Obchodní podmínky pronajímatele
I.

Uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku
1. Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen smlouva) sjednávají smluvní strany dle dohody uvedené na líci této listiny. Jednotlivá práva a povinnosti pro strany ze smlouvy vyplývající upravují tyto obchodní
podmínky, přičemž odchylně sjednaná ustanovení smlouvy mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
2. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli sjednané nájemné.
3. Předmětem nájmu je dopravní prostředek, specifikovaný ve smlouvě nebo předávacím protokolu, a to včetně jeho příslušenství (dále jen dopravní prostředek).
4. Dopravní prostředek odevzdá pronajímatel nájemci, pokud nebude dohodnuto jinak, v provozovně pronajímatele v den počátku nájmu (položka 6 smlouvy). Odevzdání a převzetí dopravního prostředku potvrdí obě
smluvní strany podpisem předávacího protokolu. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv po dobu nájmu dopravní prostředek vyměnit za druhově stejný. Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele přistavit dopravní
prostředek k výměně do provozovny pronajímatele, nebude-li dohodnuto jinak. V případě nesplnění této povinnosti je pronajímatel oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby s účinností doručení
výpovědi nájemci.

II. Závazky pronajímatele
Pronajímatel se zejména zavazuje:
1. předat nájemci dopravní prostředek ve stavu způsobilém k provozu a k užívání určenému ve smlouvě, resp. těchto obchodních podmínkách, spolu s potřebnými doklady;
2. uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku (motorového vozidla);
3. zajistit u dopravního prostředku provedení opravy či servisní prohlídky v intervalu dle položek č. 26 a 27 smlouvy, s výjimkou jeho mytí a čištění;
4. v případě nutnosti provedení opravy nebo servisní prohlídky dopravního prostředku v tuzemsku nebo v zahraničí poskytnout telefonicky nebo jiným vhodným způsobem nájemci informace a doporučení k zajištění opravy
v autorizované dílně dle značky pronajatého dopravního prostředku nebo k převozu dopravního prostředku do servisu pronajímatele;
5. v případě, že servisní prohlídka nebo oprava dopravního prostředku dle bodu 4. nebude provedena do 24 hodin od jejího zahájení, zabezpečit náhradní dopravní prostředek. To se nevztahuje na potřeby oprav způsobené
nájemcem, osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu nebo způsobené neznámým pachatelem;
6. zajistit provedení likvidace všech pojistných událostí.
III. Závazky nájemce
Nájemce se zejména zavazuje:
1. užívat dopravní prostředek pouze k účelům, k nimž dopravní prostředek obvykle slouží. Nájemce dále nesmí přenechat dopravní prostředek třetí osobě do podnájmu, užívat dopravní prostředek k provozování jiné
výdělečné činnosti (např. taxislužba) ani jej užívat k účasti na závodech, soutěžích nebo podobných zkouškách či k tlačení nebo vlečení jiného dopravního prostředku, přívěsu nebo jiných předmětů, pokud není písemně
dohodnuto jinak;
2.
3.
4.
5.
6.

bez souhlasu pronajímatele nepřenechat užívání dopravního prostředku jiné osobě, nestanoví-li smlouva něco jiného;
udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení;
oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu oprav dopravního prostředku, k jejichž provedení je pronajímatel povinen;
pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda, dodržovat instrukce výrobce vozidla o provozu vozidla, instrukce pronajímatele a instrukce o huštění pneumatik;
v případě, že je dopravní prostředek vybaven autorádiem, které je vyndavací, vyjmout autorádio před opuštěním dopravního prostředku, v případě, že je dopravní prostředek vybaven autorádiem s odnímatelným předním
panelem, vyjmout tento panel nebo kódovou kartu před opuštěním dopravního prostředku. Nájemce nesmí takto vyjmuté autorádio, snímací panel nebo kódovou kartu zanechat v opuštěném dopravním prostředku.
Nájemce také nesmí v opuštěném dopravním prostředku nechávat doklady k dopravnímu prostředku. V případě porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu, která pronajímateli vznikne;

7. zdržet se provádění jakýchkoli změn na dopravním prostředku bez souhlasu pronajímatele. V opačném případě je povinen po ukončení nájmu uvést dopravní prostředek na své náklady do původního stavu;
8. na žádost pronajímatele přistavit nejpozději ve lhůtě 5 dnů do provozovny pronajímatele dopravní prostředek za účelem kontroly, zda dopravní prostředek užívá řádně;
9. přistavit včas dopravní prostředek k provedení opravy či servisní prohlídky podle článku II. bodu 3. a v potřebném rozsahu strpět omezení v užívání dopravního prostředku. Pokud nájemce včas neumožní provedení
opravy dopravního prostředku dle požadavku pronajímatele nebo pokud včas nepřistaví dopravní prostředek k provedení servisní prohlídky v intervalu, určeném položkou č. 26 a 27 smlouvy, odpovídá za případnou škodu
tím způsobenou. Při překročení limitu plánované servisní prohlídky o více než 1.500 km se nájemce dále zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z pořizovací ceny vozidla za každých dalších i
započatých 1.000 km, o které byla plánovaná servisní prohlídka překročena nad limit 1.500 km;
10. neprodleně oznámit pronajímateli a Policii ČR, resp. jinému příslušnému orgánu, každou škodu, která na dopravním prostředku vznikla, a vznik škody doložit pronajímateli dokladem o hlášení Policii ČR, resp. jinému
příslušnému orgánu (Hlášení nehody o poškození vozidla, o odcizení apod.). V případě prodlení se splněním, resp. nesplněním těchto oznamovacích povinností nese nájemce odpovědnost za škodu tím způsobenou;
11. v případě vzniku škody pronajímateli (poškození, zničení, odcizení dopravního prostředku apod.) podílet se na likvidaci škody (paušální náhrada škody - PNŠ) ve výši určené v položkách č. 40 a č. 43 smlouvy, vyjma
případů, kdy škoda vznikne v důsledku porušení smlouvy nebo právního předpisu ze strany nájemce. V těchto případech je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu;
12. v případě nutnosti provedení opravy nebo servisní prohlídky kdekoli na cestě v tuzemsku nebo zahraničí obrátit se na pronajímatele se žádostí o pokyn, jak v takovém případě postupovat. Nebude-li takový pokyn udělen
z důvodů na straně pronajímatele, je nájemce povinen obrátit se na značkový servis (dle značky dopravního prostředku). V případech, kdy dojde k opravě dopravního prostředku v jiném než pronajímatelem doporučeném
servisu, a to z důvodů na straně nájemce, nebo nájemce o stanovisko pronajímatele nepožádá, je nájemce povinen neprodleně přistavit dopravní prostředek pronajímateli ke kontrole a nese náklady s touto kontrolou
spojené, resp. náklady spojené s případnou neodborně provedenou opravou;
13. oznámit v průběhu trvání nájemní smlouvy pronajímateli neprodleně změnu obchodní firmy, sídla, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této smlouvy vyplývajících;
14. v případě ukončení nájmu odevzdat dopravní prostředek pronajímateli včas a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, spolu s veškerým jeho příslušenstvím a doklady od dopravního
prostředku;
15. v případě, že dopravní prostředek bude vrácen znečištěný, odpovídat za poškození laku zjištěné dodatečně po umytí;
16. nepoužít dopravní prostředek k cestě do Ruska, Litvy , Běloruska, Ukrajiny, Rumunska, Portugalska a mimo kontinent Evropy, nebo je tam jinak dopravit, pokud není ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak;
17. v případě odcizení nebo zničení dopravního prostředku neprodleně vrátit pronajímateli doklady a klíče od tohoto dopravního prostředku, jakož i veškeré příslušenství (např. autorádio, přední panel od autorádia či kódovou
kartu), které nebylo zničením či odcizením postiženo. V případě porušení kterékoliv povinnosti zde uvedené nese nájemce odpovědnost za škodu tím způsobenou a zavazuje se dále zaplatit pronajímateli smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení své povinnosti;
18. při řízení dopravního prostředku zajistit dodržování pravidel silničního provozu a jiných předpisů. V případě, že pronajímatel bude nucen uhradit sankci za porušení pravidel silničního provozu, či jiných předpisů nájemcem
nebo třetí osobou, nájemce se zavazuje takovou sankci pronajímateli nahradit.
Nájemce odpovídá pronajímateli i třetím osobám za veškeré škody a jiné újmy způsobené na dopravním prostředku nebo dopravním prostředkem, které vzniknou z důvodu na jeho straně nebo osob, kterým řízení
dopravního prostředku umožnil.
V případě, že pronajímatel bude nucen uhradit třetí osobě škodu nebo jinou újmu, která vznikla v souvislosti s provozem dopranvího prostředku a tato škoda či újma nebude uhrazena z pojištění, nájemce se zavazuje
tuto škodu pronajímateli nahradit. Ujednání o paušální náhradě škody se v tomto případě nepoužije.
Nájemce je povinen dbát vlastnických práv pronajímatele k dopravnímu prostředku a chránit je proti případným zásahům třetích osob. Pokud by k takovým zásahům došlo (např. obstavení, zabavení dopravního
prostředku) neprodleně je ohláší pronajímateli.
IV. Nájemné a jeho splatnost
1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné dle smlouvy, a to od okamžiku převzetí dopravního prostředku za každý započatý den až do odevzdání dopravního prostředku pronajímateli. Výše nájemného, sjednaná
ve smlouvě, je dohodnuta na základě ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření smlouvy, se kterým se nájemce seznámil.
2. V nájemném jsou zahrnuty náklady, které dle smlouvy či těchto obchodních podmínek hradí pronajímatel. Ostatní náklady spojené s provozem dopravního prostředku, zejména pohonné hmoty a náklady na mytí a čištění
dopravního prostředku, hradí nájemce.
3. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn jednostranně upravit výši sjednaného nájemného z důvodu změny výše nákladů spojených s nájmem dopravního prostředku, zejména pojistného, silniční daně
apod., jíž nebylo v době uzavření smlouvy možno předpokládat. Změnu výše nájemného je pronajímatel povinen neprodleně písemně oznámit nájemci. Nájemce je oprávněn nejpozději do tří dnů od doručení písemného
oznámení pronajímatele o změně výše nájemného smlouvu písemně vypovědět s účinností ke dni, kdy pronajímatel jeho výpověď obdrží. Pokud tak neučiní, má se za to, že je s touto změnou výše nájemného srozuměn
a souhlasí s ní.
4. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu na nájemné v den ukončení užívání dopravního prostředku nájemcem. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího vystavení není-li dohodnuto mezi stranami jinak. Pronajímatel
je oprávněn před odevzdáním dopravního prostředku nájemci požadovat po něm složení přiměřené zálohy.
5. Nájemné platí nájemce v hotovosti v pokladně pronajímatele, platební kartou nebo bankovním převodem, přičemž výběr z těchto způsobů je oprávněn určit pronajímatel. V případě úhrady nájemného platební kartou je
pronajímatel oprávněn zinkasovat rovněž své případné další pohledávky za nájemcem.
6. V případě ukončení nájmu před uplynutím sjednané doby ve smlouvě z důvodu na straně nájemce, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu či újmu, která pronajímateli předčasným ukončením
smlouvy vznikla. Dále v takovém prípadě neplatí nájemné uvedené ve smlouvě a nájemce je povinen uhradit pronajímatli nájemné ve výši odpovídající počtu dní skutečného užívání dopravního prostředku dle ceníku
pronajímatele platného ke dni uzavření smlouvy.
7. Pro případ prodlení nájemce s plněním svých finančních závazků vůči pronajímateli zavazuje se nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Právo pronajímatele na smluvní
pokutu se nedotýká jeho práva na náhradu celé škody či jiné újmy.
8. V případě, že na nájemce bude podán insolvenční návrh nebo na jeho majetek prohlášen konkurz nebo nájemce vstoupí do likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými. Výše
uvedené skutečnosti opravňují pronajímatele k výpovědi této smlouvy písemnou formou poté, co se o nich dozví. Účinky výpovědi nastávají dnem doručení výpovědi nájemci.
V. Ukončení nájmu
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané nájemní doby, uvedené ve smlouvě.
2. Pronajímatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, zjistí-li, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se smlouvou či těmito obchodními podmínkami anebo s jeho určením. Pronajímatel je dále oprávněn
smlouvu písemně vypovědět, pokud se nájemce dostane do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči pronajímateli. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi nájemci.
3. Nájemce je oprávněn smlouvu písemně vypovědět před uplynutím sjednané doby nájmu s výpovědní dobou 5 dnů od doručení výpovědi pronajímateli a vrátit dopravní prostředek i před uplynutím doby nájmu. Je však
povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši nájemného za dobu od ukončení smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté doby ve smlouvě, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat dopravní prostředek pronajímateli v místě, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Současně s dopravním prostředkem je nájemce povinen předat pronajímateli veškeré příslušenství a doklady (TP), které převzal. Pro případ nesplnění jakékoli této povinnosti sjednávají strany smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každé porušení povinnosti nájemcem. Právo pronajímatele na smluvní pokutu se nedotýká jeho práva na náhradu celé škody či jiné újmy.
6. V případě, že nájemce nepředá pronajímateli dopravní prostředek po skončení nájmu řádně a včas, je pronajímatel oprávněn pronajatý dopravní prostředek nájemci odebrat a oznámit orgánům činným v trestním řízení
neoprávněné užívání vozidla nájemcem, přičemž veškeré náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu či jinou újmu na dopravním prostředku či v souvislosti s ním případně vzniklou, nese v plném rozsahu
nájemce. Nad rámec toho se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s předáním dopravního prostředku pronajímateli ve výši 0,1 % z pořizovací ceny dopravního
prostředku. Právo pronajímatele na smluvní pokutu se nedotýká jeho práva na náhradu celé škody či jiné újmy.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Pokud se neprokáže něco jiného dnem doručení písemnosti (zejména výpovědí smlouvy) druhé smluvní straně je třetí den ode dne jejího odeslání na poslední známou adresu druhé smluvní strany.
2. Pronajímatel informuje nájemce, že ve vozidle je nainstalován GPS lokátor k monitorování pohybu motorového vozidla a nájemce tuto skutečnost bere na vědomí a dává pronajímateli souhlas s monitorováním pohybu
(sledováním) dopravního prostředku prostřednictvím GPS lokátoru za účelem ochrany majektu - dopravního prostředku pronajímatele. GPS lokátor neslouží k monitorování osob. Tento souhlas nájemce uděluje na celou
dobu, co bude mít dopravní prostředek v užívání.
3. Nájemce dává pronajímateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na samostatném dokumentu.
4. Pokud smlouva či tyto obchodní podmínky užívají pojmu "neprodleně", rozumí se tím nejpozději do tří dnů.
5. Jakékoli změny či dodatky smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.
6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.
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