VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pronájmu motorových vozidel
I. Uzavření smlouvy
1. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a stává se účinnou
převzetím vozidla.
2. Veškerá smluvní ujednání se rozumí písemně (včetně změn).
II. Pronajaté vozidlo
1. Je zakázáno, aby nájemce užíval vozidlo k jiným účelům, než k jakým je určeno a prováděl jakékoliv
úpravy na vozidle bez souhlasu pronajímatele. Nedodrží-li nájemce toto ustanovení, je povinen
nahradit pronajímateli eventuální způsobenou škodu.
III. Vlastnické poměry
1. Je-li nájemcem právnická osoba, je přípustné poskytnout vůz do podnájmu jejím zaměstnancům,
jejich rodinným příslušníkům a jim osobám blízkým
2. Nájemce se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv třetích osob na
vozidlo. Nájemce je povinen pronajímateli okamžitě nahlásit uplatnění nároků třetích osob na
vozidlo, odcizení, poškození, ztrátu vozidla. Nájemce nese náklady na obranu proti prosazování
nároků třetích osob, vyjma toho, že byly zaviněny pronajímatelem.
3. Nájemce je povinen udržovat vozidlo neustále ve stavu způsobilosti k provozu v souladu s
příslušnými předpisy a doporučeními výrobce. Kromě toho je povinen plnit všechny závazky,
vyplývající z provozu a udržování vozidla dle doporučení výrobce.
4. Nájemce po dobu platnosti smlouvy nemá k dispozici velký technický průkaz. Jako doklad k užívání
vozidla slouží malý technický průkaz, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s platnou tzv.
zelenou kartou a smlouva o pronájmu.
5. Povinností nájemce je vždy po zaparkování vozidlo uzamknout a klíče s dokumenty od vozu vzít s
sebou.
6. Nájemce je vždy po opuštění vozidla povinen užít zabezpečovací zařízení, pokud je jím vůz
vybaven.
7. Nájemce je povinen na písemnou výzvu pronajímatele přistavit vozidlo k fyzické kontrole na
určené místo a čas. Nájemce je dále povinen na výzvu pronajímatele zaslat emailem stav provozních
kapalin a ujetých kilometrů.
8. Nájemce není oprávněn pod smluvní pokutou 50 000 Kč využívat vozidlo pro účely taxi nebo
nájemné přepravy osob.
IV. Doba platnosti
1. Smlouva je závazně uzavřena na dobu určitou.
2. Smluvní ́ strany dále sjednávají ́ automatické́ prodloužení doby pronájmu vždy o 1 měsíc od
skončení doby pronájmu, a to v případě, pokud pronajímatel nebo nájemce nejpozději 7 dní před
ukončením doby pronájmu nesdělí nájemci, že s automatickým prodloužením doby nesouhlasí.
Pronajímatel není povinen sdělit nájemci důvod nesouhlasu s automatickým prodloužením doby
pronájmu.

V. Postup při nehodě, zcizení vozidla
1. Vždy přivolat policii, aby událost vyšetřila a poskytla nájemci potvrzení o šetření případně zprávu o
události.
2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody, registrační značky aut zúčastněných na nehodě,
nakreslit plánek nehody a toto vše zapsat do formuláře „hlášení o nehodě“ (je součástí palubní
literatury). Nejdéle do 24 hodin oznámit nehodu a rozsah škody pronajímateli vozidla.
3. Poškozené vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo vykradením.
4. Při nedodržení uvedených pokynů včetně pozdního nebo zkresleného ohlášení nehody může být
nájemce činěn odpovědným za veškeré škody, případně následky nehody.
VI. Pojištění
1. Havarijní pojištění vč. čelního skla a zákonné pojištění odpovědnosti zajišťuje pronajímatel na své
náklady.
2. Při výjezdu do zemí, kde není platné havarijní pojištění je povinen nájemce vozidlo na cestu a
pobyt připojistit a to na vlastní náklady.
3. Škodní řízení s pojišťovnou a protistranou při nehodě zajišťuje pronajímatel v součinnosti s
nájemcem.
4. Škodní řízení s pojišťovnou a protistranou zajišťuje nájemce, informuje pronajímatele na e-mail:
jan.pajor@autonapronajem.cz
VII. Ručení
1. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení vozidla a jeho vybavení, které není kryté pojistnou
smlouvou ručí pronajímateli nájemce objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění, avšak nikoliv
při zavinění pronajímatelem.
2. Za přímé a nepřímé škody a ušlý zisk, vzniklé nájemci a jiným osobám použitím vozidla, přerušením
jeho použití, nebo jeho odejmutím ručí pronajímatel nájemci jen pokud byly způsobené opominutím
povinnosti pronajímatele, uložených mu touto smlouvou.
VIII. Uplatnění záruky a servis
1. Nájemce je zmocněn a povinen uplatňovat nároky na poskytnutí záruky podle záručních podmínek
výrobce nebo dovozce.
2. Nájemce nese veškeré náklady, spojené se servisem (nutné servisní zásahy, které nekryje garance
výrobce) a provozem vozidla (pohonné hmoty, doplňování provozních náplní, péče o vozidlo,
poplatky za parkování, poplatky za užívání silnic a podobně). Rovněž tak udělené pokuty při spáchání
dopravního přestupku, ztráta dokladů a klíčů od vozidla nebo nářadí a dalších doplňků z vozidla jdou
vždy k tíži nájemce. Pronajímatel je dále oprávněn účtovat administrativní poplatek ve výši 200 Kč vč.
DPH za každý jednotlivý případ komunikace se správními orgány z výše uvedených důvodů.
3. Nájemce a pronajímatel sjednali v bodu 13 Smlouvy povolený nájezd kilometrů za období nájmu.
Při překročení povoleného počtu ujetých kilometrů je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli
smluvní pokutu ve výši odpovídající příslušné kategorii vozidla. Výše pokuty je uvedena v bodu 13
Smlouvy.
IX. Platba a prodlení v platbě
1. Nájemce je povinen zaplatit celkovou cenu pronájmu před započetím pronájmu.
2. Cena pronájmu je neměnná a na její výši nemá vliv, pokud je vozidlo z jakýchkoliv důvodů
neschopné provozu, anebo pokud došlo k jeho odcizení a policie doposud neukončila pátrání.
X. Kauce
1. Nájemce je povinen při podpisu smlouvy u Pronajímatele vratnou kauci za účelem zajištění
případných pohledávek pronajímatele za nájemcem a za účelem splnění povinnosti nájemce vrátit
vozidlo. Tato kauce bude zúčtována po vrácení vozidla a jejím složením není dotčena povinnost
nájemce platit nájemné. Kauce je uvedena ve smlouvě a zahrnuje spoluúčast Nájemce na škodách,

náklady na výměnu vozidla a náhradu nájemného za dobu, kdy je poškozené vozidlo v opravě. Dále
předpokládané administrativní náklady a náklady na palivo, pro případy vrácení vozidla poškozeného
nebo nedotankovaného a pro případy nákladů vzniklých v souvislosti se spácháním dopravního
přestupku. Konkrétní výše kauce závisí na pořizovací ceně a skupině vozidla. Kauci lze složit pouze
bezhotovostně, prostřednictvím platebních karet nebo převodem z účtu.
XI. Vypovězení a předčasné ukončení smlouvy
1. Nájemce ani pronajímatel není oprávněn smlouvu předčasně vypovědět.
2. Při zničení nebo krádeži vozidla končí smlouva předčasně, a to okamžikem rozhodnutí pojišťovny
nebo pronajímatele, že vozidlo se nebude opravovat, eventuálně rozhodnutím policie o ukončení
pátrání. Cena pronájmu za „nevyčerpanou“ dobu se nájemci nevrací.
XII. Vyúčtování po předčasném ukončení smlouvy
1. Pronajímatel je oprávněn v rámci finančního vyrovnání této smlouvy provést zápočet svých dluhů a
pohledávek, které mu vznikly se stejným nájemcem na základě různých smluv.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv se u nájemce přesvědčit o řádném technickém stavu vozidla.
2. Smluvní strany jsou povinny si vzájemně ohlásit do 10 dnů změnu důležitých údajů o své osobě,
změnu adresy, zánik firmy, splynutí s jinou firmou, vstup do konkursního, nebo vyrovnávacího řízení a
podobně.

