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Obchodní podmínky pro nájem dopravních prostředků – vozidel 

Vysvětlení pojmů

1) Obchodními podmínkami (též jako „obchodní podmínky“ či „podmínky“) se rozumí tyto obchodní podmínky; obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o
nájmu dopravního prostředku - vozidla uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a blíže upravují a vymezují práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu. Úprava
podle těchto podmínek platí v případě, že smlouva o nájmu dopravního prostředku - vozidla nestanoví jinak. Smlouva o nájmu dopravního prostředku - vozidla může
úpravu podle těchto podmínek modifikovat.

2) Smlouvou o nájmu dopravního prostředku – vozidla se rozumí smlouva o nájmu vozidla, která je uzavírána v písemné formě mezi pronajímatelem a nájemcem a tato
smlouva je dále v těchto podmínkách označována také jako „smlouva o nájmu vozidla“.

3) Smlouvou o nájmu dopravního prostředku – vozidla v režimu smlouvy „za pár kaček“ se rozumí smlouva o nájmu vozidla, která je uzavírána v písemné formě
mezi pronajímatelem a nájemcem, u které jsou omezeny povinnosti pronajímatele a rozšířeny povinnosti nájemce tak, jak je stanoveno v těchto podmínkách. Tato
smlouva je dále v těchto podmínkách označována jako „smlouva o nájmu vozidla uzavřená v režimu „za pár kaček“. Ujednání těchto podmínek týkající se smlouvy o
nájmu vozidla se vztahují se i na smlouvy uzavřené v režimu „za pár kaček“, není-li uvedeno jinak. 

4) Dopravním prostředkem – vozidlem se rozumí vozidlo specifikované ve smlouvě o nájmu vozidla, které je předmětem nájmu a které pronajímatel nájemci přenechává
k užívání na sjednanou dobu nájmu.

5) Jedním dnem nájmu se rozumí 24 hodin po sobě jdoucích.

6) Nájemným se rozumí částka, kterou je nájemce povinen hradit pronajímateli za nájem vozidla. Nájemné je stanoveno za jeden den nájmu (denní sazba nájemného). 

7) Denní sazbou nájemného se rozumí sazba nájemného za jeden den nájmu a je určena buď jako denní sazba nájemného s kilometrovým limitem nebo jako denní sazba
nájemného bez kilometrového limitu.

8) Denní sazbou nájemného s kilometrovým limitem se rozumí paušální částka nájemného za jeden den nájmu vozidla při dodržení stanoveného kilometrového limitu.

9) Denní sazbou nájemného bez kilometrového limitu se rozumí paušální částka nájemného za jeden den nájmu vozidla, není-li stanoven kilometrový limit.

10) Kilometrovým limitem se rozumí počet kilometrů, který je nájemce oprávněn s najatým vozidlem najet za jeden den nájmu.

11) Kilometrovou sazbou se rozumí paušální částka za jeden najetý kilometr nad stanovený kilometrový limit.

12) Nadlimitními kilometry  se rozumí počet kilometrů, které nájemce v době trvání nájemního vztahu založeného smlouvou o nájmu vozidla najede nad stanovený
kilometrový limit; za nadlimitní kilometry se k nájemnému za nájem vozidla připočítává zvýšené nájemné jako součin nadlimitních kilometrů a sjednané kilometrové
sazby. 

13) Zálohou na škody se rozumí částka, kterou nájemce skládá k rukám pronajímatele při uzavření smlouvy o nájmu vozidla a která má sloužit jako záloha na úhradu škod,
které by mohly v době trvání nájmu na najatém vozidle vzniknout a které nejsou kryty pojistnou smlouvou. Specifikace škod, které nejsou kryty pojistnou smlouvou, je
vymezena v čl. X. těchto podmínek. Za škodu, která není kryta pojistnou smlouvou, se považuje i úhrada pojistnou smlouvou stanovené spoluúčasti pronajímatele;
procentní výše spoluúčasti je stanovena v čl. X. těchto podmínek. 

14) Předepsanými pohonnými hmotami se rozumí ty pohonné hmoty, které jsou stanoveny pro daný druhu vozidla výrobcem.

I. Předmět smlouvy o nájmu vozidla

Pronajímatel se na základě smlouvy o nájmu vozidla zavazuje přenechat nájemci do dočasného užívání vozidlo specifikované ve smlouvě o nájmu vozidla (dále „vozidlo“),
aby jej po sjednanou dobu nájmu užíval, a nájemce se zavazuje užívat vozidlo v souladu se smlouvou o nájmu vozidla a těmito podmínkami, po uplynutí sjednané doby nájmu
vozidlo pronajímateli vrátit a zaplatit pronajímateli za nájem vozidla sjednané nájemné, cenu doplňkových služeb poskytnutých pronajímatelem, uhradit škody, které na
vozidle v době trvání nájmu vznikly a které nejsou kryty pojistnou smlouvou, případně uhradit náhradu za pokutu a manipulační poplatek související s pokutou, a poskytnout
pronajímateli další plnění podle smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek.

II. Doba nájmu

1. Pronajímatel přenechává nájemci vozidlo do nájmu na dobu, která je specifikovaná ve smlouvě o nájmu vozidla.

2. Nájem může být sjednán na dobu určitou; v takovém případě smlouva o nájmu vozidla vymezuje počátek a konec doby nájmu uvedením konkrétního dne, včetně
uvedení hodin. Smlouva o nájmu vozidla uzavřená na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby nájmu a žádná ze smluvních stran není oprávněna ji vypovědět.

Doba nájmu může být na základě písemné dohody pronajímatele a nájemce prodloužena o libovolný počet dnů, avšak pouze za podmínky, že se nájemce před uplynutím
původně sjednané doby nájmu osobně dostaví do sídla pronajímatele a s pronajímatelem uzavře dohodu o prodloužení doby nájmu a provede úhradu nájemného nad
dobu uvedenou ve smlouvě o nájmu vozidla a doplatí cenu poskytnutých doplňkových služeb a nadlimitních kilometrů, na které vznikl pronajímateli nárok do okamžiku,
kdy se nájemce dostavil k pronajímateli za účelem prodloužení doby nájmu.

Telefonicky může nájemce požádat pronajímatele o prodloužení doby nájmu pouze o jeden den a vysloví-li s  tímto prodloužením doby nájmu pronajímatel souhlas,
původně sjednaná doba nájmu se prodlužuje o jeden den. 

Automatická prolongace doby nájmu je vyloučena.

Nájemce je oprávněn vrátit pronajímateli vozidlo zpět i před uplynutím sjednané doby nájmu, avšak v takovém případě mu nevzniká nárok na krácení nájemného, tj. na
snížení nájemného o nájemné za nevyčerpané dny nájmu, neboť nájemní vztah končí až uplynutým sjednané doby nájmu. Pronajímatel a nájemce mohou vzájemnou
dohodou užití předchozí věty vyloučit. 

3. Nájem může být sjednán i na dobu neurčitou; v takovém případě smlouva o nájmu vozidla vymezuje počátek běhu doby nájmu uvedením konkrétního dne, včetně
uvedení hodiny. Smlouvu o nájmu vozidla uzavřenou na dobu neurčitou je oprávněn písemně vypovědět nájemce i pronajímatel i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba
činí 7 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V poslední den výpověďní doby je nájemce povinen vrátit pronajímateli
pronajaté vozidlo. Doba, kdy plynula výpověďní doba, se započítává do doby nájmu a nájemce je povinen platit nájemné i za dobu trvání výpověďní doby.  

4. Pronajímatel na základě smlouvy o nájmu vozidla svěřuje nájemci vozidlo jen na dobu, která je sjednána jako doba nájmu ve smlouvě o nájmu vozidla, a jen po tuto
dobu přenechává nájemci vozidlo k užívání. Uplynutím sjednané doby nájmu nebo uplynutím výpověďní doby ztrácí nájemce právní titul k užívání najatého vozidla.
V poslední den doby nájmu je nájemce povinen pronajímateli vozidlo vrátit. Nevrátí-li nájemce pronajímateli vozidlo v poslední den sjednané doby nájmu či poslední
den výpověďní lhůty, považuje se vozidlo za zcizené a pronajímal je oprávněn nahlásit zcizení vozidla Policii ČR. 

III. Nájemné a platební podmínky 

1. Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné ve výši denní sazby nájemného sjednané ve smlouvě o nájmu vozidla; celkové nájemné se vypočte jako součin
sjednané denní  sazby nájemného a  počtu  dní,  po které  trval  nájem vozidla.  Určení  druhu denní  sazby nájemného (tj.  zda  se  jedná  o denní  sazbu  nájemného
s kilometrovým limitem nebo o denní sazbu nájemného bez kilometrového limitu) je stanoveno ve smlouvě o nájmu vozidla. Při sjednání denní sazby nájemného
s kilometrovým limitem se celkové nájemné zvyšuje o částku rovnající se součinu sjednané kilometrové sazby a počtu najetých kilometrů nad stanovený kilometrový
limit.  

2. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné způsobem stanoveným ve smlouvě o nájmu vozidla. 

3. Je-li sjednána úhrada nájemného na základě faktury – daňového dokladu vystaveného pronajímatelem, vzniká pronajímateli právo fakturovat nájemné (včetně zvýšeného
nájemného za nadlimitní kilometry), popř. cenu doplňkových služeb a další peněžitá plnění dle smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek 
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a) v den, kdy nájemce vozidlo pronajímateli vrátí, a to v případě, že nájem bude končit v tom kalendářním měsíci, ve kterém začal,

b) k poslednímu  dni  daného  kalendářního  měsíce,  a  to  v případě,  že  nájem nekončí  v tom kalendářním měsíci,  ve  kterém začal  (doba  nájmu  pokračuje  do
následujícího kalendářního měsíce); doúčtování nájemného či dalších peněžitých plnění bude provedeno v den vrácení vozidla pronajímateli.

Splatnost faktury – daňového dokladu je 14 dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu. Datem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který
se nájemné a další plnění hradí, popřípadě den vrácení vozidla. 

4. Je-li sjednána úhrada nájemného v hotovosti, platí, že nájemce je povinen v den uzavření smlouvy o nájmu vozidla uhradit pronajímateli částku rovnající se součinu
denní sazby nájemného dle sjednaného druhu sazby a sjednaného počtu dní nájmu a zálohu na škody, je-li sjednána. Případné další finanční nároky pronajímatele vůči
nájemci (zejména cenu doplňkových služeb poskytnutých pronajímatelem, zvýšené nájemné za nadlimitní kilometry) je nájemce povinen uhradit pronajímateli v den
vrácení vozidla.

5. Je-li sjednána úhrada nájemného kartou, platí ujednání dle bodu 4. tohoto článku obdobně.

IV. Záloha na škody

1. Nájemce je povinen při uzavření smlouvy o nájmu vozidla složit k rukám pronajímatele zálohu na škody, které nejsou kryty pojistnou smlouvou, a to ve výši stanovené
ve smlouvě o nájmu vozidla; nedohodnou-li se pronajímatel a nájemce ve smlouvě o nájmu vozidla jinak. 

2. Úhradu zálohy na škody provádí nájemce vedle úhrady nájemného či dalších plnění vyplývajících ze smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek.

3. Nedojde-li v době trvání nájmu k poškození vozidla, pronajímatel nájemci zálohu na škody vrátí v hotovosti v den vrácení najatého vozidla.

4. Dojde-li v době trvání nájmu k poškození vozidla a vzniklé škody nejsou kryty pojistnou smlouvou, je pronajímatel oprávněn zálohu na škody uhrazenou nájemcem
použít na úhradu vzniklých škod, včetně úhrady spoluúčasti. Pronajímatel provede vyúčtování skutečné škody a uhrazené zálohy v  den vrácení vozidla nájemcem.
Případný nedoplatek škody je nájemce povinen uhradit pronajímateli v den vrácení vozidla v hotovosti, nedohodnou-li se pronajímatel a nájemce jinak. Je-li sjednán
jiný způsob úhrady škody než v hotovosti, platí pro platební podmínky obdobně ujednání dle čl. III. odst. 3 těchto podmínek.

V. Doplňkové služby

1. Pronajímatel v souvislosti s nájmem vozidla poskytuje nájemci doplňkové služby v rozsahu a za ceny, které jsou uvedeny v ceníku doplňkových služeb pronajímatele
platném ke dni poskytnutí služby. 

2. Cenu doplňkových služeb účtuje pronajímatel  nájemci  po skončení doby nájmu,  a to dle rozsahu skutečně poskytnutých služeb  (dále jako „cena poskytnutých
doplňkových služeb“)..

3. Cenu poskytnutých doplňkových služeb se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli  vedle nájemného a vedle zálohy na škody, je-li  sjednána. Cenu poskytnutých
doplňkových služeb je nájemce povinen uhradit pronajímateli způsobem stanoveným ve smlouvě o nájmu vozidla. 

4. Úhradu  ceny poskytnutých  doplňkových  služeb  provádí  nájemce  stejným způsobem,  jako  je  sjednána  pro  úhradu  nájemného.  Při  fakturaci  ceny poskytnutých
doplňkových služeb platí ujednání v bodu III. odst. 3 těchto podmínek obdobně.

VI. Pokuty a manipulační poplatek

1. Bude-li v době trvání nájmu s najatým vozidlem spáchán přestupek či správní delikt proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (resp. za
porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích) spočívající v překročení maximální povolené rychlosti při provozu na pozemních komunikacích  (dále jako
„přestupek či  správní delikt“)  a pronajímatel jako provozovatel najatého vozidla bude v souvislosti s tímto přestupkem či správním deliktem vyzván příslušným
správním orgánem k úhradě peněžité částky (dále jen „pokuta“) za tento přestupek či správní delikt, pronajímatel a nájemce sjednávají, že pronajímatel je oprávněn bez
dalšího zjišťování na základě výzvy správního orgánu předepsanou pokutu uhradit. Pronajímatel je oprávněn postupovat tak, jak je uvedeno v předchozí větě, i v případě,
že výzva správního orgánu k úhradě pokuty bude pronajímateli doručena po skončení doby nájmu dle smlouvy o nájmu vozidla. 

2. Uhradí-li pronajímatel pokutu dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se nájemce vyrovnat se s pronajímatelem tak, jak je stanoveno v odst. 3 tohoto článku. 

3. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že v případě, že pronajímatel uhradí správním orgánem určenou peněžitou částku (pokutu) dle odst. 1 tohoto článku, náhradu za tuto
pokutu rovnající se výši stanovené pokuty nájemci v celém rozsahu přeúčtuje a zároveň vyúčtuje nájemci manipulační poplatek související s pokutou ve výši 500,- Kč
bez DPH. Pokutu a manipulační poplatek související s pokutou pronajímatel vyúčtuje nájemci fakturou - daňovým dokladem, který nájemci bez zbytečného odkladu po
vystavení daňového dokladu doručí, a nájemce se zavazuje pokutu a manipulační poplatek související s pokutou uhradit pronajímateli na základě daňového dokladu
nejpozději do 5ti dnů ode dne vystavení daňového dokladu, a to i v případě, že doba nájmu dle smlouvy o nájmu vozidla již uplynula. Právo fakturovat pokutu a
manipulační poplatek související s pokutou vzniká pronajímateli dnem, kdy pronajímatel uhradí dle výzvy správního orgánu stanovenou pokutu, a tento den se také
považuje za den zdanitelného plnění. 

4. Bude-li se jednat o jiný přestupek či správní delikt, než který je uveden v odst. 1 tohoto článku, není pronajímatel povinen peněžitou částku (pokutu) na základě výzvy
správního orgánu hradit a je oprávněn správnímu orgánu sdělit a smlouvou o nájmu vozidla doložit, že vozidlo bylo předmětem nájmu konkrétnímu nájemci. Oprávnění
dle předchozí věty náleží pronajímateli i v případě, že správním orgánem určená pokuta bude dle přesvědčení pronajímatele nepřiměřeně vysoká.

VII. Úrok z prodlení

1. Dostane-li se nájemce do prodlení se zaplacením peněžitého plnění, na které vznikl pronajímateli nárok v souvislosti s uzavřenou smlouvou o nájmu vozidla a těmito
podmínkami (zejména prodlení se zaplacením nájemného, zvýšeného nájemného, ceny poskytnutých doplňkových služeb, náhrady za pokutu a manipulačního poplatku
souvisejícího s pokutou), je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení a
nájemce se zavazuje tento úrok z prodlení pronajímateli uhradit na základě výzvy pronajímatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co mu bude výzva pronajímatele
doručena.

2. Úhradou úroku z prodlení nejsou dotčeny další nároky pronajímatele vyplývající ze smlouvy o nájmu vozidla, těchto podmínek či právních předpisů v souvislosti
s porušením povinnosti nájemce uhradit pronajímateli peněžitá plnění, tj. zejména nárok na zaplacení smluvních pokut či náhrady škody.

 
VIII. Převzetí a vrácení vozidla

1. Pronajímatel předá nájemci pronajaté vozidlo k prvnímu dni doby nájmu. 

2. O předání a převzetí vozidla bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán protokol o převzetí vozidla. V  protokolu bude vedle specifikace vozidla zaznamenán
zejména stav vozidla, včetně jeho případných poškození v době předávání,  stav nádrže a stav tachometru, doklady k vozidlu předávané nájemci, stav pneumatik,
příslušenství vozidla apod. a dále také jmenovitý seznam řidičů, kteří jsou oprávněni vozidlo řídit po dobu nájmu, včetně jejich identifikačních údajů. Nájemce je
povinen před převzetím vozidla zkontrolovat stav vozidla a údaje uvedené v protokolu o převzetí vozidla. Nájemce převezme vozidlo ve stavu uvedeném v protokolu o
předání vozidla a je povinen převzetí vozidla potvrdit na protokolu svým podpisem.

3. Po skončení doby nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli pronajaté vozidlo ve stavu, ve kterém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

4. O vrácení vozidla pronajímateli bude sepsán protokol o vrácení vozidla, ve kterém bude zaznamenán stav vozidla při jeho vrácení, včetně jeho případných poškození
v době vrácení vozidla. Protokol bude obsahovat obdobně skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku. Nájemce a pronajímatel jsou povinni podepsat protokol o vrácení
vozidla. Bude-li vozidlo v době vrácení vykazovat poškození, která nemělo v době předání vozidla nájemci, je nájemce povinen pronajímateli uhradit škody, které na
vozidle způsobil (ať již sám nebo osoby, které vozidlo v době nájmu řídily), či škody, které vznikly vinou třetích osob či v důsledku nahodilých událostí, a to nejsou-li
tyto škody kryty pojistnou smlouvou. 

IX. Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen:
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2. užívat vozidlo jen k přepravě osob nebo nákladu, a to takovým způsobem, aby nevznikla žádná škoda na vozidle, a je povinen používat vozidlo jen k  účelu, ke kterému
je výrobcem určeno,
a) užívat vozidlo jen na území České republiky (ČR). V případě, že by nájemce hodlal s vozidlem vycestovat mimo území ČR, je povinen předem svůj záměr sdělit

pronajímateli a požádat jej o udělení souhlas s vycestováním do zahraničí. Bez souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn s vozidlem cestu do zahraničí
uskutečnit. Souhlas s vycestováním vozidla do zahraničí pronajímatel uděluje nájemci písemně, a to na protokolu o převzetí vozidla. U smluv o nájmu vozidla
uzavřených v režimu smlouvy „za pár kaček“ je udělení souhlasu pronajímatele s vycestováním mimo území ČR vyloučeno a nájemce je oprávněn užívat vozidlo
pouze a jen na území ČR.,

b) zajistit, aby vozidlo nebylo přetěžováno nad technicky přípustnou mez,

c) vozidlo a jeho příslušenství chránit tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení nebo odcizení, 

d) zajistit, aby vozidlo neřídila osoba, která není uvedena v protokolu o převzetí vozidla či osoba bez platného řidičského oprávnění,

e) dodržovat povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích s tím, že pokud nájemce či osoba, která v době nájmu najaté vozidlo řídila, povinnost
řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích poruší, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce vyplývajících ze smlouvy o nájmu vozidla a
těchto podmínek a nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli  škodu, která mu v souvislosti  s tím vznikla,  zejména uhradit pokutu a manipulační  poplatek
související s pokutou tak, jak je stanoveno v čl. VI. těchto podmínek,

f) při provozu vozidla používat jen předepsané pohonné hmoty a jiné náplně; zajišťovat předepsané huštění pneumatik; pravidelně kontrolovat stav a teplotu chladící
kapaliny, stav olejů, pneumatik, brzdové kapaliny a další části vozidla, které podléhají běžné kontrole vozidla dle technických předpisů daných výrobcem, 

g) nezasahovat žádným způsobem do technického stavu vozidla nebo tento jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat a ani toto neumožnit jiné osobě, 
ch)  dodržovat přísný zákaz přepravy zvířat a zákaz kouření ve vozidle, 

h) nepřenechat vozidlo do trvalého či dočasného užívání jiné osobě (tj.  není oprávněn dát vozidlo do podnájmu, či na základě jiného smluvního vztahu nebo
bezesmluvně přenechat k užívání jinému),

i) na výzvu pronajímatele nebo ve  vzájemně dohodnutých termínech (dle záznamu v předávacím protokolu vozidla) přistavit  vozidlo pronajímateli  za účelem
provedení plánované údržby nebo zabezpečení běžného servisu a provedení údržby a servisu umožnit. Učiní-li pronajímatel ve vztahu k  nájemci výzvu k přistavení
vozidla, je nájemce povinen vozidlo přistavit nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy výzvu pronajímatele obdržel; výzva může být učiněna i telefonicky. Pokud bude
příslušný servisní úkon proveden do 24 hodin od přistavení vozidla nájemcem, nemá nájemce po dobu tohoto úkonu nárok na bezplatné poskytnutí náhradního
vozidla a ani mu nevzniká nárok na krácení nájemného, tj. na snížení nájemného o jeden nájemní den. Případné škody, které by vznikly v  důsledku porušení
povinnosti nájemce přistavit vozidlo pronajímateli ke kontrole a údržbě, jdou v plné výši k tíži nájemce.,

j) dojde-li v době trvání nájmu k jakémukoliv poškození, ke zničení či k odcizení vozidla, nebo k dopravní nehodě či jiné škodní události nebo ke zranění osob,
neprodleně tuto skutečnost oznámit pronajímateli a dohodnout s ním zároveň způsob oznámení pojistné události Polici ČR či jinému kompetentnímu orgánu
v zahraničí. Při porušení této povinnosti bude případný postih ze strany pojistitele (ať již v podobě pokuty či částky, o kterou bude pojistné kráceno) vymáhán
v celém rozsahu na nájemci a nájemce se zavazuje takový postih pronajímateli uhradit na základě jeho výzvy, a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy
pronajímatele nájemci. Nájemce bere na vědomí, že u smluv o nájmu vozidla uzavřených v režimu smlouvy „za pár kaček“ pronajímatel nezajišťuje havarijní
pojištění a pojištění proti odcizení a dojde-li po dobu trvání nájmu k poškození vozidla či jeho odcizení, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v
celém rozsahu na základě jeho výzvy, a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy pronajímatele nájemci.,

k) vyskytne-li se v době trvání nájmu jakákoliv závada či porucha na vozidle, tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli, přistavit vozidlo pronajímateli za
účelem jeho opravy a umožnit pronajímateli provedení opravy vozidla, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem na tom, že oprava bude provedena jinou k tomu
oprávněnou osobou. Nájemce není oprávněn dát vozidlo za účelem opravy jiné osobě, než pronajímateli, bez předchozího souhlasu pronajímatele. Takový souhlas
pronajímatele se nevyžaduje pouze k provedení opravy, u které náklad na její provedení nepřesáhne částku 200,- Kč. V případě, že pronajímatel udělí nájemci
souhlas k provedení opravy u jiné osoby, je nájemce oprávněn zajistit opravu pouze v odborném autorizovaném servisu. Náklady, které nájemce vynaložil na
opravu vozidla do částky 200,- Kč nebo náklady na opravu vozidla provedenou u jiné osoby s předchozím souhlasem pronajímatele, pronajímatel nájemci proplatí
za podmínky, že nájemce předloží pronajímateli originál řádné stvrzenky, paragonu či daňového dokladu prokazujících, že nájemce náklady za opravu zaplatil
(originál dokladu si ponechává pronajímatel).,

l) v případě defektu nebo poškození pneumatik zaplatit pronajímateli náklady skutečně pronajímatelem vynaložené na opravu pneumatik nebo na pořízení nové věci,
není-li oprava možná. U defektu či poškození pneumatik je vyloučeno ujednání podle písm. l) týkající se proplacení nákladů na opravu nájemci.

3. Poruší-li nájemce kteroukoliv ze svých shora uvedených povinností, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za
porušení kterékoliv ze stanovených povinností a nájemce se zavazuje tuto smluvní pokutu pronajímateli uhradit na jeho výzvu, a to bez zbytečného odkladu po doručení
výzvy pronajímatele nájemci. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele požadovat po nájemci zaplacení náhrady škody v  plné výši. Smluvní strany
prohlašují a podpisem stvrzují, že sjednanou smluvní pokutu považují za přiměřenou. 

X. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen poskytnout nájemci níže uvedené služby s tím, že povinnost pronajímatele poskytnout nájemci tyto níže uvedené služby platí v případě, že není
u jednotlivých služeb stanoveno jinak: 
- zákonné pojištění motorových vozidel, včetně tzv. zelené karty, 

- dálniční známku, která bude platná po celou dobu nájmu (povinnost pronajímatele poskytnout dálniční známu neplatí u smluv o nájmu vozidel uzavřených v
režimu smlouvy „za pár kaček“), 

- havarijní pojištění vozidla a pojištění vozidla proti odcizení, a to v rozsahu stanoveném platnými podmínkami pojišťovny na území ČR a Evropy se spoluúčastí
10%, minimálně však 10.000,- Kč (povinnost pronajímatele poskytnout havarijní pojištění vozidla a pojištění vozidla proti odcizení neplatí u smluv o nájmu
vozidel uzavřených v režimu smlouvy „za pár kaček“), 

- servis a údržbu vozidla předepsanou výrobcem,

- doplňkové služby v rozsahu a dle ceníku doplňkových služeb.

2. Náklady na zákonné pojištění vozidla dle předchozího odstavce hradí pronajímatel.  Náklady na havarijní pojištění vozidla a pojištění vozidla proti  odcizení dle
předchozího odstavce hradí pronajímatel v případě, že se nejedná o smlouvu o nájmu vozidla uzavřenou v režimu smlouvy „za pár kaček“. Před uzavřením smlouvy o
nájmu vozidla je nájemce seznámen s rozsahem zákonného a havarijního pojištění a pojištění vozidla proti odcizení. 

3. Pojištění vozidla se nevztahuje zejména na škody:

a) vzniklé při použití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je výrobcem určeno,

b) vzniklé při použití vozidla, které není v provozuschopném stavu, tj. svým technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu, a to
v důsledku porušení povinností nájemce stanovených v čl. X. těchto podmínek,

c) spočívající v chybné konstrukci, vadě materiálu nebo výrobní či jiné vadě vozidla, které nemohl pronajímatel s vynaložením odborné péče při kontrole a údržbě
vozidla zjistit, 

d) vzniklé trvalým vlivem provozu nebo korozí,

e) vzniklé nesprávnou údržbou, opravou nebo obsluhou prováděnou nájemcem nebo v přímé souvislosti s těmito činnostmi,

f) způsobené uloženou věcí nebo nákladem přepravovaným na nebo ve vozidle, příp. na škody vzniklé při nakládání nebo vykládání nákladu; způsobené výbuchem
dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných látek,

g) vzniklé při řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla a nájemce takové osobě řízení vozidla svěřil, 

h) vzniklé při činnosti vozidla nebo jeho části jako pracovního stroje,

i) vzniklé v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných nepokojů, teroristických aktů, stávek nebo zásahem státní moci a správy a v  příčinné
souvislosti s nimi, 
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j) vzniklé jadernou energií, zářením všeho druhu nebo radioaktivní kontaminací, zemětřesením, použitím vozidla k vojenským účelům, při závodech a soutěžích
všeho druhu včetně přípravných jízd k nim, 

k) vzniklé úmyslným jednáním nájemce nebo uživatele vozidla, včetně osoby žijící s  ním ve společné domácnosti nebo jiných osob jednajících z jejich podnětu či
s jejich vědomím,

l) vzniklé při použití vozidla k trestné činnosti osob uvedených v předchozím písmenu, nebo s jejich vědomím,

m) kdy poškození vzniklo při řízení vozidla osobou, která byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky. Totéž platí, odmítl-li se řidič vozidla podrobit
příslušným vyšetřením na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.,

n) nepřímé všeho druhu (např. ušlý zisk, škody vzniklé z nemožnosti používat vozidlo apod.),

o) vzniklé na pohonných hmotách a jiných náplních či kapalinách,

p) spočívající v poškození nebo zničení dopravovaného nákladu či přepravovaných osob,

q) pneumatik, elektrického zařízení vozidla, elektronického zařízení vozidla včetně nosičů záznamů, obrazovek a jiných zobrazovacích jednotek a záznamů na nich,
nedošlo-li z téže příčiny a ve stejnou dobu k jinému poškození vozidla, na které se pojistná smlouva vztahuje,

r) vzniklé nedodržením smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek a technických podmínek provozu vozidla či vzniklé porušením povinností řidiče najatého vozidla
či pravidel provozu na pozemních komunikacích.

4. V případě, že by měl nájemce zájem sjednat nad rozsah zákonného pojištění či havarijního pojištění či pojištění proti odcizení vozidla sjednaných pronajímatelem, další
pojištění či připojištění (např. pojištění čelního skla, pojištění nákladu, pojištění přepravovaných osob nebo asistenční služby apod.), je povinen tento svůj požadavek
uplatnit u pronajímatele nejméně 5 dnů před uzavřením smlouvy o nájmu vozidla. Náklady vzniklé z  takového dalšího pojištění či připojištění nese v plné výši nájemce a
zavazuje se je uhradit pronajímateli vedle nájemného a dalších peněžitých plnění vyplývajících ze smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek, a to stejným způsobem,
jako nájemné. U smluv o nájmu vozidla uzavřených v režimu smlouvy „za pár kaček“ si havarijní pojištění a pojištění vozidla proti odcizení sjednává a také hradí v
celém rozsahu nájemce.

5. Případný regresní nárok pojistitele z pojistných událostí jde v plné výši k tíži nájemce, tzn. nájemce bere na vědomí, že v případě pojistného plnění přechází na pojistitele
nárok vymáhat poskytnuté plnění. 

XI. Odstoupení od smlouvy o nájmu vozidla

1. Zjistí-li pronajímatel v době trvání nájmu, že nájemce porušuje své povinnosti vyplývající pro něho ze smlouvy o nájmu vozidla, těchto podmínek či právních předpisů,
je oprávněn od smlouvy o nájmu vozidla odstoupit.

2. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručuje se nájemci osobně, faxem nebo zásilkou adresovanou na adresu nájemce uvedenou ve smlouvě o nájmu vozidla,
neoznámí-li nájemce pronajímateli změnu své adresy. 

3. Odstoupením se smlouva o nájmu vozidla ruší s účinností  ex nunc. Odstoupením není dotčeno právo pronajímatele požadovat po nájemci zaplacení sjednaných
smluvních pokut a náhrady škody v plné výši. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok pronajímatele vůči nájemci na zaplacení nájemného a dalších peněžitých plnění
vyplývajících ze smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek, pokud na ně pronajímateli  vznikl  nárok. V souvislosti  s vypořádáním bezdůvodného obohacení je
pronajímatel oprávněn učinit jednostranný právní úkon směřující k započtení a proti případnému nároku nájemce na vrácení plnění (např. uhrazené zálohy na škody) je
oprávněn si započíst své peněžité pohledávky vyplývající ze smlouvy o nájmu vozidla, těchto podmínek, jakož i nárok na náhradu škody. 

4. Odstoupí-li pronajímatel od smlouvy o nájmu vozidla, nájemci zaniká právní titul na užívání vozidla, které bylo předmětem nájmu, a je povinen vozidlo neprodleně
vrátit zpět pronajímateli, o čemž bude sepsán protokol o vrácení vozidla. Ujednání podle článku II. odst. 4 poslední věta těchto podmínek platí obdobně.

XII. Zpracování osobních údajů

1. Nájemce uděluje souhlas pronajímateli zpracovávat (zejména ukládat a používat údaje) jeho osobní údaje – včetně rodného čísla u fyzických osob podle zák.č. 101/2000
Sb. v platném znění, které nájemce sdělil nebo sdělí pronajímateli při uzavření smlouvy o nájmu vozidla či v souvislosti s ní nebo při styku s pracovníky pronajímatele, a
to pro účely poskytování komplexních služeb pronajímatele, naplňování smluvních ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem a plnění práv a povinností nájemce a
pronajímatele vyplývajících ze smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek. Nájemce dále souhlasí s  tím,  aby pronajímatel poskytoval  jeho osobní  údaje svým
zaměstnancům, pojistiteli, se kterým má uzavřenu smlouvu o zákonném a havarijním pojištění či pojištění na odcizení vozidla, případně orgánům státní správy a
samosprávy, bude-li to třeba v souvislosti s hlášením pojistné události vztahující se k předmětu nájmu nebo výkonem pravomocí orgánů státní správy a samosprávy nebo
v souvislosti s řešením přestupku či správního deliktu, a to výhradně za účelem zajištění komplexních služeb pronajímatele, naplňování smluvních ujednání mezi
pronajímatelem a nájemcem a plnění práv a povinností nájemce a pronajímatele vyplývajících ze smlouvy o nájmu vozidla a těchto podmínek. Nájemce souhlasí s tím,
že pronajímatel je oprávněn předávat jeho osobní údaje ke zpracování do jiných států, v  nichž právní úprava ochrany osobních údajů odpovídá požadavkům stanoveným
právními předpisy ČR. Pronajímatel je též oprávněn na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním osobních údajů nájemce třetí osoby, a to i
mimo území ČR, pokud právní úprava ochrany údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy ČR.

2. Nájemce uděluje souhlas na dobu určitou, a to až do vyrovnání veškerých vzájemných závazků mezi ním a pronajímatelem a dále na dobu dalších deseti let následujících
po ukončení  závazkového vztahu mezi  ním a pronajímatelem. Souhlas  se  zpracováním osobních údajů nemůže být  odvolán.  Nájemce prohlašuje,  že  byl  řádně
informován o zpracování osobních údajů. 

XIII. Závěrečná ujednání

1. Veškerá podání, výzvy, žádosti, oznámení se považují za doručené, pokud byly předány osobně nebo zaslány poštou na doručovací adresu druhé smluvní strany
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebyla-li v době trvání této smlouvy písemně oznámena změna doručovací adresy. Odmítne-li adresát zásilku předávanou osobně
převzít, považuje se zásilka za doručenou dnem, kdy adresát odmítl zásilku převzít. U zásilky doručované prostřednictvím osoby oprávněné k doručování zásilek se
zásilka považuje za doručenou adresátovi třetího dne po předání zásilky k poštovní přepravě adresátovi.

2. Každá změna nebo doplnění smlouvy o nájmu vozidla musí být provedeno písemně formou dodatků ke   smlouvě odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními
stranami. Změna smlouvy o nájmu vozidla v jiné, než písemné formě, je vyloučena, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak.

3. Smluvní strany na základě vzájemné dohody vylučují možnost jednostranné indosace, blankoindosace a jakékoliv jiné cese smlouvy o nájmu vozidla na jinou osobu, což
se nedotýká změny v osobě pronajímatele či nájemce v důsledku zákonného právního nástupnictví či změny v osobě pronajímatele či nájemce na základě písemného
dodatku smluvních stran ke smlouvě o nájmu vozidla.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne ……………...................................

Nájemce podpisem stvrzuje, že byl s obsahem těchto podmínek seznámen, že jejich obsahu zcela rozumí, považuje je za určité a srozumitelné. Nájemce zároveň stvrzuje, že
byl seznámen s tím, že tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o nájmu vozidla, že blíže upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a jsou pro smluvní
strany závazné. Smluvní strany stvrzují, že k podpisu těchto podmínek přistupují současně s podpisem smlouvy o nájmu vozidla a činí tak na základě své pravé, vážné a
svobodné vůle, nikoliv v omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

V Pardubicích, dne ………….......................................

_________________________________ ___________________________________
                      pronajímatel         nájemce
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