povinen na vlastní náklady splnit všechny 
technické, organizační, materiální I právní podmínky, které Jsou podle smlouvy podmínkou čl předpokladem pro 
uvedení PL do provozu a poskytnout potřebnou součinnost. Nesplnění této povinnosti Je hrubým porušením 
easlngcvé smlouvy. Je-lí uvedení PL do provozu spojeno se zákonnými povinnostmi registrace nebo s povolením 
orgánu státní správy čl se splněním Jiných povinností daných obecně závaznými právními předpisy, např. atesty, 
osvědčení, vydání technického průkazu nebo jiného |cmu odpovídajícího dokladu apod., Je IN povinen do 14 
dnů od převzetí PL doručit ČSOBL originál takového atestu, osvědčení, technického průkazu r.cbo Jiného Jemu 
odpovídajícího dokladL, ČSOBL |e oprávněn tuto lhůtu na požádáni I.N prodloužit, leasingový nájemce ,e 
povinen zaregistrovat Jím převzatý PL na příslušném úřadě s vyznačením vlastnictví ČSOBL . Leasingový nájemce 
je registrován Jako provozovatel PL. O tivede.il PL do provozu sepíše LN neprodlené „Protokol c uvedeni do 
provozu" (dále jen „Protokol*}, terce dokíac podepfše leasingový nájemce jménem (v zastoupení) ČSCBL a 
nejpozdejl do 10 dnů od uvedení PL do provozu Protokol deručí ČSOBL V případě, Je IN Pmtokol nedoručí ve 
zde stanoveném termínu, má se za to, že dnem uvedení do provozu Je nejvyšší catum podle údajů dodavDtele 
(uvedených v dodacím liste). Tato právní domněnka nezbavuje leasingového nájemce odpovědnosti 2a porušení 
smluvní povinnosti. Pokud z jjednánl ČSOBL s dodavatelem PL vyplývají 2viážtn( podmínky uvedení PL do 
provozu, Je LN povinen tato ujednání dodržet a splnění této povinnosti ČSOBL hodnověrně prckázaL Nespínání 
této povinností je hrubým porušením leasingové smlouvy.
1.3.2 Uvedení předmětu leasingu do provozu pokud Jc PL vozidlo: 2a uvedeni PL do provozu Je považováno 
převzetí PL a technického průkazu nebo Jíněno Jemu odpovídajícího dokladu. LN Jc povinen do K dnů od 
převzetí Pl doručit ČSOBL originál technického průkazu vozidla nebo Jiného Jemu odpovídajícího dokladu. Tato

V*

Ihúta může být v nutných případech prodlouženo, o tona písemnou žádost leasingového nájemce. Novou lhůtu 
k vrácení techn ckého průkazu nebo Jiného jemu odpovídajícímu dokladu stanoví ČSOBL a písemně sdělí LN. 
Překročeni Ihůty (prodloužené ihůty) se považuje za hrubé porušení povinnosti IN. IN odpovídá za to, ža Jím 
převzatý PL je řádně zaregistrován na příslušném úřadě s vyznačením vlastnictví ČSOBL a .N je registrován Jako 
provozovatel vozidla. Pokud je uvedeni PL do provozu spojeno se zákonnými povinnostmi registrace nebo 
povolení orgánem státní správy, jiným orgánem či Jinými povinnostmi danými obecně závaznými právními 
předpisy (např. atesty, osvědčení apod.), Je IN povinen Splnit Je řádně a včas a uhradit náklady spojené stemlio 
povinnostmi ve stanovených termínech, pokud z LS nevyplývá, že tyto náklady budou zahrnuty do ceny PL, a 
kopli rozhodnutí čl Jiného dokladu o splnění takové povinnosti neprodleně doručit ČS08L.

t.4 Rizika a škody zpúsotemté v souvislosti r, provozem předmětu teasing
3,44 Lensi-inový nájemce nese rizika výskytu vad, poškození, zničeni, ztráty, odcizení a předčasného opotřebení 
PL, I když na tom nenese vlnu. V přfoadi, že nastane taková skutečnost, je LN povinen neprodlené Informovat 
ČSOBL a Je povinen f nadále platit leasingové splátky rádně, včas a V plné výší.
1-4.2 V případě škod vzniklých třetim osobám v souvislosti s provozem PL Jc leasingový nájemce povinen 
neprodleně učinit všechna opatření včetr.S těch, která by Jinak byl povinen učinit ČS08L, aby nároky, zejména 
nárok*/ no pojistné plnění, zůstaly zachovány a škody způsobené třetím osobám byly co nejnižší. Kromě toho Jc 
LN povinen během tří dnů ČSOBL písemně informovat o vzniku škody. Pokud by z jakýchkoliv cůvodů nchyiy 
škody zcela nebo zčásti uhrazeny a k Jejich náhradě byl podle zákona povinen ČSOBL, Je LN povinen takovou 
škodu ČSOBL na základě výzvy uhradit.
LS Záruční a servisní podmínky
1.5.1 leasingový nájemce podpisem leasingové .smlouvy e Protokolu prohlašuje, Že Je seznámen s PL, jeho 
součástmi, příslušenstvím a technickými parametry, jakož I se záručními, provozními a servisními podmínkami 
dodavatele PL ČSOBL neručí za zadrou vlastnost nebo způsobilost PL, zvláště ne za jeho vhodnost pru použití 
předpokládané leasingovým nájemcem, o tedy ani za to, zda Je užití PL v soulad j s obecně závaznými právními 
předpisy a normám .
1.5.2 ČSQBL neodpovídá žádným způsobem za jakékoliv škody vzniklé 2 důvodu vad nebo fungování Pl (provozní 
rizika). LN proto není oprávněn vůči ČSOBL uplatňovat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s 
odstraněním vad PL, popřípacě v souvislosti s odstáváním PL z orovozu.
1.5.3 Vyskytnou-ll se na Pl po jeho pfizvzetí leasfrigovým nájemcem vady, js LN povinen na svůj náklad jirénem 
ČSOBL uplatnit u dodavatele PL, resp. u přepravce veškerá práva kupujícího vyplývající ze záručních 3 servisních 
podmínek s/nebo práva spojená s odpovědnost' za vady s výjimkuu práva na odstoupení od kupní smlouvy nebo 
jiné obdobné smlouvy, na jejímž základě získal ČSOBL vlastnictví k PL, k němu? leasingový nájemce není 
oprávněn. Buc’e-li nutno tato práva uplatnit u orgánu příslušného k rozhodnuli, k tomuto účelu opatřit znalecké 
posudky apod-, Jstak LN povihei učlrit, a to na svůj náklad.
1.5.4 Leasingový nájemce je povinen na svůj náklad zajistit výrobcem požadované nebo doporučené garanční i 
pcgarartčnl prohlídky a íbr.ed po vzniku potřeby opravy PL i takové opovy. Pokud Je PL v záruční době je LN 
pevhon zaj;stit všechny opravy a prohlídky u autorizovaných středisek dodavatelů. Pokud takové středisko v ČR 
neexistuje a PLje v záruční době, je LN povinen zajistit alespoň použití originálních náhradních dílů.

1.6 Vlastík.tví a uyvéui předmětu leasingu
1-6.1 PL je po dobJ účinnosti LS ve výlučném vlastnictví ČSCBL a leasingový nájemce, pokud na něj nebude 
převedeno vlastnictví v souladu s bodem 4. těchto VSP, nesmí PL prodat, zastavit, nebo jakkoli zatížit ve 
prosořeh třetí osoby, darovat, půjčit, zapůjčit ani pronajmou: čl podnajmout. Pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu ČSOBL je LN oprávněn pícdst PL do dočasného užívaní třetí osobě. Za třetí osobu se pro 
účeíy LS nepovažují zaměstnanci LN a osoby Jemu blízké (522 Obě. zákoníku). Porušení těchto povinností 
leasingovým nájemcem je hrubým porušením LS. LN Je povinen před každým předáním PL Iřeť osobě tuto 
seznámit & orávním důvodem, na základě něhož PL užívá, umožnit Jí užívání pouze v rámci LS a těchto VSP a 
poučit JI 0 postupu v případě pojistné událostí. Je-li předmětem leasingu soubor movitých věcí, Je LN povinen 
jednotlivé věci označit inventárním číslem, vyhotovit Inventární seznam včetně uvedení umístěni těchto věd a 
tento neprodlení doručit ČSOBL.
l.$.2Leasingový nájemce je povinen Pt užíval penze v rozsahu daném charakterem PL 3 výlučně způsobem 
stanoveným jeho dodavatelem; LN je zejména povinen dodržovat technické a servisní podmínky, návody k 
obsluze, přfs.ušné normy a obecně 2áva2né právní předpisy platné pro provoz PL.
1.6.3 Leasingová nájemce je pnvlnen ne svůj náklad udržovat PL v lednicky bezvadném stavu a pečovat o nfij 
tak, aby na něm nevznikla šsoda,
1.6.4 Leasingoví nájemce Je povinen po dobu účinnosti LS odstranit všechny škody na předmětu leasingu; pokud 
odstraněn! Škod není provedeno dodavatelem PL bezplatně, je tak povinen učinit na vlestnínáklad.
1.6.5 Všechny náklady spojené s provozem, opravami, údržbou preemětu leasingu, bezpečností a hygienou 
práce, protipožární ochranou, ochranou půdy, vod a ovzduší, stavební připraveností pozemků a staveb 3 
podobně hradí po dobu účinnosti LS leasingový nájemce, s výjimkou nákladů Jdoucích ra vrub dodavatele PL 
pcdle ujednáni v kupní smlouvě. LN Je povinen na své náklady zajistit potřebné dodávky energií, vedy, odběr 
odpadních vod apod., pokud je takových opatření k řádnému orovozu PL třeba. 2a náklady, které nese LN, se 
považujíveřejnoprávní poplatky, přihlašovací, převáděcí, a cdhlašovací poplatky, silniční a jiné daně, kon
cesionářský poplatek za TV a rozhlas, dálniční poplatek a uložené sankce.
l,6.6_Žádié úpravy ani změny PL není leasingový nájemce he2 předchozího písemného souhlasu ČSOBL 
oprávněn provést; to neplatí, pokud se Jedná o umístění odstranitelných nápisů a reklam a montáž běžných 
doplňků, vyjma doplňky, jejichž montáž podléhá úřednímu povolení a/nebo zápisu do technického průkazu. V 
případě porušení této povinnosti: a).Je LN povinen zaplatit ČSOBL smluvní pokutu ve výši 120% částky, n niž byla 
hodnota Pl. takovou úpravou snížena, irejmóně však 5 000,- KČ bez DPH; tato částka bude splatná na základě 
platebního dokladu ČSOBL, b) Je LN povinen zaplatit ČSOBL smluvní pokutu ve výší ceny event, zhodnocení PL, k 
němuž Lakovou úpravou došlo; tato smluvní pokuta bude započtena proti event, pohledávce leasingového 
nájemce 2 titulu bezdůvodného obohacení ČSOBL vzniklého takovým zhodnocením, c) v případů ukončeni LS (s 
výjimkou přechodu vlastnictví Pt na leasingového nájemce) je ČS03L oprávněn požadovat na LN, aby na vlastní 
náklady do 14 dnů, nefcude-ll ČSOBL stanovena jiná Irůta, odstranil úpravy, k nímž ČSOBL nedel písemný souhlas 
nebe k nimž není písemného souhlasu ČSOBL třeba, a aby uvedl PL do původního stavu; nesplní-ll LN tuto 
povinnost, zajistí odstranění úprav ČSOBL na náklady LN.
1.6.7_0 povolení zrnin či úprav PL nad rámec výjimek podle bodu 1.6.6 Je LN povinen ČSOBL písemně předem 
požádat. V této žádosti LN uvede, zda taková změna povede ke zvýšení čl snížení hodnoty PL a o jakou částku a 
přiloží k nl úplnou technickou nebo jinou dokumentaci tohoto technického zhodnocení. MaJÍ-li být v rán*cl 
takové úpravy čl 2měny některé součástí Či příslušenstvf PL vyměněny a nahrazeny jinými, Je IN povinen uvést, 
jak má být s vyměněnými součástmi naloženo. ČSOBL nemá právní povinnost takové žádosti vyhovět Má-ll 
taková změna Ži úprava v důsledku změny hodnoty PL vést ke změně v odepisování PL, může oprávněnost 
takové 2měny čl úpravy PL raloflt pouze dodatek k LS, obsahující I ujednání o finančních následcích takové 
změny, žejméra ohledně pojištění dle Čl. 3, ckončenf LS dle čt. 4 a odepisování podle bodu 1.6.13. ČSOBL se 
zavazuje uzavření takového dodatku bezdůvodně neodmítnout.
JéStiLLeasIngĎvý nájemce je povinen na základě písemné žádosti ČSOBL po dobu účinnosti LS označit PL 
způsobe n, kletý určí ČSOBI..
1.6.9 Leasingový nájemce Je povinen všemi silami zabránit wnlku práv třetích osob k PL a rese náklady spojené s 
plněním této povinnosti. Pokud budou k PL uplatňovat práva třetí oso by nebo aokud taková práva třetích osob 
skutečně vzniknou, Jc LN povinen o této skutečností ČSOBL neprodleně, písemně řl emailem Informovat. V 
ařípadě nesplnění těchto povinností Je LN povinen zaplatit ČSOBL veškeré náklady spojené s ochranou předmětu 
leasingu a event, vzniklou škodu.
1,640 Leasingový nájemce Je povinen oznámit zmčnu umístění PL nojpozdě|l tři dny před provedením '.altové 
změny, K dočasnému umístění PL v zahraničí je LN oprávněn pouze na 2ákladě výslovného písemného souhlasu 
ČSOBL. Toto ustanoveni neplatí, pokud je Pt vozidlo.
i.6.11 ČSOBL má právo kdykoliv zkontrolovat stav, umístění a způsob užívání PL, a to I bez předchozím 
oznámení kontroly leasingovému nájemci. LN uděluje svolen! k přístupu I odměřenému překonání event, 
překážek takového přístupu osobě pověřené ČSOíU na místo, na nlnú se PL nachází, ať již má sám k takovému 
pozemku, stavbé či jlnémj místu vlastnické čl Jiné právo, a to zs účelem kontroly umístěni, stavu a způsobu 
užívání PL. Toto sjednané právo pífstupu li vá do úplného vypořádáni všech závazků (dluhů) z LS a je výslovně 
sjednáno I pro případ odnětí PL po Jiném skončení LS než převodem vlastnictví a rovněž pro případ dočasného 
znemožnění užívání ?L (dfe čl, €.3). Je-li právo přístupu realizováno za účelem odnětí PL, zavazuje se LN 
poskytnout potřebnou součinnost k převzetí Pl a vydat jej. Postup ČSOBL v rámci tolroto ujednán! Je epťávnřný 
a ČSCBL za škodu leasingovému nájemci v dané souvislosti event, způsobenou neodpovídá. LN souhlasí s 
pořízením technické cokurnentacc, fotodokumentace nebo videozáznamu PL
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1.6.12 Pokud je fc ?i vydáván technický průkaz čl jiný Jemu odpovídající doklad, Je tento zásadně uschován u 
ČSOBL. Zapůjčení technického průkazu nebo Jiného jemu odpovídajícímu dokladu je možné pouze na Jádost LN 
z jtrn v odůvodněných případech. Podmínkou zapůjčení technického průkazu Jsou uhrazené splatné dluhy LN ze 
všech smluv uzavřených s ČSOBL. LN je povinen zapůjčený technický průkaz čl Jiný Jemu odpovídající doklad 
doručit do sídla ČSOBL ncjpuzdějl do 14 dnů od Jeho zapůjčeni Tato friůta múíe být v nutných případech 
prodloužena, 3 to na žádost IN. Novou lhůtu k vrácení technického průkazu nebo jiného Jemu odpovídajícímu 
dokladu stanoví ČSOBL a písemně sdělí LN. Překročení Ihůty (prodloužené Ihůty) sc považuje za hrubé poručení 
povinnosti LN.
1.6.13 ČSOBL jako vlastník odepisuje PL y souladu s obecné závaznými právními předpisy ve svém účetnictví, a 
to cd počátku doby pronájmu (bod 1.6.15).
1.6.14 Leasingový nájemce Jc povinen užívat PL pouze způsobem, který nebude v rozporu se zákonem a nebude 
poškozovat práva a oprávněné zájmy ČSOBL a Československé obchodní banky, a.s. (např. propagace 
konkurence).
^■6,^5 Doba leasingového pronájmu (dále jen „doba pronájmu") začíná dnem předáni a převzetí Pl ve stavu 
obvyklého užívání. Ukončení doby pronájmu jc upraveno v hodu 4. těchto VSP. Minimální doba pronájmu Je 
uvedena vlS. Doba pronájmu neskončí ořed ukončením odepisování v účetnictví ČSOBL.

2. Cena a platební podmínky
2.1 Základní ustanovení
2.1.1 Vstupní cena
Vstupní cena (kupní cena a vlastni náklady nebo reprodukční pořizovací cena a vlastní náklady) uvedená v LS Je 
cenou předběžnou a vychází ze skutečností známých v okamžiku uzavření této smlouvy. Cena Pl, která slouží za 
základ výpočtu leasingových splátek, Je souhrnem <upní {pořizovací) ceny PL a všech nákladů na pořízeni PL 
nutných k provedení leasingové operace a k uvedení Pl do provozu s výjimkou poplatků uvedených v bodě 
1.3.1* 1.3.2 a 3.5.
2.1.2 Ka kulačnl Základ
Kolkulační základ je souhrn kupní (pořizovací) ceny Pl 3 všech nákladů na pořízení PL nutných k provedení 
leasingové operace a k uvedení PL do provozu a případných úroků vzniklých 2a časové období mezí úhradou 
dodavatelské faktury a začátkem prvního splátkového ohdohf nebo dalších nákladů s výjimkou poplatků 
uvedených v bodě 13.1,1.3.2 a 35.
2.1.3 Smluvní poplatek za uzavření LS
Leasingový nájemce Je povinen zaplatit ČSOBL smluvní poplatek 23 tzavřehf leasingové smlouvy ve výší uvedené 
vlSvčetrěDPH.

22 Leasingové splátky
2.2.1 Výše řádných leasingových splátek jo předběžné dohodnutá oběma stranami v LS.
2.2.2 Leasingová splátka obsahuje splátku Vstupní ceny, splátku finanční služby včetně správy leasingové 
smlouvy, daň z přidané hodnoty 3 případně pojistné.
2.3 Změna vi^e a struktury leasingové splátky
2.3.1 Změnit bez souhlasu '-N výši splátek a promítnout tuto změnu na novém daňovém dokladu nebo vystavit 
samostatný předpis vyrovnávací splátky Je oprávněn výlučně ČSOBl* a to vtěchto případech:
a) Je-li cena PL (skutečná) odlišná cd vstupná (předběžné) ceny uvedené y LS(bod 2.1J,
b) dojce II ke zrněné výše sazeb hromadné pojistné smlouvy nebo k uzavření nové hromadné pojistné smlouvy 
nebo jiné pojistné smlouvy nahrazující hromadnou pojistnou smlouvu (ČL 3),
c) dojde-ll ke změr.ř současných, daňových podmínek nebo :< zavedení nových daní něho poplatků týkajících se
pl,
d) dojde-ll od data uzavření LS do data uvedeni PL do provozu ke změně sazby 3Y IRS zveřejňované první 
pracovní don v měsíci ve věstníku Československé obchodní banky. a.s.
2.3.2 ČSOBL Je oprávněn be2 souhlasu LN změnit vnitřní strukturu leasingových splátek, pokud se takto nezmění 
celková výše splátek bez DPH.

2.4 Způsob předepisování dklítú ?. leasingově smlouvy
2-4.1 Splátky, Jakož I úhrady ostatních závazků (dluhů) 2 15, předepisuje ČSOBL daňovými doklady, zpravidla 
splátkovými kalendáři vystavenými na celou dubu pronájmu, nebe zálohovými přcdolsy, které budou vyrovnány 
daňovými doklady. Volha formy daňového dokladu přísluší ČS08L a ČSOBL může kdykoli v době účinností LS 
způsob předepisován úhrady změnit, přičemž Je však povinen tuto změnu písemně oznámit leasingovému 
nájemci. LN potvrzuje. Že souhlasí s vlče způsoby úhrady splátek. UhradMI LN výjimečně po dohodě s ČSOBL 
leasingovou splátku poštovní poukázkou čl Jiným dohodnutým způsobem, je povinen zaslat ČSOBL bez 
zbytečného odkladu kopii dokladu o provedené úhradě. LN je povinen ihned písemně oznámit ČSCBL každou 
změnu čísla svého bankovního účtu a acresy bankovního ústavu, prostřednictvím kterého bude provádět úhradu 
leasingových splátek.
2.4.2 V případu*, Že LN z Jakýchkoli důvodů neobdržel splátkový ka endář nebo jiný daňový čl nedatový doklad, je 
povinen převádět úhrady ve výši a v termínech dle posledního daňového dokladu, připadne ve výší dle LS na 
běžný ka endářní měsíc doby pronájmu vždy nejpozdčjl k 1S. dní příslušného kalendářního měsíce. Zároveň Je 
povinen na tuto skutečnost ihned ČSOBL písemně upozornit. Případný rozdíl bude dodatečně vyrovnán.
2.4.3 Pokud ČSOBL vystaví rový daňový dckíad vu formě splátkového kalendáře, tento ruší platnost všech 
předchozích splátkových kalendářů. Platnost a účinnost takové 2měny nastává zasláním nového daňového 
dokladu formou doporučeného dopisu na adresu LN uvedenou v LS nebo způsobem dle hodu 6.11.
2.4.4 LN riesrní bez písemné dohody s ČS03L započíst svou pohledávku vůči ČSOBL ra sp átku, leasingovou 
splátku 2adržot nebo JI snížit. LN Je dále povinen hradit každou splátku včetně příslušné daně z přidané hodnoty 
a není oprávněn příslušnou daň z přidané hodnoty hradit pfímo příslušnému správd dsně místo ČSOBL.
2.4-S LN hradí předepsané splátky na čilo bankovního účtu ČSOBL s uvedením variabilního symbolu, který je 
uveden na daňovém dokladu. Pokud LN nemá datový doklad k disoczld, Jc povinen platit splátky pod 
variabilním symbolem řlsía 15. číslo účtu ČSOBL může být ze strany ČSOBL v průběhu platnosti 15 změněno a LN 
Je povinen tuto změnu akceptovat.
2.4.6 V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu Je LN povinen zaplatit ČS08L stanovenou smluvní 
pokutu.

2.5 Termín splatností
2.5.1 leasingové splátky nebo Jiné platby vyplývající z LS jsou splatné na úřet ČSOBL v terminech uvedených v 
LS, těchto VSP čl na daňovém nebo nedaňovčm dokladu ČSOBL.
2.5.2 1N splní svůj dkn včas, jestliže byla platba poukázána na číslo variabilního symbolu uvedené na platebním 
dokladu a připsána v plné výši na účel ČSOBL nejpozdřj! v den splatnosti
2.5.3 V případě prodlení v úhradě leasbigových splátek, záloh a dalších plateb vyplývajících z LS je ČSOBL 
oprávněn vyúčtovat LN a LN je na základě tohoto vyúčtování povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,15 % 2 

dluž/ié částky za každý den prodlení. Povinnost k případné náhradé škody není úhradou úroků 2 prodlení 
dotčena.
2.5.4 ČSCBL fe oprávněn započíst platby LN přednostně na nejstarší nebo nejméně zajištěné pohledávky včetně 
úroků 2 prodlení, a to Jak na pohledávky splatné tak í na nesplatné, včetně oohledávek promlčených a 
pohledávek splatných I nesplatných vyplývajících z jiných mezi oběma stranami uzavřených smluv. V případě, že 
mezi ČSOBL a LN nedojde k dohodě o pořadí, v jakém jsou jednotlivé platby započítávány na pohledávky ČSOBL, 
určuje toto pořadí ČSOBL.

3. Pojištěni

3.1.1 Předmět leasingu musí být pojištěn. Nenl-R v LS sjednáno jinak, Je PL po celou dobu leasingu pojištěn v 
rámci hromadné pojistné smlouvy, uzavřené mezi ČSOBL a po|htito|c*m. Pojištění Pl bude sjednáno pro území 
Česká republiky, pokud není PL vozidlo a pro území Evropy 3 Turecka, pokud Je PL vo2ldio. Rozsah pojištění, 
pojistitel a další podmínky pojištění Jsou uvedeny v příloze LS (Příloha o pojištění], Jejímž podpisem LN zároveň 
osvědčuje. Že souhlasí s úrovní pojištění a že obdržel všeobecné, smiuvnl nebo jiné relevantní podmínky pro 
danou pojistnou smlouvu, kterou Je Pl pojištěn, a případné další Informace. IN se zavazuje uvedeným materiály 
řídit a Jejích podmínky dodržovat. LN Je povinen seznámit se $ podmínkami povinného vybaveni zabezpečovacím 
zařízením (např. doložka), které jsou uvedeny v pojistné smlouvě nebo dodatcích « které jsou nedílnou součástí 
pojistné smlouvy, a tyto podmínky dodržovat. LN je povinen ra 2ákladě oznámeni ČSOBL o změně podmínek
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povinného vybavení zabezpečovacím zařízením, vyžadovaných ppjistitelen, I v průběhu LS takové podm\ 
věcně a v ter minu sjednaném mezi ČSOBL a pojistitelem splnit. Je-li pojistnou smlouvou stanovena povinno* 
potvrdit dodržení těchto podmínek, je LN povinen v zastoupení ČSOBL takový doklad opatřit a ČSOBL bci 
prodlení předat. Nedodržení těchto povinností Je hrubým porušením LS. V případě 2án&u hromadné pojistné 
smlouvy je LN povinen respektovat podmínky jiné hromadné pojistné smlouvy nebo jiné pojistné smlouvy 
hromadnou pojistnou smlouvu nahrazující, kterou ČSOBL uzavře, p to v rozsahu nejb Ižžlrr, rozsahu pojištění 
podle přílohy 15, a zavazuje se platit ČSOBL pojistné ve výši uvedené v daňovém dokladu, vystaveném v této 
souvislosti ČSCBL. Nebude-li další pojištění PL ze strany ČS0B1 možné, oznámí ČSOBL leasingovému nájemci 
tuto skutečnost nejpozdějl 1 měsfc před zánikem pojištění. LN je povinen PL neprodleně pojistit individuálně. 
Pojistné hradí pojistiteli ČSOBL. LN uhradí pojistné jako samostatné plnění vedle leasingových splátek na základě 
splátkového kalendáře, případně ra základě samostatného daňového dokladu vystaveného 2e strany ČSOB- 
3.1.2-V případě, že součástí LS je povinné doplňková služba, jíl Je jakékoliv pojištění, nebo pokud sl LN zvolil jako 
viditelnou doplňkovou skižbu k této IS jakákoliv pojištění, Jsou podmínky pojištění sjednány samostatným 
dokumentem (Příloha o pojEtění nebo Přihláška k pojištěni). Podrobnější specifikace pojistných podmínek Je 
obsažena v příslušných specifikovaných pojistných podmínkách příslušného pojistitele, které se LN zavazuje 
dodržovat. Pojistné sc LN zavazuje zaplatit ve sjecnané výši spolu s řádnými leasingovými splát <aml. Podmínky 
pojištěni Jsou upraveny v Příloze a pojištění, která je součástí LS. IN není oprávněn měnit pojištěni, které bylo 
sjednáno jako povinné. Toto pojištění Je sjednáno jako součást ^inBnČní nabídky a jeho změna není nárokem 
leasingového nájomce.
3.13. LN souhlasí s tím, že ČSOBL, pro účely sjednaného pojStěn' předá pojistitefl (ve vztahu k příslušnému 
pojištěnQ následující údaje LN: jméno, příjmení, rodné číslo, případné IČ, adresu trvalého bydííšlě/sldla jit 
případnou kontaktní adresu), telefonní Číslo, DIČ u plátců DPH a Identifikační údaje k PL, Pokud sl LN sjedná 
Individuální pojištění (iakétokoliv druhu), Je ČSOBL oprávněr si ověřit U pojistitele, zda LN pojištění uzavřel a zda 
plní sjednané podmínky pojištěni. Za tímto účelem JuČSOBL oprávněn poskytnout pojistiteli údaje nezbytné pro 
loto ověření a zároveň LN zprošťuje pojistitele mlčenlivosti v této věd,
3,1,4, LN je si vědom své povinnosti pravdivé a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a ČSOBL a uvést 
všechny informace, i ty, které se mu Jeví Jako nepodstatné. LN bere na vědomí, že při porušení těchto povinnosti 
má pojistitel právo sniž* nebo odmítnout pojistné plnění,
3.13, LN se zavazuje ihned informovat ČSOBL, ?e Pl. bude užívat Jako vozidlo se zvláštním užitím (taxislužba, 
autoškola, vozidla wonajfnaná za úplatu, vozidla s právem přednosti v jízdě, pro přepravu nebezpečného 
nákladu apoJ. podle podlivnefc oojišfovny). Tato skutečnost má vliv na výši pojistného, které hode neprodleně 
upraveno podle přbíušné metocSky pojistitele. V případě, ze tuto svoji povinnost při uzavřeni LS nesplnil, jc 
seznámen s tím, že veškeré následky spojené s neuvedením této okolnosti jdou k jeho tíži, včetně případné 
náhrady škody.
3.1.6 LN bere na vědomí, že pojistitel Je oprávněn vypověeět, resp. změnil/ ukončit / upravit pojistné podmínky 
Jeho stávajícího pojištění uzavřeného v rámci hromadné / rámcové / skupinové pojistné smlcuvy mezi 
po^stn’kem a ČSOBL, a tc zejména v případech; dlouhodobé nepříznivého škodného průběhu, opakované 
pojistné události nebo jakýchkoliv závažných porušení povinností plynoucích ze sjednaných podmínek pojištění.
V případě, že ze strany pojistitele dojde k takovéto 2mině podmínek pojištění nebo přímo k jejich ukončení, je 
ČSOBL oprávněn jednostranně změnit stávající podmínky pojištění I.N, resp. sjednat pro LN pojištění v rámci Jiné 
své hromadné / rámcové / skupinové pojistné smlouvy či pojgtění LN sjednané v rámci hromadné / rámcové / 
skupinové pojistné smlouvy ukončit. O této skutečnosti bude LN písemnou formou Informován. Společně 
s informací o změnách v pojištěni bude I N zaslán nový předpis spátek včetně příslušné dokumentace a nových 
pojistných podmínek, kleré je IN povinen obstarat vlastním podpisem a zaslat zpět ČSOBL do 10 dnů od 
doručení dokumentace. Pokud tak <.N neučiní, je ČSOBL oprávněn pojištění LN sjednané v rémd své hromadné / 
rámcové / skupinové pojstné smlouvy Jednostranně ukončit.

3.2 Individuální pojištění proti škodám a odcizeni, u?avřranéicAífniiovýnvná|9m<XHY)
3A2,1 Ve výjimečném případě může být sjednáno indiv'duaini oojiŠtČní PL, které podiéhá schválení Č50BL 
Seznam přípustných pojistitelů, rozsah a podmínky pojištění Jsou uvedeny na Internetových stránkách ČSOBL - 
vrfwvz.csob1easing.cz. V případě schválen' Individuálního pojištění Pl je LN povinen sjednat pojištění za podmínek 
Stanovených ČSCBL, a to před nebo pH převzetí Pl u předeni schváleného pojistitele minimálně v rozsahu pro 
případ poškození nebo zničeni Pl, pokud není PL vozidlo. Živelní událostí a vodou z vodovodní o zařízení, strojní 
pojištění pro případ poškození nebo zničení PL, v případů pozdního stroje strojní pojištěni včetně havárie a 
pojištění škod způsobených krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením s územn' platností minimálně pro 
celou ČR a pokud Je Pl vozidlo minimálně V rozsahu oro případ poškození nebo zničení v důsledku havárie, 
poškození nebo 2nltenf v důsledku živelní události a pro případ odcizeni PL s platností pro Evropu a Turecko a to 
20 následujících podmínek:
a) pokud není PL vozidlo - spoluúčast LN na pojistné události nesmi hýt vyšší ne? 10 % z pojistného plnění, max. 
SO 000,- KČ pro všechna pojištěné rizika, pokud je Fl vozidlo - spoluúčast LN na pojistné události nesmí být vyšší 
než 10ft z pojistného plnění pro všechny pojištěná rizika,
b) pojistná Částka, pokud není PL vozidlo - v době pojistné událost: musí být pojištění sjednáno na skutečnou 
peřfeovael cenu PL; V připadl nového PL Je pojistná částka dána celkovou kupní cerou uvedenou na factuřc; v 
případě nákupj se slevou je pojistnou Částkou kupní cena bez slevy, pojistná částka - pokud je PL vozidlo, 
minimálně ve výší pořizovací ceny Pt včetně DPH pro neplátce DPH; u plátce DPH je možné sjednat pojistnou 
Částku ve výši pořizovací ceny PL bez DPH; pořizovací cenou pro potřeby pojištění se r©2uml nfidálr.f katalogová 
cena beze slev posle/tnutých dodavatelem nebo Importérem (dovozcem) PL; u ojetého vozidla se pojistná částka 
určí Jako poslední platr.á cena nového vozidla dle cenÍKu Schwacke, ToxExpert nebo Eúrotax, a to v době převzetí 
vozidla,
c) výplata pojistného p.něnímusí být vlnkulována ve prospěch ČSOBL,
d) PL bude vybaven zabezpečovacím zařízením, které odpovídá požadavkům pojistitele pro určený PL v době 
uzavřeni pojistné smlouvy; Je-li takové zabezpečeni podle požadavku pojistitele třeba prokázat dokladem, Je LN 
povinen be2 zbytečného odkladu kopii takováto dokladu předat ČSOBL, a to I v průběhu LS. Pojištění v 
uvedeném rozsahu je LN povinen udržovat do doby ukončení odepisováni PL v účetnictví ČSOBL dle bodu 1.6.1S 
a doklad potvrzující úhradu příslušného pojistného 2asflat ČSOBL nejpozději do 14 dnů pfed termínem splatnost! 
tohoto pojištění, Kopii pojistné smlouvy včetně všechecných, smluvnfeh a Jiných relevantních podmínek 
pojištění pro danou pojistnou smlouvu včetně vinkulace pojistného p něni ve prospěch ČSOBL je LN povinen 
zaslat ČSOBL bez zbytečného odklaou, r.ejpozdějl 14 dnů ode dne počátku platnosti Individuální pojistné 
smlouvy; obdobně Je I N povinen postupovat ohledně event, dodatků k pojistné smlouvě U2avřetiých v průběhu 
LS. Nedodržení těchto povinností Je hrubým porušením LS. LN je povinen seznámit sc s veškerými podmínkami 
pojištěni, řídit se jimi a dodržovat podmínky pojistné smlouvy. LN se zavazuje, že bez předchozího souhlasu 
ČSOBL nezmění pojistitele.

3.3 Vznik pojistně událostí
V případě vzniku pojistné události je LN povinen písemné Cl emailem Ihned Informovat o pojistné událost 
pojistitele a zároveň ČSOfiLa zabezpečit všechny důkazy a Jiné doklady nezbytné k zajištěni pojistného plnění; 
dále je povir en poskytnout ČSOBL, pojistiteli a opravné veškerou součinnost. LN Jc rovněž povinen bez 
zbytečrého odkladu zajistit uvedení PL do stavu předešlého pojistné události na své náklady.

3.4 Použití pojistného plněni
Pojistné plnění z pojistné smlouvy cfle bodu 3.2 plni pojistitel v souladu s vinkulací ČSOBL. Pojistné plněni z 
pojistné smlouvy uzavřené cfle hodu 3.1 plní pojistitel ČSOBL v plr.é výší. ČSOBL je oprávněn započíst proti 
pojistnému plnění dluhy LN včetně příslušenství, a to až do výše pojistného plnění. Tc platí i pro pohledávky 7 

Jiných, mezi oběma stranami uzavřených smluv, zejména leasingových nebo nájemních smluv. Povinnost IN bez 
zbytečného odklodu uvést PL do stavu předešlého pojistné událost1 není dotčena tím, že pojistné plnění 
nedosáine nákladů na úvod tmi PL do stavu předešlého pojistné události a dobou, kdy pojišťovna přfsljšné 
pojistné plnění vyplatí. Není-li provedena oprava PL nebo cena opravy uhrazena v době, kdy by zbývající část 
pojistného plněni měla být poukázána LN, Je ČSOUL oprávněn pojistné pinlni až do výše předpokládané ceny 
opravy poukázat přímo opravel; taková pfstba se považuje za platbu ve prospěch LN. V pfyadě zničeni nebo 
oddzenf předmětu leasingu bude postupováno podle bodu 43. Nemá-lí LN vůči ČSOBL žádné splatné závazky 
(dluhy) nebo potě, co je beze zbytku uhradí, dá ČSOBL pojistiteli souhlas k výplatě pojistného plněni LN nebo 
opravně. V případě, 2e LN v rozporu s ustanovením 1.5 4 provede opravu PL u Jiného než autorizovaného 
servisního střediska, je ČSOBL oprávněn požadovat po LN doložení znaleckého posudku na opravený PL 
Posudek je v takovém případě zhotovován 2a účelem ověření, ?e opravou v neautorizovaném servisním 
středisku neby. PL znehodnocen. Náklady na vyhotovení takovéto posudku nese LN. Pokud se prokážu, že
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ptaVB v neautorizovaném servisu snížila ccru PL, )e ČSOBL oprávněn požadovat pD LPÍ úhradu vzniklé Škody. 
Rozdíl m<?2l pojistným plněním a skutečnou výší Škody vyjádřenou v Kč {včetně sjednané spoluúčasti) naše LN. 
LN bere na vědomí, že vinikne-li zc sjednaného pojištění pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, lak jej 
pojistitel poskytne ČSOBL, pokud nedá ČSOBl pojistiteli Jiný dispoziční pokyn. Je-li LN zároveň pojištěným, 
souhfesí níže uvedeným podpisem s tím, aby pojistitel poskytnul |>fípadné pojistné plněni ČSOBL. Právní vztahy 
mezi ČSOBL a LN ohledně vypořádání poj stnéhn plnění jsou upraveny v leasingové smlouvě.

3-5 Pojii&éní r/dpovědnusií za škody způsobené provozem vozktía
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla se sjednává pro PL, u kterých jc toto pojištění 
požadováno ze zákona. Pojistnou smlouvu o pojištěn’ odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 
uzavře. ČSOBL v rámd hromadné pojistné smlouvy a zajisti vydání dokladu o pojištění LN. Pojistnou smlouvu 
uzavře ČSOBL t smluvního pojistitele, dle výběru LN, a to na celou dobu trvání LS, le-li to ze strany ČSC3L 
možné, je pojistní, smlouva uzavřena vždy u téhož pojistitele, u kterého Je sjednáno havarijní čl strojní pojištění 
PL. Rozsah pojištění, pojistitel a další podmínky jsou uvedeny na dok adu o pojištění-, pojistných podmínkách 
pojistitele a informaci o pojištěni, kterými Je LN povinen se řídit. V případě zániku hromadné pojlstrké smlouvy jo 
I.N povinen respektovat podmínky jiné hromadné pojistil smlouvy nebo Jiné smlouvy hromadneu pojistnou 
smlouvu nahrazující, kterou uzavře ČSOBL. Pojistné hradí pojistiteli ČSOBL LN jhradl pojistné jako samostatné 
plněni vedle leasingových splátek na základě splátkového kalendáře, případně na ?ák ndě samostatného 
daňového dokladu Vystaveného ze strany ČSOBL. LN je povinen Ihned nahlásit ČSOBL i pojistkou písemně, 
emailem č' způsobem din bodu 6.11., vznik pojistné události nebo ztrátu dokladů o pojištění. Při ztrátě dokladů 
muže ČSOBL vystavit nebo od pojistitele zajistit vystavení nových dokladů. V případě, Je dojde ke změně údajů o 
PL nebo držiteli PL, je LN oprávněn si vyžádat nové doklady o pojištění. ČSOBL nevystavuje doklady o pojištění v 
průběhu LS automaticky. V případě ukončeni LS (dla článku 4,) je LN povinen vrátit ČSOBL do tří pracovních dnů 
doklad o pojištění (zelenou kartu).

3.6 Popštěnf čt. mimo území sjednaná v pojistných smlouvách
3.6.11N Je povinen předem písemně nahlásit ČSOBL používání PL mimo území, která Jsou sjednána v pojistné 
smlouvě, a to Jak v případě, Se má uzavřeno pojištění v rámci hromadné pojistné sm-ouvy, tak i v případě, ic má 
uzavřeno Individuální pojištění. LN Je současně povinen si v takovém případě před vsluocm na tato území 
sjednat na vfastní nádady pojištění PL, a to jak pojištěni odpovědnosti (čl. 3.5), tak pojištění strojní čř hzvarijní 
(čl. 3.1), kterým bude kryte užívání PL na těchto Ú2emfch.
3.7 Pokud si LN sjednal pojištění schopnosti splácet, zavazuje sc uhradit ČSOBL pojistné.
Pojištění sclvopnostl splácet je LN umožněno na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistiteli ČSCň 
Pojišťovna a Cartííf Pro Víta (na jedné straně) a pojistnfkem ČSOB Leasing, a.s. (na druhé straně). LN se v přfpacě 
sjednání pojištění schopnosti-splácet zavazuje, Je bude dodržovat podmínky pojištění, tak jak Jsou stanoveny v 
pojistné smlouvě nebo ve zvláštním ujednán'5 ČSOBL, V případě vzniku poj:stné události bude v souladu s 
pojistnou smlouvou použitu veškeré pojistné plnění k úhradě dluhů LN vůči ČSOBL. Pojistné na pojištění 
schopnosti splácet, specifikované v Pfflilášce k pojištění schopnosti splácel, ,e LN vyúčtováno jako samostatré 
plnění ve splátkovém kalendáři, nebo jiným vhodnýirizpůscbem.

4, Ukončení tea sirkové smlouvy
4.1 Farmy ukončoní leasingové smlrmvy 
Nedojde-lf -t ukončení Ls dohodou, smlouva končí:
a) převodem vlastnictví k PL na leasingového nájemce nebo
b) trvalým vyřazením PL z provo2U nebo
c) výpovědi ze strany ČSOBL anebo 
ri) odstoupením ze strany ČSOBL.

4.2 Př«vod vlastnictví Pl na leasingového nájemce-
4.2J^LN Je oprávněn, nikoliv však povinen po uplynuti sjednané doby nájmu uzavřít kupní smlouvu na převod 
vlastnictví PL padle tohoto článxu. Smluvní strany se dohodly, že toto oprávněni LN uplatní tak, že aejpozdějl do 
data ukončení naímu PL zaplatí LN zálohu na kupní cenu podle LS Jako! [ všechny ostatní závazky (dluhy) z LS. 
Nedujde-H z jakéhokoliv důvodu k prodeji PL po uplynutí sjednané tkly nájmu, pak $e oro vrácení PL du ČSOBL 
použije přiměřeně ustanovení 4.4.3 VSPl.
4.2.2 K uzavření kupní smlouvy dojde tím, že: ČSOBL po uhrazení všech dluhů leasingového rájerree zašle LN 
daňový doklad na kupní cenu PL s datem uskutečnění zdanitelného plnění, tj. dnem dodáni PL, kterým so rozumí 
nejdříve den následující po dni Ukončení smluvního vztahu mezi LN a ČSORI. Vlastnictví k PL přejde na LN poté, 
kdy budou uhrazeny všechny závazky (dluhy) J V vůči ČSOBL, tedy vedle kupní ceny l všechny leasingové splátky 
včetně úroků 7 prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody rebu jiné závazky (dluhy), nejdříve však po upfynutí 
sjednané doby pronájmu. O převodu vlasUiictvI vydá ČSOfil potvrzení, event, sl převod vlastnictví osvědčí Jiným 
vhodným způsnoem. ČSOBL pfedá LN technický průkaz PL, popřípadě Jiný obdobný doklad, pozud ho měl v 
držení, a zároveň předá plnou moc ke z-ušen'zápisu o vlastnictví PL v technickém průkazu PL pro příslušný úřad. 
- LN Je povinen na výzvu Č50BI. učiněnou nejdříve 4 měsíce před předpok ádar.ým převodem vlastnictví PL na 
LN, zaplatit zá ohu na sjednanou kupní cenu PL ve výši 103% této ceny včetně DPI--, a to jestfiže se LN rozhodne 
uplatnit právo na převod vlastnictví k PL. Pl. bude leasingovým nájemcem koupen tak, jak věc (soubor věc) stojí 
a leží. Poízud bude LN požadovat sepsání samostatné kupní smlouvy, kterou přejde vkvslnfctvl k Pl, Je povlneh 
zaplatit ČSOBL před zasláním kupní smlouvy poplatek odpovídající platnému sazebníku ČSOBL za její sepsání. 
Tento poplatek bude splatný na základě daňového dokladu ČSOBLs příslušnou DPH.
4._2r3_ČSOBL je oprávněn odepřít převod vlastnictví na LN podie čl. 4, pokud LN nevyrovná všechny závazky 
(dluhy] z LS nebo z Jkié mezi oběma stranami uzavřené leasingové nebo Jiné smlouvy, 0 dále I v případě, že I N 
neplní své závazky (dluny) vůči ČSOBL plynoucí z titulu ručení poskytnutého ?n třetí osobu, nejpo2cíějf do 1 
měsíce cd splatnosti ooslední leasingové splátky. Po oznámení takového odepření je LN povinen PL na výzvu 
vrátit ČSOBL. Pro vrácení PLse použije postupu podle bodu 4.4.3.

4.3 Trvalá vyřazení Pt i provozu v přfpndě jeho prokazatelné ho zničeni nebo odcizeni
4.3.1 Na základě písemného potvrzení ppjkUlde, že se Jedná o totální hayádl, se předčasně ke dni vznfcu 
pojistné události ukončí 15. V případě odcizení PL skončí LS k datu vydání usnesení poKcIe, ?c se PL nenalezl. 
ČSOfil. má v obou případech nárok na splátku, která zahrnuje u totální havárie catum vzniku pojistné událostí a 
u odcizení datum vydání usnesení. Pokud 15 skonči z tohoto důvodu, je LN povinen zaplatB ČSOBL všechny dc té 
dohy v?r.lklé a neuhrazené dluhy včetně Jejich příslušenství (poměrnou Část splátky, Jc-íl sjednána deíšl než 
měsíční splátka a LS skončí před uplynutím přís uí.ného obcfofcl). ČSOBL Je dále oprávněn požadovat po LN 
zaplaceni částky až do výše SLmy všech zbývajících splátek sjednaných LS. Pokud došlo ke zničení nebo odcizeni 
PL, který je částí celkového souboru movitých věci, Jež Jsou všechny předmětem jedné leasingové smlouvy a 
které jsou z hlediska jejích provozL a užítnostl na sobi nezávislé, nedochází k předčasnému ukončení LS, pokud 
sc smluvní strany nedohodnou jinak. V ostatních případech Je ČSOBL oprávněn změnit výš1 a strukturu 
leasingových splátek a pokud tak neučiní, Jc LN povinen hradit nadále leasingové splátky včas a v plné výši podle 
platného splátkového kalendáře.
4.3.2 Pojistné plnění je pak použito shodně s bodem 3.4, nebe může být započteno na budouc" splátky, tzn. ve 
prospěch LN. Došloli k totální škodě na PL, je LN povinen Ihned zajistit bezpečné uložení havarovaného PL na 
vlastní náklady. Za bezpečné uložení se pro účely tohoto ustanovení rozumí taková forma uložení PL, která 
zabraňuje dalšímu poškezenf PL, vč. poškození povětrnostními podmínkami a živelnými událostmi, 
průmyslovými haváriemi, vandalismem, rozkradením částí PL nebo krádeží PL. Pokud dojde k některým z 
uvedených poškození PL nebo k Jeho odcizení tfm, že nebyfy výše uvedené postupy dodrženy, případnou ztrátu 
nese LN. LN Je povinen uhradit náklady spojené s uložením poškozeného nebo mlčeného PL až do doby |eho 
prodeje nebo likvidace, a to bez ohledu na datum, kdy došlo k předčasnému ukončení LS podle tohoto bodu. LN 
]e povinen zajistit přístup k Pl. pracovníkovi pojišťovny a pr'p. i pracovníkovi ČSOBL nebo Jím pověřené osobě. 
Jestliže pojistíte) stanov! cenu zbytků nulovou li v hodnotě šrot j, Jc LN povinen PL 2|fcvkíovat na vlastní náklady. 
Jestliže pojistitel při výpočtu pojistného plnění odečte cenu využitelných zbytků PL, má LN předkupní právo 
k těmto zbytkům za tuto cenu stanovenou pojistitelem. Tohoto předkupního práva může LN využít tak. Že do 
15tf dnů od vzniku havárie zašle na adresu ČSOBL písemnou Jádost o odkoupení PL. Pokud tohoto práva využije, 
mus' uhradit cenu zbytků PL, popř. Jc-tl částka konečného finančního vyrovnán! větší nebo rovna ceně zbytků vč. 
DPH stanovené pojíst celeni, Je možné započtení ceny zbytků v konečném finančním vyrovnáni. Na základě 
dohody uzavřené mezi ním a ČSOBL sc stává vlastníkem zničeného PL a nadále jo oprávněn s takto poškozeným 
PL nakládat pcdle svého uvážení. V takovém případě přechází na LN veškeré povinnosti stanovené zákonnou
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úpravou související s vlastnictvím, držením a pravc2em PL. V případech, key LN nevyužije svého předkupního 
práva na odkup zbytků Pl (čímž se rozumí I nabídka odkupu zbytků Z3 jinou cenu než stanovenou pojistitelem), 
ČSOBL rozhodne n prodeji PL třetí osobě. V takovém případě je LN povinen předat PL na základě plné mcci a na 
vyzvání Č5CJBL oprávněné osobě, a to se všernf součástmi PL a veškerou související dokumentací. V případě, kdy 
ČS08L nenašel kupce za cenu stanovenou pojistitelem, může ČS08L rozhodnout o prodeji využitelných zbytků 
za cenu dle znaleckého posudku. Náklady na zhotovení toliuto posudku nese v plné výši LN. V přípaoé, že nelze z 
.akýchkoli důvodů dosáhnout stanoviska pojistitele ani získat znalecký posudek, je ČSOBL oprávněn realizovat 
prodej PL formou aukce. Způsob a podmínky, za kterých se aukce koná, určuje ČSOBL. Prodejní cena 
využitelných zbytků bez OPH Je přednostně určena b úhradě škod ČSOBL. xteré vmikly totální škodou na PL, 
především kn srvBení úíetní zůstatkové hodnoty. Jestliže je orodejnf cena zbytků vyšší, ne? byia stanovena účetní 
zůstatková hodnota PL, múze ČS08L rozhudnoul o přiznání tohoto přebytku k prodejní ceně využitelných zbytků 
PL zákazníkovi. ČSOSI nenesp ndpnvřdnost za škody vzniklé na věcech zákazníka a třetích osob uložených v Pl. 
nebo při PL LN je povinen neprodleně po lotu, co pojslilei rozhodl o totální havá-íl PL, demontovat a vyjmout z 
PL veškeré osobní věci a součásti, které nejsou součásti Pt, a to H3 vlastní náklady. Způsob demontáže nebo 
vyjmutí těchto věcí nesm' způsobit poškození nebo znehodnocení PL. V případě, že LN neprojeví zájem o koupi 
využitelných zbytků Pl. zasláním písemné objednávky na adresu ČSOBL a zároveň neumožní jeho prodej další 
straně, je ČSOBL oprávrěn požadovat po LN zaplaceni ceny těchto využitelných zbytků na základě ceny 
stanovené pojistitelem nebe znaleckým posudkem. Úhradu kupr.f ceny využitelných zbytků PL může ČSOBL 
realizovat započtením proti přijatému pojistnému plnění. V takovém případů přejde vlastnictví ke zbytkům PL r,a 
LN až po podpisu kupní smlouvy. V případě, že LN neodkoupf m?bo nezaplatí kcpnf cenu využitelných zbytků 3L 
stanovenou pojistitelem něho znaleckým posudkem a zároveň nepředá k PL ČSOBL pověřené osnbě veškeré 
Jeho součásti vč. technické 3 provozní dokumentace, klíčů, ovladačů fce?pnčnos*ních prvků, nebo nesdělí ČSOBL 
přesné místo, kdu se PL nachází, je toto považováno ze strany LN za bránění v prodeji PL. V přípacě bránění v 
prodeji fl. zákazníkem. Je ČSOBL oprávněn využt veškerých pioslředkú, které Ji umožňuje zákon a tyto VSP k 
navrácení PL Vaškeré náklady spojené s tímto postupem ČSOBL hradí LN. Náklady spojené s pojištěním 
odpovědnosti za škody způsobené provozem mocorového vozidla je oprávněn požadovat ČSOB. po LN, a to I po 
datu předčasného ukončení LS, pokud nedošla k prodnjl využitelných 2bytků PL.
4.3.3 Pojistné plnění v případě trvaíého vyřaaení PL z provozu (prokazatelné zničení PL nebo odcizeni} použije 
ČSOBl k úhradě škody vzniklé ČSOBL jako vlastníku Pl, a to ve výš’ účetní zůstatkové hodnoty ke dni 
předčasného ukončení LS, případní snížené o orodejní cenu zbytků PL Pojistného plnění bude dále použito na 
úhradu dluhů vyplývajících z bodu 4.3.4 těchto VSP.
43.4 V ofpadč ukončení LS podle bodu 4.3 Je ČSOBL oprávněn požadovat a leasingový nájemce Je povinen 
zaplatit ČSOBL:
a) všechny do té doby neuhrazené dluhy, vč. rejích příslušenství,
b) nákbdy spojené s odebráním, přepravou, skladováni, oceněním, dalším prodejem 2bytků vozu a zákonným a 
havarijním pojištěním,
c) dohodnuté smluvní pokuty a ořsluŠenství všech pohledávek, zejména úroky z prodlení,
d) Škcdu vzniklou vyřazením předmětu leasingu, ve které je ČSOBl oprávněn požadovat po LN zaplaceni částky 
až uu výše sumy všech zbývajících splátek sjednaných LS,
e) rozdíl mezi sumou pojistného na zákonné a havarijní pojištění Pl., kterou ČSOBL v souladu se sjednanými 
pojistnými smlouvami uhradil, něho je povinen uhradit pojistiteli, a strnou tohoto pojistného uhrz-zencu 
leasingovým nájemcem ČSOBL k datu ukončeni LS, a to i v přípacě, kdy byla US uzavřena v rámd obchodní akce, 
v rámci které bylo LN poskytnuto pojištěni zdarma.
f) poplatek za zpracováni finančního vyrovnání smlouvy pří předčasném ukončení smlouvy z důvodu pojfsuié 
událostí podle sazebníku ČSOBL v souladu s bodem 6.19
ČSOBL je oprávněn požadovat po LN zaplacení všech íkoc a nároků vzniklých v souvislosti s předčasným 
ukončením LS z důvodu trvá ého vyřazení PL z p-ovozu, a to i v době, kdy pojistitel nevyplatí! pojistné plněni, 
nebo nerodiodl o výplatě pojistného plnénf a ceně využitelných zbytků PL, V takovém případě Je budoucí 
pojistné plnění a případné plnění z prcdojnl ceny využitelných zbytků určeno l< uhradí těr.htn škod, které ČSOBL 
vznikly, a v případě, že již zákaznk v plné výši ČSOBL tyto škody uhradí a nemá vůči ČSOBL žádnu pohledávky, 
pak je pojistné plnění a případné plnění z prodejní ceny využitelných zbytků určeno k výplatě I.N.
4,3.5_Případná část jednorázové splátky hrazené předem, nezúčtované do výnosů ČSOBL, bude použita shodně s 
bodem 4.4.S.

4.4 VýpuvMze strany ČS03L
4.4.1 ČSOBl je oprávněn vypovědět leasingovou smlouvu:
a) je-li LN V prodlení se zaplacením leasingové splátky nebe úroku 2 prodlení nebo smluvní pokuty, a to i 
částečně,
b) je-!I LN v prodlení s plněním povinnosti nebo se zašlé nim dokladů uvedených v těchto VSP déle re? 1 měsíc,
c) Jestliže LN užívá PL v rozporu s podmínkám užívání, provozu, v rozpotu s účelem užívání PL a v rozporu s 
těmito VSP, v důsledku Čehož ČSOBL vznikla nebo hrozí škoda nebo dochází k nadměrnému nebo předčasnému 
upotřebení či poškození PL,
d) pokud LN hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající z leasingové smlouvy a těchto VSP,
e) bylo-li zahájeno proti LN InsolvenČnl Pi2cnl, vstoupií-íí LN do Skvidace nebo by!a-lí na majetek LN nařízena 
exekuce,
f) jsou-li dány důvody k výpovědi nebo odstoupení od Jiné mezi oběma stranami uzavřené leasingové nebo jiné 
smlouvy nebo v případě, že LN neplní své závazky (povinnosti) vůči ČSOBL plynoucí z titulu ručení poskytnutého 
20 třetí osobu,
g) cdmítl-ll ČSOBL převod vlastnictví podle bodu 4.2.2, h) jestliže dosb < takové zrnině právní subjektivity LN, 
kterou ČSOBL bude považovat za snížení odpovědnosti a předpokladů pro plnéní závazků z LS,
i) při přemístění sídla nebo trvalého bydliště LN mimo území české republiky,
j) v případě omezeni svéprávnosti LN,
k} v přlp3dě úmrtí LN, pokud ve lhůté Jednoho splátkového období, nejdéle však 1 měsíc, nebude mám právní 
nástupce LN,
I] přestane>ll LN plnit podstatné povinností podlá pojistné smlouvy, zejména platit pojistné nebo plnit podmínky 
pro zabezpečení PL proti odcizení, skončí-ll jím sjednaná pojistná smlouva nebo neuzavře-ll LN po zániku 
hromadné pojistné smlouvy ČSOBL novou pojistnou smlouvu,
tr.) zanikneš nebo se sníží zajištění dluhu LN z leasingové smbuuy a LN do 1 měsíce od zániku, resp. snlíer.í 
zajRténí neposkytne Jiné zajištěni, které ČSOBL schválí,
n) zhoršHl se v průběhu LS hospodářská situace LN a LN neposkytne na žáěnst ČSOBl. do 1 měsíce od obdrženi 
takové žádosti tomu odpovídající dozajlštění dlvhC z LS,
o] odvclá-ll LN svojí plnou moc podle bodufi.2 a 6.5,
p] JHI LN v prodleni s plněním kteréhokoliv svého závazku z některé (zejména úvěrové) smlouvy uzavřené s 
Československou ohehodní bankou, a s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, ?č: 00001350, spisová značka: 
Ď.XXXVt 46 vedená U rejstříkového so jdu v Praze (dále jen „Č50B"], nebo Jinou osobou, která tvoří spolu s ČSOB 
nebo ČSOBL koncern ve smyslu 7ákonR o obchodních korporacích, a to í částečně, nebo je-li LN v prodleni s pl
něním kteréhokoliv svého závazku z některé (zejméra leasingové nehn kupní) smlouvy uzavřené se společnosti 
PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvězdová 1716/2b , PSČ 14U CO, spisová značka 
C.9D603 zapsaná v OR U MS v Praze, IČ: 2673/442 (dále jen „PSA ČR"),
q) pokud došlo k podstatné změně poměrů, Jež podstatně ovlNňuJÍ schopnost LN včas a řádně plnK závazky 
(povinnosti) vyplývající z LS, nebo vyšly najevo skutecircs‘1, které odůvodňují oprávněné pochyby o možnostech 
LN včas a řádně plnit závazky (povinnosti} z I.S.
4.4.2 V případech uvedených v bocč 4.4,1 v písmenech a) zí q) konči LS dnem, uvedeným v písemné výpovědi 
LS. Výpověďse považuje za deručenou při postupu podle bonu 6.11 těchto VSp.
4.4.3 Pokud LS hudc- ukončena výpovědí, Jo LN povinen vrátit PL včetně dokladů a příslušenství, které je 
nedílnou součástí Pl, na místo a v termínu určeném ČSOBL Po:<ud tak rcuQnf, ČSOBl předmět leasingu 
leasingovému nájemci ode aero, a to I bez předchozího oznámen.' nebo proti Jeho vůli podle sjednaného práva 
přístupu podle bodu 1.6.11.
4.4.4 V případě ukončení LS podle bodu 4.4 Je LN povinen zaplatit ČSOBL:
a) všechny do té doby neuhrazené dfuhy včetně jejich příslušenství,
b) náklady spojené s vymáháním splnění povinností (bod 5.1 pfsrn, a) a náklady spojené s ocebránkn, přepravou, 
skladováním, oceněním, dalším prodejem (pronájmem) Pl. a zákonným pojištěním PL,
c) dohodnuté smluvní pokuty a příslušenství všech pohledávek, zejména úroky 2 prodlení,
d) náhradu škody ve výši účetní zůstatkové hodnoty Pl. ke dni ukončení LS v případě, 5e LN nevrátí PL ve 
stanovené Biůté ČSOBL,
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e) ČSOBL Jo oprávněn požadovat po LN zaplacení částky až do výše sumy všedí zbývajících splátek sjednaných 
LS, tj. náhradu škody ve výši sjednaných leasingových splátek za dobu cde dne, kdy měl LN vrátit PL podle výzvy 
ČSCBL po zániku LS, do dno skutečného vrácení PL nebo dc dne vzniku pojistné události a smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze vstupní ceny PL bez DPH za k3zdý den prodlení s vrácením PL; uhrazen' této škody a/nebe smluvní 
pokuty nenahrazují souhlas ČSOBL s užíváním PL a ne2nwrenajl vznik jakékoliv nové smlouvy, 
í) ztrátu 2 prodeje ve výši rozdílu mezi sumou splátek od data ukončení LS (výpovědi] do sjednaného konce LS, 
poníženou o pojistné a odúročenou leasingovým úrokem (dále jen „suma splátek") a dosaženou prodejní cenou 
bez DPH, případné vstupní cenou pro rovou zákaírlckou smlouvu na PL bez OPII (dále jen „prodejní cena"); 
ČSOBl fp oprávněn stanovit vstupní cenu nového zákaznického vztahu nebo prodejní cenu PL jako cenu 
obvyklou na trhu s přihlédnutím k technickému stavu, opotřetipn! * mtardm podmínkám; pokud je prodejní 
cenó vyšší rez sum3 splátek, bude Částka, o kterou prodejní cena převyšuje sumu splátek použita k poníženi 
ostatních pohledávek ČSOBL za IN,
g) rozdíl mezi sumou pojistného na zákonné a havarijní pojištění Pt, kterou ČSCBL v souladu se sjednanými 
pojistnými smlouvami uhradil nebo Je povinen uhradit pojistiteli, a sumou tohoto pojistného uhrazenou 
leasingovým nájemcem ČSOBL k datu ukončení LS, a to IV prfaadě, kdy byla LS uzavřena v rámci obchodní akce, 
v rámci které bylo 1N poskytnulo pojištění zdarma,
h) poplatek za 2pracovárí finančrdho vyrovnáni smlouvy 2 důvodu neplacení a neplnění povinnosti dle smlouvy 
podle sazebníku ČSOBL v sojladu s bodem 6.39,
4.4.5 V případě ukončení LS Je ČSOBL oprávněn 2aslat LN konečné vyd£továnř LS, v němž budou mimo 
pohledávek ČSOBL za LN zohledněny pohledávky LN 2a ČSOBL, kterými jserti výhradně pf'padrd přeplatky na LS, 
případné pojfctné plnění a případně prodejní cena PF.
jAS Vyplývá-lí ze splátkového kalendáře nerovnoměrné placení leasingových splátek nebe odklad leasingových 
splátek a LS je ukončena podle flanku 4.4 těchto VSP, jc* LN povinen zaplatit ČSOBl vedle nároků uvedených v 
bodu £.4.4 také úhradu za užívání PL do dre ukončeni LS. Úhraoa za užíváni PL bude stanovena ode dne počátku 
pronájmu do dne ukončeni LS jako poměrná Část 2 celkové sumy leasingových splátek připadající na obdob! cde 
dne počátku pronájmu do dne ukončení IS při rovnoměrném splácení. ČSOBl. vyfakturuje tN rozdíl mezi 
leasingovými splátkami sjednaným v LS a úhradou za užíváni PL do dne ukončení LS, přičemž datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude datum, ke kterému byla IS ukončena,

4.5 Ukončen! leasingové smlouvy odstoupením od leasingové smlouvy
4.5.1 ČSOBL lo oprávněn od leasingové smlouvy odstoupit:
a) ncbyla-B zaplacena Jednorázová splátka přede m v plné výši,
b) pokud před uzavřením smlouvy s dodavatelem PL vzrvkly prokazatelné skutečnosti na straně LN, které 
odůvodňuji oprávněné pochyby o možnostech včasného a úplného plnénf všech povinností ze strany LN,
<} Jestliže došlo k odstoupení ČSOBL nebo dodavatele PL od kupní nebo obdobné smlouvy.
4.5.2 ČSOBL Je také oprávněn od LS odstoupit v případě, že se mu nepodaří uzavřít kupní nefco Jinou obdobnou 
smlouvu s dodavatelem PL.
4.5.3 v případech uvedených v boči 4.5 končí p:atnost a účinnost Ls dnom doručeni písemného sdělení ČSOBL o 
odstoupení; pro doručení platí ood 6.11. K odstoupení je třeba pílkručlt bez zbytečného odkladu pu zjištěni 
důvodů uvedených v bodu 4.S.1 a 4.5.2.
4.5.4 V případě ukončení LS podle bodu 4.5.1 Je LN povinen, pokud není dohodnuto Jinak, zaplatit ČSOBL:
a) náhradu zálohy poskytnuté ČSOBL dodavateli PL, pokud tuto dodavatel nevrátí ČSOBl do 30 dnů od 
odstoupení od kupní nebo jiné obdobné smlouvy,
b) veškeré výdaje spojené s odstoupením nd smlouvy s dodavatelem PL a s odstoupením od LS,
c) náhradu škody,
d) smluvní pokuty dohodnuté 5 dodavatelem.
4.5.5 V případě ukončení LS podle hodu 4.5.2 ČSOBL:
a) neodpovídá leasingovému nájemci za jakoukoli event škodu,
b) neprodleně vrátí LN zálohu na nájemné hrazenou p'cdcm, pokud oyla leasingovým nájemcem skutečně 
zaplacena na účet ČSOBL, a to bez příslušenství,

4.6 Všeobecná ustanovení
4.6.1 Dluhy, pokud jejich splatnost není stanovena srn ouvcu, jscu splatné v terminu uvedeném na platebrím 
doklad j ČSOBL; úroky z prodlenř se řídí bodem 2.5.3.
4.6.2 LN není oprávněn LS vypovědět nebo od rí odstoupí*., a to po celou dobu její platnosti a účinnosti.
4.6.3 Wnlňovad prohlášeni směnečné. Vystavfl-li I.N k zajištěni dluhů 2 LS dvě blankosměnVy, pak chybějící 
údaje na blankosmSnce (zp'avid’a směnečná suma a splatnost] Je oprávněn doplnit ČSOBL, nebudou-!l uhrazeny 
veškeré dluhy IN 7 IS včetně jejich příslušenství. Směnečná suma bude představoval veškeré dluhy LN plynoucí 2 

LS v okamžiku uplatnění směnky (neoo sumu nižší). Datum splatnosti Je ČSOBL oprávněn vyplnit dle vlastnilo 
uvážení, ne však datum dřívější než datum prvního prodleni LN s ptačením <2 uhů z LS a nikoli datum pozdější než 
tr roky po ukončení LS. Blankosměnky budou uloženy u ČSOBL. Pokud si Je LN do 15 dní, po uhrazení všech 
dluhů plynoucích z LS, nevyzvedne nebo písemné nevyžádá, trá ČSOBl právo Je znehodnotit nebo zničit, 
přičemž ČSOBL se zavazuje o tom LN na Jeho žádost vystav# potvrzení.
4.6.4 V případě ukuiwenf 1S dle bodu 4.3, 4.4 nebo 4.S VSP, má ČSOBL nárok I na splátky, U nichž nastal den 
uskutečnění zdanitelného plněni, .1 to I v případě, že dosud nenastala Jejich splatnost. Při požadavku na úhradu 
dosud nesplatných splátek v důsledku prodlení LN, není ČSOBL cme2en datem splatnosti následující splátky ve 
smyslu § 1931 věta druhá občanského zákoníku.
4.6.5 V případě výpovědí LS ze strany tnsotvenčnlho správce, která je v souladu s Insohrenčnlm zákonem, má 
ČSOBL náro< na zaplacen' částek dle bodu 4.4.4. Body 4.4.3 a 4.4.6 se poLžIJI I v tomto případě.

5, Smluvní pokuty 3 náhrada Škody

5.1 Pokud LS a těmito VSP není stanoveno jinak, je ČSOBL oprávněn vyúčtovat LN a LN Je povinen zaplatit 
ČSOBl:
3) náklacy spojené s vymáháním splnění povinnosti, kterou má podle LS nebo těchto VSP leasingový nájemce, 
nebo spojené se splněním takové povinnosti namísto LN, včetně výloh spojených s vymáháním jeho pohledávek 
za LN. Náklady na vymáháni Jsou zejména náklady ČSOBl. na činnost třetích subjektů zajišťujících prn ČSOBL 
Inkaso, vymáháni dlužné pohledávky nebo odebráni PL.
b) smluvní pokutu ve výši:
ba) 1 % ze vstupní ceny PL včetně DPH za prodlení vyšší nei 10 kalendářních dní se zasláním dodacího listu, s 
doručením protokolu o uvedení PL do provozu, s doručením nebo vrácením technického průkazu nebo jiného 
odpovídajícího dokladu, s doručením kopte pojistně smlouvy včetně všech součástí pojistné smlouvy neoo se 
splněním povinnosti uvedených v budu 3 těchto VSP. LN je povinen zaplatit ČSOBL stejnou smluvní pokutu 
rovněž za každých dalších 10 kalendářních dní svého prodlení, nejvýše však 50% z kupní ceny PL včetně DPH. LN 
se povinnosti platit smluvní pokutu zprostí, prokáie*ll, ie předloni vzniklo na sťaně ČSOBL r.ebo dodavatele,
bb) 3 000,- KČ za každou povinnost nesplněnou v termínu podle IS a těchto VSP kromě případu ad ha),
bc) sumy odpovídající součtu všech zbývajících splátek (bez DPH a pojistného), které měly být pcdle uzavřené 15 
předepsány po datu ukončení LS, a to pro případ výpovědi LS ze strany ČSOBL podle bodu 4.4.1 těchto VSP,
c) náhradu újmy {skutečnou škodu a ušlý zisk), pokud ČSOBL újma v důslecfcu nesplnění lakékoH povinnosti 
vznikla; LN nese odpovědnost i za Škodu na Pl, na prostorách, v nichž byl umístěn, ČI ra věcech s PL spojených, v 
něm umístěných apod., pokud Je tato škoda následkem postupu podle bodu 4.4.3.
5.2 ČSOBl neodpovídá LN za žádnou škodu vzniklou na PL, ledaže by škoda byla způsobena 2avlninim ČSOBL.
5.3 Vyúčtováním smluvrích pokut 2e strany ČSOBL není dotčeno právo ČSOBl na vyúčtování náhrady újmy vůči 
LN. Ustanoveni S 1805 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely LS neoouíije.
5.4 LN Je povinen nahradit škodu v penězích, nedojdu-ti mezi ČSOGl a LN k jiné dohodě nebo nenMf II v LSčI VSP 
výslovně uvedeno jinak.

(i, Společní) ustanoveni

6.1 leasingový nájemce je povinen: 
a) na veškeré korespondenci týkajíc! se uzavřené LS, popřípadě práv a povinností z tví vyplývajících, uvádět Její 
číslo. V případě oorušení této povinnosti ČSOBL neodpovídá za event, vzniklou Škodu a jc oprávněn požádej 
r.a LN poplatek za práce spojené s identifikací věci ve výši 1C00,- Kč bez DPH, nebude-ll dohodnuto dodatkeť 
LS jinas; tato Částka hurie rplatná na základě dsňovéno dokladu ČS08L s příslušnou DPH,
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b) neprodlenč oznámit ČSOBL veškeré změny týkající se uzavřené LS, a to zejména 
subjekt vity, adresy, bankovního konta, 2e kterého jsou platby prováděny, um.siěn! Pjy 
řízeni čl Bkvldacc,
c) neprodlené, nejpozději vsak do dne předcházejícího dni zahájení Insolveřníh© 
skutečnost, že byl podán návrh na zahájeni insohrenčnlho řízen’ proti LN. V přísadě nesp' 
daném terminu ztrácí LN nárok na část zálohy nezapočtené ra leasingové splátky nebo 
hrazené předem, nežúčtované do výnosů ČSOBL, a lov případě výpovědi LS zc stjgny-ČSI
d) umožnit ČSOBL na jeho žádost nahlédnout do svých účetních a obchodních knih, popí. 
zasBat účetní a jiné podklady dle specifikace ČSOB.. za účelem přezkoumáni svých h 
opakované r.ospíněrif npbn nepravdivé plnění této povinnosti je hrubým porušením 1ST
6.2 LN výslovně souhlasí s tim, aby sl ČSOBL samostatně obstarával informace o jeho hospodářské a fhwnSnf 
situaci, a podpisem LS dává výslovný souhlas k tomu, aby banky, event, jiné právnické či fyzické osoby, které 
takový souhlas potřebuji, poskytly ČSOBL na jeho žádost veškeré Informace, které o I N mají k dfepczld. LN 
podpisem LS žplnoinotnuje ČSOBL aby v jeho zastoupeni kdykoliv ověřil stav plnění povinnosti LN z kterékoliv 
smlouvy (zejména úvěrové) leasingového nájemce s osobami tvořícími spolu s CSOB nebo ČSOBL koncern ve 
smyslu 2ákona o obchodničil korporacích.
6.3 V pNpadě, že na straně LN nastanou lakové skutečnosti, pro které je ČSOBL ve smyslu cl. 4.4.1 těchto VSP 
oprávněn vypovědět LS a ČSOBL tohoto práva nevyužije, je ČSOBL oprávočn leasingovému nájemci dočasně 
znemožnit užívání PL a to např. zneprovozněnírn Pl, uložením PL na místě určeném ČSOBL apod. V případě, že 
LN odstraní důvody, pro které Je možné přistoupit k výpovědi LS, ČSOBL umožní ve IhCté do JO dnů ode dne 
odstíněni výpovědního důvodu opětovné užívání PL. Náklady spojené s dočasným znemožněním užívání Pi. a 
opětovným zprovozněním PL nose LN ze svého. Po dobu dočasného znemožněni užíváni PL není LN zbaven 
povinnosti hradit sjednaná leasingové splátky. LN není oprávněn požadovat na ČSOBL případnou náhradu škocy, 
která mu v důsledku dočasného znemožnění užívání PL vznikne.
6.4 číslo LS je vnitřní evidenční pomůckou ČSOBL a může být v průběhu trváni leasingové smlouvy ČSOBl 
měněno. LN Je povinen užívat číslo LS, které mu byki naposledy ČSCBL písemrě oznámeno. Obdobně Je LN 
povinen respektovat bankovní spojení ČSOBL podle příslušného daňového dokladu, | kdy? ten byl v průběhu tS 
2 měněn.
6.5 LN podpisem LS zmocňuje ČSOBL k |ednání na správním ČI jiném orgánu k provederf změny v registraci nebo 
změny při plnění jiné zvláštní povinnosti spojené s užíváním PL a to v případě ukončení IS jinak než převodem 
vlastnictví PL na leasingového nájemce.
5.6 ČSOBL není v prodleni s předáním PL leasingovému nájemci, pokud toto prodlen’ nezavinil; rovněž neni v 
prodlení, pokud důvody prodleni spočívej! na straně dodavatele PL. ČSOB. need povídá za ever.l. škodu « lakové 
prodleni nezakládá oprávněni LN odmítnout a pozdržet sjednané platby.
6.7 V případě, 2c podle řeskýcn obecně závazných předpisů, eventuálně mezinárodních smi JV, Jimiž bude Česká 
republika vázána, bude ve vnitrostátním platebním styku umožněno podívat jiné měny než koruny české 
(zejména měny EURO nebo jiné obdobné měny) a v takové J né mině vést účetnictví, Je ČSOBL oprávněn dluhy, 
sjednané v korunách českých Jednostranně převést na takovou jinou měnu a vyžadovat úhrady dosud 
nezaplacených dluhů LN v takové jiné měně; LN je povinen takové převedeni akceptovat
íi.ň pokud LS a těmito VSP r.ení stanoveno jinak, má se za to, že LN splnil svojí povinnost včas, pokud jc 
písemnost či Jiné věcné plněn.' doručeno nejpo2ději posledního dno Ihůty do sídla ČSOBL, nenl-li dohodnuto Jiné 
místo. Pro komunikaci s ČSOBL je LN oprávněn použít také email (viz kontakty uvedené na internetových 
stránkách ČSOBL nebo sdělené 2e strany ČSOBl), zejména pro sděleni Informed din IS a VSP, podáváni žádostí 
atp., nebo internetovou aplikaci dle bodu 6.11 těchto VSP. LN bere na vědomí, že prostřednictvím této aplikace 
může Činit pouze taková právní Jednání, která tato aplikace v Čase učinění právního jednání těch nelogicky 
umožňuje. ČSOBL si vyhrazuje právo požadovat písemné vyhotovení takové žádosti, sdělení a navazující úpravy 
čl2měny3odmlneklS.
6.9 Veškeré změny LS včetně těchto VSP musí mít písemnou formu a musí být podepsžny oprávněnými zástupci 
obou stran (s výjimkou případů, kdy změnu může učinit ČSCBL jednostranným úkonem). Jinak jsou noptalné. V 
případě Jakékoli změny LS, Je ČSOBL oprávněn vyúčtovat LN poplatek stanovený platným sazehníkem ČSOBl, 
riíihudR-li dohodnuto dodatkem klS jinak; tato Částka bude splatná na základe ptatebrího dokladu ČSOBL.
6-3-1 LN Je oprávněn postoupit práva a povinnosti vypývající z LS na třetí osobu pouze v případě udělení 
písemného souhlasu ČSOBL (změna v osobě nájemce). Zir.ěna v osobě LN bude ČSOBL odsouhlasena pouze po 
splněni podmínek stanovených ČSOBL. LN bere na vědomí, Že práva a povinnosti z leasingové smlouvy není 
možné postoupit na zákazníky-spotřefcitele.
6 JO Návrh LS vypracovává ČSOBl. Pokud některá ze smluvních stran podepíše návrh LS dříve než druhá, je svým 
podpisem vázána po dobu 60 dnů ode dne podpisu.
6.11 Pro účely doručování leasingovému nájemci dle LS a těchto VSP se má za tc, ze příslušná písemnost Je LN 
doručena třfitfm (3.) dnem po jejím prokazatelném odevzdání k poštovní přepravě. Právní Jednání (zejména 
jednostranně úkony ČSOBL dle LS a těchto VSP, Informativní dopisy a obdobná sdělení čí návrhy) mohou být LN 
zasílána té? elektronickou formou a považují se za doručená bez ohledu na to, zda se s nimi LN orokazatelně 
seznámil, a to okamžikem doručení:
a] na emailovou adresu LN uvedenou v LS či poslední známou a leasingovým nájemcem prokazatelně sdělerou 
v průběhu trvání LS,
b) do datového prostoru internetové aplikace provozované ČSOBL a zdarma dostupné na Jeileh Internetových 
stránkách. Pro přístup do této aplikace ohdrJÍLN Jedinečné přihlašovací jméno a heslo (PIN). Toto jmé-io a neslo 
není LN oprávněn sdě ováttřetin osobám a nese odpovědnostza veškerou újmu způsobenou ČSOBL porušením 
této povinnost.
6.12 Má-I být PL věc nikoliv nová a/nebo je-li to třeba k uplatnění práv 2 odpovědnosti 2a vady »/neho Jn-H to 
třeba .pro účely stanovení prodejní ceny Pl v souladu s těmito VSP, musí být vyhotoven znalecký posudek nebo 
jiný obdobný doklad c stavu PL, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak, a LN |e povinen takový 
doklad opatřit od znalce vybraného ČÍOCL na své nák ady.
6.13 LN prodlužuje promlčecí lhůtu svých dluhů vůči ČSOfil na dobu pěti let, nestanovl-U právní předpisy 
p'omlčecf lhůtu delší.
6.14 leasingová smlouva nabývá platností I účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6.15 LN výslovně prohlašuje a podpisem LS, potvrzuje, ře: a] so podrobně seznámil s těmito VSP a s Jejich 
obsahem souhlasí, b) je mu znám rozsah plné moci ČSOBL mu udělené v souladu s těmito VSP v LS, a ze bude v 
souladu s touto plnou moci postupovat, c) souhlasí se způsobem doručování dle bodu 6.8 a 6.11 těchto VSP.
6.16 Práva a povinnosti smluvních strar. neupravené LS, resp. VSP se řídl občanským zákoníkem. Ustanovení § 
1748 občanského zákoníku se pro účely LS nepoužije.
6.17 LN souhlasí ve smyslu občanského zákoníku s možným postoupením IS, sjednaným pronajímatelem (jako 
postuptlelem) se íiatí osobou.
$.18 Řešení vztahů podle těchto VSP je předmětem nehmotného majetku ČSOBl; šíření těchto VSP a využili k 
účelům mimo rámec povinnosti z konkrétní LS proto není dovoleno. ČSOB- sl vyhrazuje vůči kterémukoliv 
subjektu plnou pnSvnf ochrnou proti neoprávněnému použití VSP.
6.19 LN se zavazuje platit ČSOBL za Jednotlivé úkony nebo služby spojené s LS poolatky podle Sazebníku ČSOBl., 
který' Jc nedílnou součástí leasingové smlouvy. Pro stanoveni výše konkrétního poplatku $e použije výše 
stanovená v Sazebníku ČSOBL aktuálním kc^dijfjz^^íSíNúj^nu nebo služby, který Je zveřejněn na 
Internetových stránkách ČSOBL-na adrese

LN výslovně prohlašuje a podpisem 
podrobně seznámil s těmito VSP 
ustanovenfm porozuměl.


