
SMLUVNÍ  PODMÍNKY 
A. PODMÍNKY NÁJMU, NÁJEMNÍ DOBY, ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY 
1.Nájem může v případě fyzické osoby sjednat osoba starší 21let. V případě právnické osoby lze sjednat nájem za 
předpokladu, že vozidlo budou řídit osoby ve smlouvě uvedené, které dosáhly minimálně 21 let. V obou případech platí, že 
osoba musí vlastnit platný řidičský průkaz minimálně jeden rok. 
2.Nájem se sjednává jako krátkodobý - do jednoho měsíce, střednědobý - do šesti měsíců, dlouhodobý - do čtyř let. 
3.Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané doby nájmu. 
4.Nájemní smlouva zaniká rovněž odstoupením pronajímatele od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností 
nájemcem, a to dnem, kdy bude nájemci oznámení oodstoupení od smlouvy doručeno. Za doručení se též považuje odmítnutí 
oznámení nájemcem. 
 
B. NÁJEMNÉ, SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 
1.Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify a je uvedena na první straně této smlouvy. Nájemné, respektive jeho sazby 
jsou uvedeny bez DPH. Nájemce je povinen pronajímateli řádně a včas zaplatit nájemné a všechny s tím související poplatky. 
Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí se účtování a fakturace průběžně, zpravidla k poslednímu dni 
daného kalendářního měsíce. Faktura se považuje za zaplacenou, když se v ní uvedená částka projeví na účtu pronajímatele. 
Pronajímatel má právo vystavovat zálohové faktury. 
2.Nájemce je povinen složit pronajímateli finanční jistotu v částce dle platného tarifu. Tato jistota je vratná při ukončení 
nájmu, za předpokladu, že nedojde k nutnosti ji použít jako spoluúčast na pojistné události anebo k plnění vyplývající z bodu 
6. Při dlouhodobém nájmu se podmínky nájmu dohodnou individuálně. V případě nového zájemce o dlouhodobý nájem je 
tento povinen složit nájemné na tři měsíce předem do sedmi dnů od podepsání smlouvy. Pronajímateli vzniká povinnost 
přistavit vozidlo až zaplacením zálohy. V případě krátkodobých pronájmů je nájemce povinen složit zálohu až do výše 
předpokládané výše nájmu. Pronajímatel může ve výjimečných případech od požadavku těchto plnění ze strany nájemce 
částečně nebo zcela upustit. 
3.V případě prodlení se zaplacením nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
4.V případě nevrácení vozidla v termínu dohodnutém v této smlouvě je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z 
prodlení ve výši až 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
5.Smluvní pokuty se nezapočítávají na eventuelní náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. 
6.V případě, že nájemce poruší některou z povinností stanovených v čl. V písm. D/ odst. 1 až 4 a 6 až 11, a takovým 
jednáním vznikne na vozidle škoda, je povinen ji uhradit pronajímateli. V plné výši hradí nájemce škodu v případech, kde 
není sjednáno pojistné. Na škody, jež jsou pojistnými událostmi se vztahuje povinnost nájemce hradit spoluúčast v plné výši 
a její reálné hodnotě. 
Spoluúčast je sjednána ve výši 10%, minimálně však 1000 Kč. 
7.Poruší-li nájemce povinnost podle čl. V písm. D/ odst. 5 a na vozidle vznikne škoda, je nájemce povinen uhradit 
pronajímateli vzniklou škodu spolu s pojistným plněním pojišťovny. 
8.V případě poskytnuté zálohy se tato zúčtuje po skončení nájemní doby a při řádném placení nájemného se vrátí. 
9.V případě ztráty klíčů anebo dokladů od vozidla bude nájemci účtován jednorázový poplatek 1500,-Kč. 
10.Nájemce je povinen při výjezdu do zahraničí dodržovat teritoriální restrikce stanovené pronajímatelem pod pokutou až do 
výše ceny nového vozu. 
 
C. POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 
1.Pronajímatel je povinen před předáním vozidla provést s nájemcem zkušební jízdu 
2.Pronajímatel zabezpečí pojištění ze zákonné odpovědnosti, havarijní pojištění vozidla v tuzemsku a v celé Evropě a úhradu 
silniční daně. 
3.Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném a provozuschopném stavu tak, aby se svým technickým stavem a 
vybavením odpovídalo platným předpisům. 
4.Pronajímatel je povinen provádět běžné opravy vozidla a pravidelné servisní prohlídky. Po dobu opravy zajistí pronajímatel 
náhradní vozidlo. 
5.Pronajímatel provede likvidaci nehod a škod. 
6.Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci v případě nutnosti provedení opravy vozidla v tuzemsku i v zahraničí 
telefonicky nebo jinak informace a doporučení nezbytné k zajištění opětovného zprovoznění vozidla. 
 
D. POVINNOSTI NÁJEMCE 
1.Nájemce se zavazuje užívat vozidlo běžným způsobem. Nesmí se s vozidlem zúčastňovat soutěžních jízd. 
2.Nájemce se zavazuje, že při odevzdání vozidla předá stejné množství pohonných hmot stejného druhu, jako bylo v nádrži 
při převzetí vozidla. 
3.Nájemce je povinen chránit vozidlo po celou dobu užívání před jeho poškozením, ztrátou nebo zničením., zejména pak 
vozidlo uchovávat uzavřené a zamčené, se zapnutým poplašným zařízením, když ho nepoužívá. Také je povinen u sebe vždy 
nosit klíče od vozidla a používat zařízení proti krádeži pokaždé, když někde zastaví. 



4.Nájemce je povinen kontrolovat stav oleje, chladící kapaliny a nahuštění pneumatik. Při delším vícedenním používání pak 
musí provádět údržbu předepsanou pronajimatelem. 
5.Nájemce je povinen při provozu vozidla dodržovat obecné závazná pravidla silničního provozu. Sankce za jejich porušení 
nese nájemce ze svého. 
6.Nájemce je povinen se při převzetí vozidla přesvědčit, zda pronajímatel splnil svoje povinnosti podle čl. V písm. C/ odst. 3. 
7.Nájemce prohlašuje, že byl seznámen pronajímatelem s předepsanými podmínkami provozu a údržby vozidla a s tím, že je 
povinen vozidlo přistavit pronajímateli k provedení povinných prohlídek, pokud právě v době, kdy mají být provedeny, 
vozidlo užívá. 
8.Při dlouhodobém nájmu vozidla je povinností nájemce přistavit každý měsíc vozidlo pronajímateli do půjčovny k celkové 
kontrole. 
9.Nájemce je povinen v případě poruchy vozidla přistavit je k provedení opravy autorizovanému servisu, a to pouze tehdy, 
je-li oprava, resp. její cena nižší než 500,- Kč. K provedení nezbytných oprav na vozidle nad cenu 500,- Kč je nájemce 
povinen si vyžádat předchozí souhlas pronajímatele. Náklady na opravu, kterou nájemce nezavinil, uhradí pronajímatel 
nájemci po předložení dokladu o zaplaceni ceny opravy. Doklad musí být vystaven na pronajímatele s vyznačením SPZ 
vozidla a náležitostmi daňového dokladu. 
10.V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla, nebo jeho části a dále v případě, kdy došlo v důsledku 
dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění nájemce) je nájemce vždy povinen přivolat policii za 
účelem prošetření dopravní nehody. V případě jakékoli škodní události je nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků 
dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel - účastníků 
nehody – a zaznamenat jejich SPZ.. Současně je nájemce povinen tyto skutečnosti ihned ohlásit telefonicky pronajímateli a 
není-li vozidlo dále schopné provozu, zabezpečit na svoje náklady úschovu. Nájemce je povinen poskytovat policii, 
pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v 
rámci soudního řízení. 
11.Nájemce nesmí předat vozidlo k řízení jiné osobě, než je uvedena v této smlouvě. Nájemce - právnická osoba plně 
zodpovídá za škody a újmy způsobené pronajímateli pokud vozidlo svěří do užívání svým pracovníkům-zaměstnancům. 
Nesmí rovněž bez předchozího písemného souhlasu provádět za úplatu pro třetí osoby přepravu osob a nákladů. O tento 
písemný souhlas je povinen požádat nájemce písemně s podrobným popisem zamýšlené činnosti. Pronajímatel si vyhrazuje 
právo udělit souhlas jen s určitou formou nakládání. Tento způsob nakládání je možný pouze u dlouhodobého nájmu. 
Nájemce není oprávněn poskytnout vozidlo do pronájmu třetí osobě. 
12.Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit 
sníženou schopnost vnímání a reakce. 
 
E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1.Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, řídí se právní poměry mezi pronajímatelem a nájemcem příslušným 
ustanoveními obchodního zákoníku. 
2.Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel uchová údaje z nájemní smlouvy pro své potřebysouvisející s uzavřením 
smluvního vztahu s nájemcem. Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby 
k tomu byly využity, příp. poskytnuty tyto údaje třetí osobě. Nájemce je pro případ prodlení s vrácením vozidla pronajímateli 
ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo zcizené 
policejním orgánům. 
3.Teritoriální restrikce se vztahují na území států bývalé Jugoslávie, států bývalého SSSR, Polska, Maďarska, Rumunska, 
Bulharska, Itálie. 
4.Jakákoliv změna nebo dodatek k této smlouvě, které nejsou provedeny písemně, jsou neplatné. 


