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půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t

Pavel Mika Auto cont
Drahy 516, 768 11 Chropyně
IČ: 69742171 DIČ:CZ7406174127
Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528, 602 548 398
Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel společnosti Pavel Mika Auto cont se
sídlem Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 69742171, zapsané v živnostenském rejstříku
vedeném Městským úřadem v Kroměříži č.j.:ZIV/772/2013/Ba/3 (dále jen
„pronajímatel“)(vše dále jen „všeobecné podmínky“)jsou nedílnou součástí smlouvy o
pronájmu vozidla (dále je „smlouvy“) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem
(společně též dále jen „smluvní strany“).
1.2 Smlouva se skládá z formuláře, těchto všeobecných podmínek, jakož i ostatních
součástí uvedených v bodu 16.8.
1.3 Předmětem smlouvy je závazek pronajímatele poskytnout nájemci do dočasného
užívání(bezplatně či za úplatu)ve formuláři smlouvy blíže vymezené vozidlo a dále
závazek nájemce vozidlo užívat v souladu se smlouvou a těmito všeobecnými
podmínkami.
1.4 Při poskytování vozidla bezplatně, jedná se o „výpůjčku“,
při poskytnutí vozidla za úplatu, jedná se o pronájem“.
2. Uzavření smlouvy a její změny
2.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem formuláře smlouvy oběma smluvními
stranami. Smlouva se všemi svými součástmi nahrazuje veškerá předchozí ujednání a
dohody mezi smluvními stranami týkající se vozidla. Žádná vedlejší ústní ujednání k této
smlouvě nebyla učiněna. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou
formu.
2.2 Pronájem začíná podpisem předávajícího protokolu a předáním vozidla k
dohodnutému okamžiku. Prodloužení doby nájmu vyžaduje předchozí písemný souhlas
pronajímatele.
2.3 Pronajímatel není bez písemného souhlasu nájemce oprávněn postoupit svá práva z
této smlouvy ani převést své povinnosti z této smlouvy na třetí subjekty až do splnění této
smlouvy.
2.4 Pronajímatel je oprávněn kdykoliv ve shodě s nájemcem nahradit pronajaté vozidlo
vozidlem srovnatelným, které odpovídá specifikacím předmětu nájmu.
3. Příprava, převzetí a prodlení při převzetí
3.1 Pronajímatel se zavazuje připravit vozidlo k dohodnutému okamžiku na dohodnutém
místě.
3.2 Nájemce je povinen převzít vozidlo, jakmile je připraveno k dohodnutému okamžiku.
V případě pozdějšího převzetí nebo nepřevzetí odpovídá nájemce pronajímateli za škodu.
3.3 Při předávání vozidla je vyhotoven před. protokol se sadou fotografií. Zápis o stavu a
vybavení vozidla,který je podepsán oběma smluv. stranami nebo jejich zástupci.
3.4 Předání vozidla se koná zejména během otevírací doby, v pracovních dnech mezi 8,00
a 16,00 hodinou. Sml. strany se mohou dohodnout i na jiném termínu předání.
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4. Vlastnické poměry, držitel vozidla a přihlášení
4.1 Nájemce nesmí disponovat vozidlem, zvláště jej nesmí prodat, zastavit, darovat nebo
odevzdat k pojištění. Pronájem vozidla dalšímu podnájemci vyžaduje písemné schválení
pronajímatele.
4.2 Dodatečné změny, dodatkové montáže, lakování a popisy na vozidle jsou dovolené
jen tehdy, pokud to pronajímatel předem písemně schválil. Souhlas pronajímatele
nenahrazuje nové provozní povolení požadované podle vyhlášky o provozu silničních
vozidel. Nájemce se zavazuje na vyžádání pronajímatele uvést na konci této smlouvy
vozidlo do původního stavu na vlastní náklady, ledaže by se toho pronajímatel písemně
zřekl. Dodatečné montáže zakládají nárok na úhradu nákladů vůči pronajímateli jen tehdy,
pokud s ním byly písemně dohodnuty a existuje ještě odpovídající zvýšení hodnoty
vozidla při vrácení.
5.Platební podmínky:
5.1 Podmínky krátkodobého nájmu
a) Kauce bude uhrazena předem ve výši 10.000,00 Kč
b) Kauce slouží k pojištění veškerých peněžitých nároků z nájemní smlouvy. Je nájemci
vrácena po ukončení smlouvy a po splnění veškerých závazků z nájemní smlouvy, pokud
nevznikají další splatné nároky ze smlouvy samotné (např. způsobené násilím, náklady na
přepravu, smluvní pokuta) a z jiných obchodních vztahů (např. Dlužné nájemné).
Všechny pohledávky pronajímatele jsou splatné po vystavení faktury.
c) U krátkodobého nájmu bude nájemné uhrazeno vždy předem.
5.2 Podmínky dlouhodobého nájmu
a) Kauce bude uhrazena předem ve výši 10.000,00 Kč.
b) Kauce slouží k pojištění veškerých peněžitých nároků z nájemní smlouvy. Je nájemci
vrácena po ukončení smlouvy a po splnění veškerých závazků z nájemní smlouvy, pokud
nevznikají další splatné nároky ze smlouvy samotné (např. způsobené násilím, náklady na
přepravu, smluvní pokuta) a z jiných obchodních vztahů (např. Dlužné nájemné).
Všechny pohledávky pronaj. jsou splatné po vystavení faktury.
c) U dlouhodobého nájmu bude nájemné uhrazeno do 5 dnů od vystavení faktury. Faktura
bude vystavena vždy k 30.dni nájmu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě a
originál poštou.
d) Pokud nebude faktura uhrazena do splatnosti faktury(platba přijatá na účet
pronajímatele) bude nájemce vyzván dopisem k vrácení vozidla a záloha bude použita k
nákladům spojeným s vrácením vozidla.
e)Vyúčtování u nájemních smluv delších než jeden měsíc odpovídá na den přesně 1/30
dohodnutých měsíčních nájemních splátek za každý započatý nájemní den. Při
předčasném vrácení vozidla se přizpůsobí nájemní splátka obdobně.
f) Pokud byly dohodnuty v penězích splatné nebo jiné jistoty (např. kauce,zálohy), jsou
tyto platby splatné k začátku doby nájmu.
g) Všechny pohledávky pronajímatele jsou splatné po vystavení faktury.
6. Práva a povinnosti pronajímatele:
6.1 Pronajímatel se zavazuje předat nájemci vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému
užívání v souladu s dohodnutým účelem, a v tomto stavu vozidlo svým nákladem
udržovat. Vozidlo bude umyto s plnou PHM nádrží.
6.2 Podmínky pro dálniční provoz v ČR. Vozidla v kategorii N1 do 3,5 t jsou vybavena
platnou dálniční známkou. Vozidla v kategorii N2 do 12t jsou vybaveny mýtnou
krabičkou KAPSCH nabitou na 1.000,00 Kč, při vrácení vozidla se nájemce zavazuje
doplnit hodnotu krabičky na počáteční stav 1.000,00 Kč.
6.3 Pronajímatel hradí rozhlasové poplatky.
6.4 Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s užíváním a údržbou vozidla, techn. a
provoz. předpisy.
6.5 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat nájemce o neprodlené
vrácení vozidla i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže nájemce nepoužívá
vozidlo řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
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6.6 Pronajímatel má právo prostřednictvím pověřeného zaměstnance přístupu k vozidlu za
účelem technické kontroly a za účelem kontroly zda nájemce užívá vozidlo řádným
způsobem. Za účelem odebrání a odvozu vozidla z důvodu nedodržení nasmlouvaných
podmínek (zejména nezaplacení nájemného).
7. Práva a povinnosti nájemce:
7.1 Nájemce je povinen užívat vozidlo řádně v souladu s účelem, který byl ve smlouvě
dohodnut nebo přiměřeně povaze a určení vozidla.
7.2 Nájemce je povinen se důkladně seznámit se všemi technickými a provozními
předpisy vozidla (návod k obsluze) a tyto dodržovat. Rovněž je povinen dodržovat
všechny pokyny pronajímatele.
7.3 Nájemce je povinen chránit vozidlo před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením a to
v maximálně možném rozsahu, který lze od něj požadovat. Nájemce není bez písemného
souhlasu pronajímatele oprávněn přenechat vozidlo k podnájmu či výpůjčce třetí osobě,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dá-li nájemce vozidlo do podnájmu nebo do
výpůjčky v rozporu se smlouvou, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy a právo na
náhradu škody, která mu tím vznikne.
7.4 Nájemce hradí běžné náklady spojené s užíváním vozidla(pohonné hmoty,čištění,
parkovné, pokuty policie a jiných orgánů státní a veřejné správy apod.).
7.5 Nájemce je povinen vozidlo vrátit v provozovně pronajímatele eventuálně na jiném
dohodnutém místě nejpozději do konce stanovené doby pronájmu v pracovní době
pronajímatele nebo v jiný dohodnutý čas, a to ve stavu, v jakém jej převzal s
přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud nájemce vozidlo nevrátí v požadovaném
stavu (tzn. umyté a dotankované, je povinen uhradit pronajímateli vzniklé náklady. Za
umytí vozidla a vyčištění interieru 1500 až 3000 Kč (dle typu vozidla) a PHM dle platné
sazby Kč/l. Pronajímatel vystaví na přijatou hotovost pokladní doklad nebo fakturu při
platbě převodem.
7.6 Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení vozidla je nájemce povinen okamžitě hlásit
pronajímateli a příslušným policejním orgánům v souladu s odstavcem 8.7. V opačném
případě je nájemce povinen uhradit neprodleně pronajímateli veškeré škody, které mu
vznikly v důsledku porušení povinností nájemce.
7.7 V případě, že nájemce způsobí nehodu s vozidlem, je povinen uhradit spoluúčast na
havarijním pojištění.
7.8 Změny na vozidle je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele.
Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce považovat jen v případě, že se k tomu
pronajímatel zavázal. Nájemce je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení
nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání
vozidla. Dá-li pronaj. souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájem.
požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho,o co se zvýšila hodnota věcí.
7.9 Provede-li nájemce změny na vozidle bez souhlasu pronajímatele, je povinen po
skončení nájmu uvést vozidlo na své náklady do původního stavu. Hrozí-li v důsledku
prováděných změn na vozidle pronajímateli značná škoda, je pronajímatel oprávněn
odstoupit od smlouvy.
7.10 Nájemce je povinen potřebu oprav, k jejichž provedení je povinen pronajímatel,
oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli. Při porušení této povinnosti odpovída
nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro
nemožnost nebo omezenou možnost užívat vozidlo pro vady vozidla, jež nebyly včas
pronajímateli oznámeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajatého
vozidla v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování vozidla. Jestliže nájemce
vynaložil na vozidlo náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel má nárok na
náhradu těchto nákladů, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele, nebo
jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla
oznámena její potřeba.
7.11 Nájemce bere závazně na vědomí, že limit maximálně možných ujetých kilometrů se
zapůjčeným vozidlem činí 200 km po dobu 24 hodinového nájmu, pokud se smluvní
strany nedohodnou ve smlouvě jinak. V případě překročení tohoto stanoveného limitu se
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nájemce zavazuje uhradit za každý ujetý kilometr, nad tento stanovený limit, částku
uvedenou ve smlouvě popřípadě ceníku plus zákonnou sazbu DPH. Částka je splatná
ihned při vrácení automobilu.
7.12 Nájemce je povinen platit nájemné ve smluvené výši v souladu se smlouvou.
7.13 Nájemce není povinen platit nájemné za dobu,po kterou nemohl vozidlo užívat pro
jeho nezpůsobilost nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat vozidlo způsobil
nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. Neoznámí-li nájemce
nemožnost užívání vozidla bez zbytečného odkladu pronajímateli, jeho povinnost platit
nájemné trvá.
7.14 Nájemce musí dodržovat všechny povinnosti v souvislosti s provozem vozidla
zejména Zákon o pozemních komunikacích, Zákon o silniční dopravě a nařízení pro
přepravu nebezpečného zboží ADR po silnici a železnici, pokud je na základě této
smlouvy nepřebírá pronajímatel.
7.15 Se zavedením nového mýtního systému od 1.1.2007 v ČR je nájemce povinen
dodržovat veškeré právní předpisy, zejména Zákon 19/1997 Sb. O pozemních
komunikacích, §23b a §43, a Všeobecné obchodní podmínky provozovatele systému
elektronického mýtného účinné od 1.1.2007. Nájemce je dále povinen poučit řidiče jim
provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a jeho užíváním a
zajistit úhradu mýtného podle podmínek sjednaných s provozovatelem elektronického
mýtného. Dojde-li k porušení těchto předpisů s následným postihem, může pronajímatel u
nájemce uplatnit postih v plné výši a současně vyúčtovat nájemci veškeré náklady s tím
spojené, včetně smluvní pokuty. Poplatky za používání silnic jakéhokoliv druhu v
zahraničí nese rovněž nájemce.
7.16 Nájemce se postará o to, aby bylo vozidlo používáno podle předpisů k návodu k
obsluze výrobce. Musí být používán šetrně v rámci smluvního účelu použití a chráněn
před poškozením. Nájemce zajistí, aby bylo vozidlo používáno jen v dopravě a provozně
bezpečném stavu.
7.17 Nájemce musí provádět běžnou kontrolu a údržbu podle návodu k obsluze,
např.kontrolu stavu motorového oleje, chladiva, brzdové kapaliny a tlaku pneumatik.
Vozidlo je předáno s plnou nádrží(diesel) a plnou nádrží Blue Tec(vozidla Euro 5) a se
stejným množstvím bude i vráceno. Není-li vozidlo při vrácení řádně natankováno, pak
pronajímatel vyrovná chybějící množství a nájemci vyfakturuje cenu za pohonnou
látku,popř.Blue Tec, platnou ten den, včetně přirážky 300,00 Kč.
7.18 Nájemce dá pronajímateli k dispozici vozidlo k provedení prací podle článku 9 a 10
včas tak, aby mohly být řádně provedeny požadované údržby a opravy na základě
opotřebení podle konceptu péče stanoveného pronajímatelem a kontroly vozidla nájmu na
základě zákonných předpisů.
7.19 Násilné škody a škody způsobené nehodou je třeba neprodleně ohlásit pronajímateli,
dále mu musí nájemce předat neprodleně kopii oznámení škody. Pronajímatel rozhodne
podle povahy věci a rozsahu škody o dalším průběhu, obzvláště o provedení opravy.
7.20 Výpadky tachometru nebo tachografu a poškození zaplombování musejí být
pronajímateli neprodleně oznámeny. Požadované opravářské práce je třeba provést ihned
a výhradně v autorizovaném servisu Jan Mika (dále jen „autorizovaný servis“).
7.21 Nájemce smí povolit použití vozidla svým personálem jen tehdy, pokud je řidič
vlastníkem požadovaného řidičského oprávnění. Přenechání vozidla subdodavateli je
povoleno jen po předchozím písemném schválení pronajímatelem.
7.22 Použití vozidla v zemích mimo Evropskou unii je přípustné jen tehdy, pokud jsou
tato použití zobrazena na zelené pojišťovací kartě přiložené k dokladům o vozidle, a
pokud se tak smluvní strany dohodnou ve formuláři smlouvy.
7.23 Nájemce musí neprodleně oznámit pronajímateli změnu své firmy, svého zřizovatele
podniku nebo účastnických poměrů u zřizovatele podniku a sídla podniku.
7.24 Tankování vozidel alternativními pohonnými látkami (např. bionafta) vyžaduje
písemné potvrzení pronajímatele. Za vícenáklady, které z toho vznikly (např. zvýšený
náklad na servis následkem kratších intervalů údržby), je nájemci účtován měsíční
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servisní paušál ve výši 4.500,00 Kč. U krátkodobých pronájmů (denní a týdenní
pronájmy) činí servisní paušál jednorázově 4.500,00 K. Je-li během pronájmů nebo po
skončení nájemního poměru zjištěno, že bylo provedeno natankování bionaftou, aniž by o
tom pronajímatel věděl, pak je servisní paušál zvýšen se zpětnou platností na celé období
nájmu.
7.25 Ztrátu značky, navigačního CD, dokladů o vozidle (ORV atd) je třeba neprodleně
ohlásit pronajímateli. Za nové vystavení, popř. náhradu, je nájemci účtováno 4.000,00
včetně právě platné zákonné daně z přidané hodnoty.
7.26 Za následky dopravních přestupků a trestných činů, které jsou zjištěny v souvislosti s
pronajímaným vozidlem, je plně zodpovědný nájemce a odpovídá pronajímateli za
vznikající
poplatky a náklady. Pronajímatel je povinen uvést úřadům v takovém případě
nájemce/řidiče, který v období spáchání přestupku nebo trestného činu vozidlo řídil, jinak
za toto jednání odpovídá, jako by jej nájemce spáchal sám.
7.27 Na vyžádání pronajímatele musí nájemce kdykoliv sdělit, kde se právě nachází
pronajímané vozidlo a umožnit pronajímateli, nebo jím pověřenému zástupci technickou
kontrolu pronajímaného vozidla.
7.28 Je-li pronajímané vozidlo zadrženo třetí osobou nebo zabaveno, je nájemce povinen i
za tento časový úsek zaplatit splátku nájemného.
7.29 Pokud je pronajímané vozidlo vybaveno digitálním kontrolním přístrojem pro
kontrolu dob řízení a dob odpočinku, zavazuje se nájemce dodržovat zákonné předpisy
pro použití přístroje. Obzvláště se zavazuje, vždy na začátku a na konci časového úseku
pronájmu, jakož i dodatečně v případě pronájmu delších než tři měsíce, nejpozději každé
tři měsíce od začátku nájmu, přenést všechna data z masové paměti
kontrol.přístroje,týkající se jím prováděných jízd za použití jeho podnikové karty,uložit je
a archivovat po dobu zákonem předepsané lhůty pro uschování. Dále se zavazuje
kopírovat data karty řidiče každých 28 dnů a uložit je po dobu trvání zákonných lhůt.
7.30 Nemůže-li nájemce v odůvodněných vyjímečných případech splnit povinnosti
uvedené v článku 7.29, je třeba na začátku a na konci časového úseku nájmu vystavit
výtisk jako při chybové funkci nebo poškození karty řidiče.
7.31 Vozidlo je vybaveno monitor. systémem Patriot a mechan. zabez. zařízením defend
Lock, které je nájemce povinen využívat. Pokud bude Nájemce chtít využít
monitor.vozidla pro své účely Pronaj. poskytne Nájemci za úplatu tyto informace.
8. Pojištění, pojistná událost, škoda na předmětu nájmu
8.1 Pronajímatel má uzavřenou na vozidlo smlouvu s Axa,ČPP, Triglav o zákonném
pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
8.2 Pronajímatel má uzavřenou na vozidlo smlouvu s Axa,ČPP, Triglav o havarijním
pojištění platnou pro EU s následujícím členěním:
a. odcizení
b. havárie
c. poškození živlem
d. připojištění oken
e. strojní pojištění nástavby
8.3 U všech druhů škod je sjednaná spoluúčast 10% minimálně 10.000,00 Kč, kterou v
případě škody nese nájemce.
8.4 Smluvní strany se mohou ve formuláři smlouvy dohodnout na jiné výši spoluúčasti,
než je uvedena v odstavci 8.3. Pro tyto případy bude nutné uzavřít další pojistnou
smlouvu. Náklady na toto připojištění ponese nájemce a budou zahrnuty v ceně nájmu za
vozidlo.
8.5 Dojde-li k pojistné události (poškození, zničení, odcizení, atd.) na vozidle, je nájemce
povinen učinit opatření k tomu, aby se škoda vzniklá tímto případem nebo v souvislostí s
ním již nezvětšovala. Nájemce je přitom povinen prokázat, že takováto opatření učinil, a
poškozené části vozidla uschovat až do doby provedení jejich posouzení zástupcem
pojišťovny.
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8.6 Nájemce je povinen oznámit pojistnou událost:
- policii a pronajímateli ihned. Pronajímatel bude poté řešit pojistnou událost se svou
pojišťovnou.
8.7 Při odstraňování následků pojistné události dohodne nájemce s pronajímatelem
veškeré postupy a bude dodržovat jeho pokyny. Pokud tuto povinnost poruší, odpovídá
pronajímateli za veškeré škody, které následkem tohoto porušení vznikly. Nájemce je
povinen podle pokynů pronajímatele – není-li sjednáno něco odlišného – nechat
neprodleně provést nutné opravy v autoriz. servisu,a to svým jménem a na vlastní
účet,ledaže se kvůli závažnosti a rozsahu škod jedná o totální škodu nebo že předpokl.
náklady na opravu přesahují 60% hodnoty opětovného pořízení vozidla.
8.8 Nájemce zašle dále pronajímateli neprodleně kopii oznámení škody určené pro
pojišťovnu a kopii účtu – daňového dokladu o provedené opravě. Nájemce je i po
ukončení smlouvy povinen uplatnit svým jménem a na své náklady všechny nároky z
pojistné události,není-li sjednáno něco jiného. Nájemce nese vždy náklady za opravy
vozidla, které přesahují rámec pojistného plnění z uzavřené pojistné smlouvy.
9. Vyřízení údržbových a opravářský plnění a přistavení náhradního vozidla
9.1 Pro časový úsek požadovaných údržeb a oprav z důvodu opotřebení, jakož i pro
zákonné kontroly a prohlídky, přísluší nájemci náhradní vozidlo, pokud délka trvání
opravy překračuje dobu 24 hodin.
9.2 Nárok na náhradní vozidlo při neplánovaném technickém pobytu v dílně a škody z
nehody vzniká:
při technické poruše vozidla obdrží nájemce náhradní vozidlo od 48.hodiny po nahlášení
poruchy a otevření zakázky na opravu v autorizovaném servisu.
Nachází-li se předmět nájmu v okamžiku poruchy v zahraničí, činí lhůta pro poskytnutí
48 hodin. Vrácení náhradního vozidla musí být provedeno do 24 hodin po skončení
opravy. Nemůže-li být poskytnuto náhradní vozidlo, nejsou splátky nájemného po dobu
provádění opravy účtovány, popř.budou dobropisovány.
9.3 Doplňkově k předešlým opatřením platí pro náhradní vozidlo analogicky ustanovení
nájemní smlouvy.
9.4 Předání náhradního vozidla provede pronajímatel na základě protokolu o předání a
vrácení náhradního vozidla, který je podepsán nájemcem. Pokud je náhradní vozidlo
přebíráno řidičem pověřeným nájemcem, jedná řidič jménem nájemce na základě plné
moci.
9.5 Utrpí-li nájemce škodu následkem poruchy vozidla nebo následkem prodlevy
pronajímatele s jejím odstraněním, odpovídá pronajímatel nájemci za škodu, která mu tím
vznikla. Náhradní povinnost nevzniká, pokud byla škoda odvrácena pomocí jednoho z
náhradních vozidel přistavených pronajímatelem.
10.Servisní výkony hrazené pronajímatelem
10.1 Pronajímatel zajistí nájemci veškerou údržbu a opravy voz.v provozovně firmy.
Pod pojmem „servisní výkony“ se rozumí.
- provádění veškeré údržby předepsané výrobcem včetně dodávek potřebných náhradních
dílů a provozních látek (vyjma pohonných hmot)
- provádění všech oprav souvisejících s opotřebením při obvyklém užívání vozidla nebo
užívání dle dohodnutých podmínek provozu vozidla uvedených v nájemní smlouvě
- příprava a zajišťování provedení STK a s tím spojených oprav a seřízení včetně měření
emisí
- zajišťování kontroly a cejchování tachografů
- výměna agregátů, není-li možná jejich oprava
„Servisní výkony“ nejsou zejména:
- odstranění škod způsobených
a) nehodou či poškozením (zničením) též třetí osobou
b) nepřiměřeným a násilným zacházením s vozidlem, např. překročením maximálního
přípustného zatížení nebo maximálních otáček motoru, nebo nedodržováním návodu k
obsluze, a/nebo jiných technických a provozních předpisů k vozidlu
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c) změnami na vozidle provedenými nájemcem nebo třetí osobou (vyjma autorizovaného
servisu )
d) používáním takových náhradních dílů nebo provozních látek, které nejsou povoleny
provozními a technickými předpisy výrobce
- výměna nebo oprava poškozených skel vozidla (např. praskliny skla)
- doplňování pohonných hmot
- odstraňování vad a neúměrné opotřebení pneumatik a disků kol, vyvážení kol
- výměna žárovek
- náklady za odtažení, náklady vzniklé v důsledku parafinace nafty
10.2 Pronajímatel je povinen zajistit provedení všech dle zákona nezbytných kontrol a
uhradit za ně odpovídající poplatky v plné výši
10.3 Nájemce obdrží k vozidlu servisní knížku, pouze pokud je sjednaná doba nájmu delší
než 7dnů. Tato servisní knížka opravňuje vyžadovat smluvní výkony v autorizovaných
servisech určených pronajímatelem. Servisní knížku je nutno vždy předložit. Její ztráta
musí být pronajímateli neprodleně oznámena. Bude-li nutné vystavit novou servisní
knížku, zavazuje se nájemce zaplatit veškeré náklady, které jsou spojeny s vydáním
nového servisního průkazu.
10.4 Může-li nájemce provést změny na vozidle dle nájemní smlouvy nebo těchto
všeobecných podmínek je povinen pronajímateli uhradit náklady za práce, vynaložené za
účelem uvedení předmětu nájmu do původního stavu.
10.5 Po dobu nutnou k údržbě a opravám běžného opotřebení podle plánu údržby dle
servisní knížky výrobce, stejně tak i po dobu prohlídky a kontroly vozidla na základě
zákonných předpisů, není nájemce oprávněn k užívání vozidla.
10.6 Pronajímatel se zavazuje vybavit vozidlo odpovídajícími pneumatikami. Nájemce je
povinen pravidelně kontrolovat huštění pneumatik a jejich opotřebení.
Pronajímatel neposkytuje nájemci bezplatnou výměnu pneumatik, nutnou na základě
jejich předčasného opotřebení v důsledku nesprávného používání nebo údržby, nebo v
důsledku jejich úmyslného poškození nebo poškození způsobeného nehodou.
10.7 Vozidlo musí být do servisu přistaveno umyté a zbavené nečistot.
11. Prodlení/odpovědnost za škodu
11.1 Je-li nájemce v prodlení s vrácením vozidla, je odpovědný za škodu, která v
důsledku tohoto prodlení pronajímateli vznikla.
11.2 Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda.
11.3 Nájemce odpovídá za škodu, která vznikla porušením povinnosti stanovených touto
smlouvou.
11.4 Za nadměrné opotřebení vozidla v rozporu s technickými a provozními předpisy
vozidla či pokyny pronajímatele odpovídá nájemce pronajímateli v plném rozsahu jako za
poškození.
11.5 V případě zničení, ztráty či poškození vozidla se odpovědnost nájemce posuzuje dle
obecných ustanovení za škodu dle občanského zákoníku.
11.6 Pronajímatel odpovídá za škody způsobené nájemci tím, že vozidlo není způsobilé
pro provoz na pozemních komunikacích. Této odpovědnosti se pronajímatel zprostí,
jestliže prokáže, že nemohl zjistit ani předvídat nezpůsobilost dopravního prostředku při
zachování odborné péče do jeho převzetí nájemcem.
11.7 Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, způsobenou odcizením,poškozením nebo
ztrátou vozidla, které buď on, jeden z jeho zaměstnanců či zástupců nebo příslušný řidič
vozidla zavinili ve výši spoluúčasti sjednané smlouvy. Popř. Při škodách pod hranici
sjednané spoluúčasti v plné výši za škodu. Pokud se u havarijních škod na vozidle
vyskytuje pojištěnec, vyřizuje pronajímatel škodu bezprostředně s ním, nájemce je
povinen uplatnit své nároky prostřednictvím pronajímatele.
11. Za vedlejší náklady škody, které způsobí nájemce byť z nedbalosti, odpovídá nájemce
vždy. K vedlejším nákladům škody se počítají zejména náklady na odtažení a na
záchranu, převáděcí a registrační náklady, náklady na odborné znalce, snížení hodnoty
vozidla a ušlý zisk na nájemném.
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11.9 Nájemce jinak odpovídá podle zákonných ustanovení, obzvláště za škody na
pronajatém vozidle a jeho vybavení, za vedlejší náklady a následné škody všeho druhu a
za neodborné nakládání s pronajatým vozidlem.
11.10 Nájemce ručí za všechny škody, které se vyskytují na základě nedovoleného
tankování vozidel bionaftou.
12. Smluvní pokuta
12.1 Za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti je nájemce povinen zaplatit
neprodleně smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč
12.2 Ujednání o smluvní pokutě nezprošťuje nájemce povinnosti splnit závazek.
Ustanovení o náhradě škody zůstávají tímto nedotčena.
13. Zánik smlouvy
13.1 Právo užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo
zničením vozidla.
13.2 Smlouva o nájmu vozidla sjednanou na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí.
13.3 Výpověď u dlouhodobého nájmu nabývá účinnosti uplynutím 30 dnů.
13.4 Po zániku práva užívat vozidlo je nájemce povinen vrátit vozidlo do místa, kde jej
převzal.
14. Výpověď
14.1 Pronajímatel může vypovědět smlouvu zejména z níže uvedených důvodů okamžitě.
Nájemce může smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů.
14.2 Pronaj.může smlouvu okamžitě vypovědět obzvláště tehdy, pokud nájemce neplní
některou ze svých povinností z nájemní smlouvy nebo z jejich příloh zejména:
- pokud nájemce při uzavření nájemní smlouvy nebo během platnosti nájemní smlouvy
uvedl pronajímateli nesprávné nebo neúplné údaje nebo pokud jednotlivé údaje zamlčel.
- je-li nájemce v prodlení s placením nájemného, aniž by bylo zapotřebí zvláštní
upomínky ze strany pronajímatele
- pokud nájemce neuhradí včas jiné platby dle nájemní smlouvy nebo pokud u něho
nastalo prokazatelné zhoršení majetkových poměrů.
- užívá-li nájemce vozidlo v rozporu s účelem sjednaným v nájemní smlouvě a
pronajímateli následkem toho vznikne škoda nebo vznik takové škody hrozí, popř.
následkem toho může dojít k předčasnému opotřebování nebo poškození vozidla
14.3 Pokud byla smlouva o nájmu vypovězena podle oddílu 1, má pronajímatel
následující práva:
- nárok na okamžité vydání vozidla hned po skončení smlouvy. Nevrátí-li nájemce
vozidlo neprodleně, pak je pronajímatel oprávněn odebrat vozidlo na náklady nájemce
- nárok na úhradu nájmu až do vrácení vozidla
- nárok na náhradu škody
Jako náhradu škody bude pronajímatel nájemci fakturovat konkrétní škodu. Přitom jsou
zohledněny ušetřené náklady od pronajímatele. Ty jsou účtovány nájemci za kalendářní
den s 1/30 dohodnuté měsíční splátky
14.4 Pro návěsy a rámy je pronajatá doba platnosti závazná. Při předčasné výpovědi
nájmu, popř.vrácení návěsu/rámu, jsou nájemci účtovány ještě nezaplacené splátky nájmu
v plné výši.
15. Vrácení vozidla
15.1 Při ukončení nájemní smlouvy je třeba, aby nájemce neprodleně vrátil vozidlo na své
náklady a nebezpečí podle smluvního rozsahu, to znamená zejména s klíčky a všemi
přenechanými doklady, jako je např. technický průkaz motorového vozidla, sešit s
údržbami, osvědčení a servisní doklady, na smluvně dohodnutém místě vrácení. Pokud
není provedeno vrácení části nebo příslušenství z důvodů, které se
vyskytly u nájemce, musí nájemce nahradit náklady opatření náhrady, jakož i z toho
vyplývající další škodu. V případě ztráty klíčů nájemcem je výměna zamykacího systému
na náklady nájemce(výroba a kódování imobilizérem).
(Za vrácení vozidla je považováno fyzicky předané vozidlo na určeném místě).
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15.2 Nájemce se týkají až do okamžiku vrácení veškeré povinnosti z nájemní smlouvy.
15.3 Při vrácení vozidla po ukončení podle smlouvy je vyhotoven společný protokol o
stavu vozidla a podepsán oběma smluvními stranami nebo jejich zástupci.
15.4 Vrácení vozidla je možné výhradně během otevírací doby, v pracovních dnech mezi
8,00 a 16,00 hodinou. Je-li vozidlo vráceno mimo uvedenou otevírací dobu, popř.po
soumraku nebo bez vystavení protokolu o vrácení, pak se provede oficiální vzetí zpět a
posouzení v následující pracovní den.
15.5 V případě zajištění vozidla pronajímatelem musí nést nájemce všechny tím
vznikající náklady včetně poplatků za používání silnic.
15.6 Je-li vozidlo vráceno s nákladem nebo vzat zpět zárukou a není-li náklad vyzvednut
nájemcem do 24 hodin po odpovídajícím sdělení nájemcem, pak má pronajímatel právo
uskladnit tento náklad sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady nájemce. U zboží
podléhajícího zkáze může pronajímatel zboží prodat nebo zlikvidovat na náklady
nájemce, pokud je uskladnění nepřiměřené drahé nebo nemožné. Pokud je zboží
vlastnictvím nájemce, může je pronajímatel využít k uspokojení pohledávky vydražením
nákladu. Výtěžek z toho je pokud možno vyúčtován k vyrovnání nároků pronajímatele
vůči nájemci po odečtení všech nákladů vydražení.
16. Závěrečné ustanovení
16.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy částečně nebo úplně neplatné
či neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
Místo neplatného či neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které se
co nejvíce přibližuje obsahu smlouvy a hospodářskému účelu této smlouvy.
16.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je místem plnění všech závazků smluvních stran
provozovna pronajímatele. Místně příslušným soudem l. stupně pro veškeré nároky
vyplývající z této smlouvy je obecný soud pronajímatele, nebude-li jím dle příslušných
kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů soud jiný.
16.3 Podpisem smlouvy uděluje nájemce souhlas ke zpracování veškerých svých
osobních údajů uvedených ve všech součástech smlouvy nebo ve všech dokladech
předaných či předložených pronajímateli v souvislosti s uzavřením smlouvy( dále jen
osobní údaje). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů dle této smlouvy se rozumí
rozsah zpracování osobních údajů dle §4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.
Nájemce dále souhlasí s tím, aby
a) pronajímatel zpracovával a dále třetím osobám předával osobní údaje za účelem
uplatnění veškerých nároků pronajímatelem ze smlouvy a za účelem zpracovávání
dokladů prodávajícího.
b) Pronajímatel zpracovával osobní údaje za účelem jejich zpřístupňování třetím osobám
v souvislosti s odebráním vozidla nájemci či třetí osobě.
c) Pronajímatel zpracovával osobní údaje za účelem poskytnutí těchto údajů reklamním či
marketingovým agenturám, se kterými je ve smluvním vztahu a které mohou nabízet
nájemci využití dalších služeb pronajímatele, popř. Mohou zjišťovat u nájemce kvalitu
služeb pronajímatele.
d) Osobní údaje ve stejném rozsahu, za stejným účelem a na stejné období jako
pronajímateli byly zpřístupněny kontrolním orgánům.
16.4 Podpisem formuláře smlouvy nájemce potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu
k osobním údajům, které o něm vede pronajímatel, a o dalších právech nájemce
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních
údajů. Dále nájemce souhlasí s tím, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může
odvolat pouze písemně.
16.5 Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy se zasílají na adresu sídla, místa
podnikání,popř. bydliště smluvních stran, uvedených ve formuláři smlouvy, nebo došlo-li
k řádnému písemnému oznámení změny adresy druhé smluvní straně, pak na tuto novou
adresu.
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Za doručení se považuje předání písemnosti, zaslání této písemnosti faxem nebo doručení
poštou, popř. kurýrem na adresu druhé smluvní strany. Za den doručení se považuje den,
kdy druhá smluvní strana písemnost převzala, nebo převzetí písemnosti odmítla. Je-li
písemnost druhé smluvní straně doručována více způsoby, má se za to, že tato písemnost
byla doručení dnem, který jako první lze považovat za den doručení.
16.6 Nestanoví-li kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů či jednotlivá
ustanovení této smlouvy jinak, řídí se tato smlouva obchodním zákoníkem.
16.7 Součástmi smlouvy jsou nebo se v souladu se smlouvou stanou následující
dokumenty
a) smlouva o pronájmu vozidla
b) tyto všeobecné podmínky
c) protokol o předání a protokol o převzetí
d) ceník služeb
e) servisní kniha vozidla
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