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dTest: Půjčování aut na dovolené 

Mnoho lidí, kteří na dovolenou zamíří letecky, chce navštívit zajímavá místa v okolí 
dovolenkové destinace, a tak si v dané zemi půjčí auto. S cestováním po vlastní ose 
autem z půjčovny však vyvstávají i možné nástrahy. dTest popsal několik rad, jak při 
půjčení vozu postupovat a na co si dát případně pozor. 

Před odletem  

„Již před odletem se podívejte, jaké jsou možnosti půjčení auta v zemi, kam se chystáte. 
Především je dobré znát přibližnou cenu,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace 
dTest Eduarda Hekšová. Některé půjčovny umožňují uzavřít smlouvu přes internet. 
Může to být levnější způsob než uzavření smlouvy přímo na místě. Je také dobré si 
zjistit minimální věkovou hranici pro půjčení auta. „Mladým řidičům může být účtována 
vyšší cena za půjčení auta nebo také mohou být omezeni ve výběru typu,“ upozorňuje 
Hekšová. Před odletem si můžete také nastudovat recenze a smluvní podmínky 
jednotlivých autopůjčoven. Ty bývají zveřejněny na webových stránkách společnosti. 
Vyvarujete se tak případnému přehlédnutí informace při uzavírání smlouvy. 

Půjčení a vrácení 

Je dobré se ujistit a zkontrolovat, jaká bude konečná cena, včetně všech poplatků, 
pojištění a podobně. V rámci pojištění vozu doporučujeme si zjistit, co všechno je 
v daném pojištění zahrnuto. Jestli by v ceně nebyla situace, kterou byste považovali za 
závažnou můžete auto nechat připojistit.  

Autopůjčovna po vás bude vyžadovat potřebné doklady, jako je doklad totožnosti, platný 
řidičský průkaz a platební kartu (s dostatečným limitem). Pokud dojde k uzavření 
smlouvy a auto vám bude předáno, doporučujeme, abyste si jej před odjezdem 
zkontrolovali, případně zdokumentovali jeho stav (fotografie, video). Je vhodné takto 
postupovat i při vrácení auta zpět. „Fotografie či video vám bude sloužit jako důkazní 
prostředek, abyste dokázali, že jste auto nijak nepoškodili,“ doporučuje Eduarda 
Hekšová. Kromě vnějšího stavu doporučujeme zdokumentovat i interiér vozidla. 
Například si můžete vyfotit stav najetých kilometrů nebo stav nádrže. Je velice 
pravděpodobné, že autopůjčovna po vás bude chtít při vrácení stejný stav nádrže jako 
při půjčení.  

Řešení sporů 

Jelikož si nejspíše budete půjčovat auto v zahraničí, pro přeshraniční spory je 
dozorovým orgánem Evropské spotřebitelské centrum (ESC) v rámci Evropské Unie. 
„V případě problémů s autopůjčovnou se můžete na ESC obrátit. Zajišťuje i tzv. 



 

mimosoudní řešení sporů (ADR), kterým se snaží zajistit dohodu mezi podnikatelem 
a spotřebitelem před soudní rozepří,“ uzavírá Hekšová. 

 

 
Kontakt pro média: 
Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874 
 
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem 
spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, 
varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva 
účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) 
a evropské spotřebitelské organizace BEUC. 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní 
mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu 
volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak 
stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají. 
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