Příloha č. 1
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke krátkodobé smlouvě č............. ze dne ............................ o nájmu dopravního prostředku („Smlouva“)
(dále jen „Podmínky“)
ODDÍL l. VOZIDLO
Článek 1.1 Místo vydání a vrácení vozidla
Místo vydání a vrácení vozidla je uvedeno ve Smlouvě.Veškeré náklady vzniklé Pronajímateli převzetím vráceného
vozidla v jiném místě než uvedeném ve Smlouvě jdou k tíži Nájemce.
Článek 1.2 Místo užívání vozidla
Nájemce je oprávněn užívat vozidlo výlučně a pouze na území Evropy (resp. mimo států bývalé SSSR, které nejsou
členy Evropské unie a mimo Velké Británie). Při porušení tohoto ustanovení odpovídá Nájemce Pronajímateli za
veškerou škodu na vozidle vzniklou a je povinen uhradit veškeré náklady související s dopravou vozidla na území
České republiky, popř. Slovenské republiky. V případě porušení tohoto zákazu má právo Pronajímatel vypovědět
Smlouvu bez výpovědní doby. Nájemce bude v takovém případě vyzván Pronajímatelem k vrácení vozidla do 5 dnů
ode dne obdržení výzvy k vrácení vozidla doporučeným dopisem s potvrzením převzetí tohoto dopisu. Po
předcházejícím písemném souhlasu ze strany Pronajímatele je Nájemce oprávněn užívat vozidlo i v jiných zemích,
která Pronajímatel uvede v souhlasu.
Pokud je vozidlo zabaveno celní správou nebo jinými orgány v zemích, kde Nájemce užívá vozidlo v rozporu se
Smlouvou nebo Podmínkami, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli tržní cenu vozidla stanovenou
Pronajímatelem na základě průměrných cen používaných v Praze při prodeji vozidel té samé značky a toho druhu s
ohledem na technickou specifikaci vozidla, jeho stav a stupeň opotřebení v den uzavření Smlouvy.
Článek 1.3 Stav vozidla
Vozidlo předané Nájemci je v dobrém stavu a splňuje požadavky uvedené v platných právních předpisech, zejména
v zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Při vydání a vrácení vozidla Pronajímatel a Nájemce, případně osoby jimi pověřené sepíší zápis o předání a převzetí
vozidla s potvrzením technického stavu vozidla.
Autorizovaný servisní personál Pronajímatele seznámí při vydání vozidla Nájemce nebo pověřeného zaměstnance
Nájemce se zásadami provozu vozidla a s jeho příslušenstvím.
Vozidlo musí být vráceno v čistém stavu tak, jak bylo Nájemci vydáno. V opačném případě je Nájemce povinen
uhradit náklady na čištění vozidla nebo na jeho uvedení do původního stavu.
Článek 1.4 Dokumenty, vybavení, doplňky
Vozidlo se vydává Nájemci s dokumenty, vybavením a příslušenstvím požadovanými platnými právními předpisy,
zejména zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, detailními předpisy upravujícími
silniční dopravu vozidly daného druhu a předpisy daňovými.
Nájemce nese plnou odpovědnost za nepředložení správných dokumentů kontrolním orgánům a za nesprávné
použití těchto dokumentů, vybavení a příslušenství.
Náklady na nové pořízení dokumentů, uvedení vybavení nebo příslušenství do původního stavu plně hradí Nájemce.
Ztráta registračních značek, ztráta technického průkazu nebo klíčů vozidla z viny Nájemce nezavazuje Pronajímatele
k pronajmutí náhradního vozidla na dobu, nežli se vyrobí nové registrační značky, dokumenty nebo budou dodané
nové klíče k vozidlu.
Článek 1.5 Reklama
Nájemce není oprávněn umisťovat jakékoliv reklamy nebo grafické znaky na vozidlech, která jsou předmětem
Smlouvy.
Přední a zadní část vozidla a jeho boky jsou trvale označeny znaky Pronajímatele. Toto označení nesmí být žádným
způsobem odstraněno ani zakryto, byť jen dočasně, ani Nájemcem, ani osobami u něho zaměstnanými.
Na vozidla je zakázáno umisťovat: panely, transparenty, plakáty, odznaky, praporky atd. obsahující informace, které
nejsou spojeny s činností Nájemce nebo mají politický charakter.
Jestliže Nájemce zjistí, že reklamy Pronajímatele na vozidle jsou poškozené, je povinen ihned o tom Pronajímatele
informovat.
Článek 1.6 Palivo
Náklady na pohonné hmoty nese Nájemce. Vozidlo musí být vráceno s takovým stavem pohonných hmot, v jakém
bylo Nájemci vydáno., v opačném případě je Nájemce povinen uhradit náklady Pronajímatele vynaložené na čerpání
chybějícího množství pohonných hmot..
Náklady tankování: průměrná cena nafty dle www.ccs.cz
Článek 1.7 Opravy, příležitostný a pravidelný servis
Poskytovatel služeb je jedinou osobou oprávněnou k provádění oprav vozidla bez ohledu na to, zda poškození je
mechanické, nebo je důsledkem nehody. Náklady na příležitostný i pravidelný servis vozidla jdou k tíži
Pronajímatele, který objednává opravy a který je odpovědný za tyto činnosti. Servisní práce jsou prováděny při
daném počtu najetých km nebo k datu stanoveném Pronajímatelem. Nájemce se zavazuje podřídit se požadavkům
na odstavení vozidla po dobu provádění příležitostných nebo pravidelných servisních prací.
V opačném případě Nájemce nese veškerou odpovědnost vyplývající z případného poškození vozidla.
Data servisních prací budou Pronajímatelem stanovena na některý pracovní den. Nájemce nebo osoba jím pověřená
se zavazuje, že Pronajímatele nebo určeného pracovníka servisu bude informovat o veškerých závadách nebo
anomáliích v provozu vozidla, které by mohly negativně ovlivnit jeho správný chod nebo jeho bezpečnost.
Pronajímatel bude dodávat mazivo a ostatní prostředky nezbytné pro dobrý chod vozidla, s výjimkou paliva a jeho
případných aditiv.
Článek 1.8 Pneumatiky
Pronajímatel zajistí plný servis pneumatik.
Nájemce je povinen pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách a jejich dobrý stav v souladu s požadavky
bezpečnosti jízdy popsanými v platných právních předpisech. V případě zničení pneumatik z jiného důvodu než je
opotřebení provede Pronajímatel výměnu pneumatik na náklady Nájemce.
ODDÍL ll. ODPOVĚDNOST
Článek 2.1 Odpovědnost za vozidlo a jeho používání
Nájemce zajišťuje péči o vozidlo, řízení vozidla, transport a manévrování od okamžiku převzetí vozidla.
Nájemce zajišťuje péči o zařízení a o přístroje do té doby, dokud nebudou převzaty poskytovatelem služeb v rámci
návratu vozidla provedeného v pracovních hodinách poskytovatele služeb.
Vozidlo je provozováno personálem zaměstnaným Nájemcem nebo jím pověřeným.
Nájemce se zavazuje, že vozidlo bude používat výhradně pro dopravu zboží v souladu s určením tohoto vozidla. Pro
dopravu jiného zboží musí Nájemce předem získat písemný souhlas Pronajímatele.
Je zakázáno přepravovat zboží, které by mohlo ohrozit vozidlo nebo zanechat na něm trvalé stopy, a to jak v
důsledku vlastností tohoto zboží, tak obalu nebo zatížení.
Nájemce se zavazuje, že bude používat vozidlo pouze na cestách, pro které je toto vozidlo určeno.
Poškození
Nájemce je odpovědný za poškození vozidla (jak mechanických částí, tak karoserie), které bylo způsobeno jinak než
běžným provozem, a za poškození výbavy a příslušenství vozidla, ke kterému došlo v průběhu nakládání nebo
vykládání zboží nebo ke kterému došlo kvůli povaze zboží a dále odpovídá za poškození vzniklé kvalitou
komunikace, na které bylo vozidlo použito, nevhodnou pro daný typ vozidla a poškození vzniklé z jakékoliv jiné
příčiny.
Porušení předpisů a odpovědnost Nájemce
Nájemce nese odpovědnost za trestné činy a přestupky spojené s porušením předpisů silničního provozu.
Nájemce nese odpovědnost za poškození vozidla vzniklé následkem překročení jakýchkoliv norem udávajících
zásady správné funkce vozidla, technických parametrů, rozměrů vozidla, jeho vybavení, přípustné hmotnosti
nákladu, přípustného počtu osob uvedeného v technickém průkaze, zdvihu heverů a jiných zařízení pro obsluhu
vozidla. Nájemce je povinen bezvýhradně dodržovat veškeré právní předpisy (i) upravující řízení a provoz
motorových vozidel, jakož i (ii) právní předpisy upravující přepravu zboží, platné ve státu, ve kterém Nájemce
Předmět nájmu takto užívá, jakož i (iii) veškeré ostatní právní předpisy. Veškerá odpovědnost za porušení takových
právních předpisů jde výlučně k tíži Nájemce. Je-li poplatníkem sankce z povinnosti porušené při provozu vozidla ze
zákona Pronajímatel, je oprávněn její úhradu Nájemci vyúčtovat daňovým dokladem – fakturou v nejbližším termínu
splatnosti nájmu, a Nájemce je povinen takto vyúčtovanou částku Pronajímateli uhradit.
Technické prohlídky a povolení
Nájemce je povinen poskytnout vozidlo Pronajímateli na všechny jeho výzvy bez ohledu na jejich termín nebo
frekvenci, cílem těchto výzev je splnit povinnosti spojené s prováděním kontrol a prohlídek požadovaných zákonem.
V opačném případě nese Nájemce veškeré z toho vyplývající důsledky finanční i trestní.
Článek 2.2 Osoby řídící vozidlo
Nájemce pověří řízením vozidla výhradně osoby ve věku opravňujícím k řízení motorových vozidel v souladu
s platnými právními předpisy, které vlastní řidičský průkaz odpovídající tonáži a druhu vozidla po dobu nejméně
jednoho roku a splňují veškeré podmínky požadované zákonem.
Minimální věk osoby řídící vozidlo, které je předmětem smlouvy, je 21 let.
Řidiči jsou povinni striktně dodržovat pokyny Pronajímatele týkající se řádného používání vozidla.
Pronajímatel může požadovat okamžitou změnu personálu řídící vozidlo, jestliže se tento personál neřídí základními
pokyny pro používání vozidla uvedenými výše, nedodržuje zásady silničního provozu dané platnými právními
předpisy a také může požadovat změnu řidiče, který řídí vozidlo nesprávným způsobem.

V případě, kdy Nájemce nezmění řidiče, proti kterému měl Pronajímatel námitky, ztrácí Nájemce možnost využití
pojistného krytí v případě škody způsobené tímto řidičem.
Článek 2.3 Používání chladících zařízení a hydraulického čela, které jsou součástí výbavy vozidla
Nájemce je odpovědný za provoz a dohled nad provozem speciálních zařízení, která jsou součástí vozidla. Nájemce
se musí ujistit o způsobilosti uživatelů těchto zařízení. Zejména se musí personál obsluhující některé z těchto zařízení
účastnit povinného školení. Z tohoto hlediska nese Nájemce výhradní odpovědnost a je povinen za tímto účelem
zařídit každé pojištění týkající se používání těchto zařízení a jeho následky jak za škody způsobené třetím osobám,
tak za škody na pronajatém vozidle, škody na samotném zařízení i škody způsobené obsluze a škody na majetku
Pronajímatele nebo na majetku poskytovatele služeb.
Článek 2.4 Odpovědnost za porušení předpisů
Nájemce je odpovědný za dodržování právních předpisů upravujících nakládání se zbožím, dodržování zásad jeho
dopravy a zásad silničního provozu a také za striktní dodržování zásad používání vozidla současně s normami
popisujícími zásady správné funkce vozidla, jeho technických parametrů a rozměrů.
V případě porušení výše uvedených předpisů a zásad nese Nájemce veškeré následky finanční, daňové, celní nebo
trestní vyplývající z tohoto porušení. Nájemce v tomto případě zprostí Pronajímatele jakékoliv odpovědnosti vůči
třetím osobám, přičemž Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat od Nájemce náhradu veškerých škod, které
z tohoto důvodu vznikly.
ODDÍL lll. POJIŠTĚNÍ
Článek 3.1 Záruky pojištění
a. povinné ručení
Pronajímatel zajistí uzavření povinného smluvního pojištění vozidla v souladu s platnou právní úpravou.
b. havarijní pojištění
Kromě povinného ručení uzavře Pronajímatel havarijní pojištění pokrývající škody na vozidle vzniklé v důsledku
poškození, zničení, ztráty vozidla nebo jeho vybavení v důsledku náhodných událostí definovaných v pojistné
smlouvě a ve všeobecných podmínkách pojištění, zejména v důsledku:
 nehody vozidel,
 srážky se zvířetem,
 náhlého působení mechanické síly v okamžiku srážky vozidla s osobami, zvířaty nebo s předměty z vnějšku
vozidla,
 škody vzniklé v důsledku povodně,
 úderu blesku,
 zatopení,
 výbuchu,
 hurikánu,
 sesuvu půdy,
 náhlého působení teploty nebo chemické látky z vnějšku vozidla,
 poškození třetí osobou,
 odcizení vozidla, jeho části nebo vybavení,
 požáru vozidla.
SPOLUÚČAST NÁJEMCE:
Nájemce je povinen v případě každé pojistné události týkající se vozidla uhradit Pronajímateli spoluúčast podle
následujících pravidel: v případě první pojistné události zaplatí Nájemce spoluúčast ve výši 10%, minimálně 10 000,Kč; pokud na stejném vozidle dojde během období počínajícího první pojistnou událostí a končící uplynutím 12
celých kalendářních měsíců od první pojistné události k další pojistné události, má Pronajímatel právo navýšit
spoluúčast Nájemce vždy o dalších 10 %, minimálně o 10 000,- Kč s každou další pojistnou událostí, a to až do
celkové výše škody, tj. spoluúčasti Nájemce na pojistné události ve výši 100%.
Článek 3.4 Výjimky z odpovědnosti pojistitele:
a) Jestliže pojistitel odmítne celkovou nebo částečnou výplatu pojistného plnění, je Nájemce povinen nahradit
Pronajímateli ztráty vzniklé rozdílem mezi hodnotou škody a přiznaným pojistným plněním.
Právo na pojistné plnění nevzniká zejména v těchto případech:
 odcizení vozidla v případě:
- zanechání klíčků ve vozidle nebo jejich nenáležité zabezpečení mimo vozidlo,
- zanechání dokumentů ve vozidle nebo jejich nenáležité zabezpečení mimo vozidlo,
- nezabezpečení vozidla v souladu s jeho konstrukcí a neuvedení do provozu zařízení zabezpečující vozidlo před
odcizením.
- zpožděné předání informace o odcizení vozidla,
 částečná nebo celková škoda je následkem:
- požáru vozidla způsobeného nainstalováním zařízení nebo příslušenství, které provedl Nájemce nebo jím
zaměstnaný pracovník bez svolení Pronajímatele,
- nepředání informace o pojistné události v průběhu dvou pracovních dnů od okamžiku pojistné události,
- nárazu do horních částí vozidla,
- nedodržování právních předpisů při řízení vozidla,
- nadměrného zatížení,
- řízení vozidla řidičem, který nemá řidičský průkaz nebo vlastní řidičský průkaz po dobu kratší než jeden rok,
- řízení vozidla řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
- řízení vozidla řidičem, který je zaměstnancem agentury práce,
- dopravovaného zboží nebo nesprávného naložení nebo přetížení,
- nedodržení státních hranic (viz článek 1.1 a 1.2.),
- nepokojů, válečných událostí, používání silnic se zátarasy a jinými protestními akcemi,
- předání nebo zapůjčení vozidla v rozporu se Smlouvou,
- provozování pronajatého vozidla na nebo v nemovitosti Nájemce nebo nacházející se v jeho správě,
- nehody, která se stala mimo běžné pracovní hodiny a mimo zadaný rozsah práce, zejména při využívání vozidla
pro soukromé účely bez vědomí Pronajímatele a bez jeho písemného souhlasu,
- podnájmu, předání nebo zapůjčení vozidla smlouvě rozporu se Smlouvou,
- porušení předpisů upravujících bezpečnost silničního provozu, ať jsou nebo nejsou důsledkem řízení vozidla
(v případě, že pojišťovna omezí nebo odepře Pronajímateli výplatu pojistného plnění),
- porušení předpisů způsobených stavem vozidla, kde Nájemce neumožní Pronajímateli, i když neúmyslně, opravu
závady, která by byla příčinou výše uvedených porušení pravidel.
- Trestní a finanční následky takových porušení pravidel nese strana, která za ně v souladu s výše uvedenými
zásadami nese odpovědnost.
- Škoda je následkem jiných událostí definovaných ve Všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, na jejichž
základě bylo uzavřeno pojištění vozidla
 jiné škody:
- v případě, kdy řidič vozidla opustil místo nehody,
- vzniklé za jiných okolností než je uvedeno v oznámení o škodě,
- vzniklé následkem nesprávného nakládání, vykládání, nesprávné dopravy nákladu nebo zavazadel,
- používání vozidla mimo jeho určení,
- odcizení osobních předmětů zanechaných ve vozidle, které náleží buď Nájemci, nebo osobám u něj
zaměstnaných, i v tom případě, kdyby bylo vozidlo zaparkované v prostorech poskytovatele služeb,
- odcizení zařízení nebo příslušenství náležící Nájemci, přestože bylo instalováno se souhlasem Pronajímatele ,
- vzniklé následkem odcizení vozidla.
V případě odcizení vozidla nebo škody hodnocené jako škoda celková Pronajímatel jako majitel vozidla bude
Nájemci fakturovat částku odškodnění podle následujících zásad:
 V případě vozidel o maximální přípustné hmotnosti nákladu překračující nebo rovné 3,5 tuny: Pronajímatel
vezme v úvahu tržní hodnotu vozidla v době odcizení a hodnotu nových dodatečných prvků sníženou o 1,5 % jejich
hodnoty za každý měsíc používání.
 V případě vozidel o maximální přípustné hmotnosti nákladu menší než 3,5 tuny: Pronajímatel vezme v úvahu
tržní hodnotu vozidla v době odcizení a hodnotu doplňkové výbavy a karoserie. Pokud vozidlo není starší než jeden
rok, vezme Pronajímatel v úvahu katalogovou hodnotu vozidla a hodnotu doplňkové výbavy a karoserie sníženou o
1,5 % za každý měsíc používání od okamžiku, kdy Nájemce převzal vozidlo.
b) Jízdní soupravy
Pojištění tahače nezahrnuje škody na návěsu a obráceně. V případě poškození jedné části soupravy zaviněného
závadou nebo nesprávnou údržbou druhé části, Nájemce nebo Pronajímatel vznese nároky na odškodnění v souladu
s platnými právními předpisy. Nájemce je povinen na vlastní účet v rozsahu požadovaným zákonem pojistit část
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Příloha č. 1
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke krátkodobé smlouvě č............. ze dne ............................ o nájmu dopravního prostředku („Smlouva“)
(dále jen „Podmínky“)
soupravy, která není majetkem Pronajímatele. Nájemce se zavazuje předat Pronajímateli prohlášení o pojištění dané
části, o údajích pojistitele a v případě škody kopii potvrzení o převzetí zprávy s ohlášením škody tomuto pojistiteli.
Článek 3.5 Oznámení o škodě (nehoda, odcizení, požár, dopravní nehoda, zničení)
V případě nehody je Nájemce povinen:
 na místo nehody zavolat policii,
 vyplnit záznam o dopravní nehodě,
 získat od policie informace o jednotce nebo osobě, která bude záležitost vyřizovat,
 získat od původce nehody prohlášení, které bude obsahovat údaje o původci nehody, údaje o vozidle původce
nehody, údaje o jeho pojištění povinného ručení (jestliže nehoda byla zaviněna třetí osobou),
 získat prohlášení jiných účastníků nehody nebo/a svědků (jsou-li),
 dodržet jiná ustanovení všeobecných a detailních podmínek pojištění (např. v souladu se zvláštní procedurou
postupu v případě škody).
Nájemce je povinen předat Pronajímateli výše uvedené informace a dokumentaci týkající se nehody okamžitě,
nejpozději však do 48 hodin od okamžiku vzniku nehody.
Jestliže následkem nesplnění těchto výše uvedených formalit bude mít pojistitel právo odmítnout nebo snížit výplatu
pojistného plnění, je Nájemce povinen uhradit škodu nebo rozdíl mezi hodnotou škody a vyplaceným pojistným
plněním.
Dopad nehodovosti na pojistné záruky
V případě škod zaviněných, těžkých a/nebo opakujících se, které mají vliv na pojišťovací náklady si Pronajímatel
vyhrazuje právo zatížit Nájemce dodatečnými náklady.
V případě nutnosti použití tohoto článku je Pronajímatel povinen uvědomit Nájemce o svém záměru doporučeným
dopisem minimálně jeden měsíc před účinností tohoto opatření.
Výše uvedený postup Pronajímatele není důvodem k ukončení smlouvy Nájemcem.
Okolnosti mající vliv na zvýšení rizika
Nájemce je povinen informovat Pronajímatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na zvýšení pojistného
rizika, zejména o druhu nákladu (obzvláště lehce zápalné, výbušné materiály atd.), které mají být převážené ve
vozidlech. S cílem umožnit správné ohodnocení rizika pojistitelem informuje Pronajímatel pojišťovnu o charakteru
výše uvedených okolností včetně převážených nákladů. Případné náklady spojené s dodatečným pojistným nese
Nájemce.Pokud nebudou předložena takováto prohlášení, třeba i neúmyslně, je Pronajímatel zproštěn veškeré
odpovědnosti a Nájemce může být zbaven práva využívat pojistné záruky Pronajímatele bez ohledu na to, zda řidič
vozidla nese za pojistnou událost odpovědnost.
ODDÍL lV. CENY A TERMÍNY SPLATNOSTI
Článek 4.1 Ceny
Nájemné se vypočítává na základě:
- stálého nájemného za období, na které je vozidlo předáno Nájemci k používání, případně se zahrnutím paušálu na
najeté km, na kterém se smluvní strany dohodly, v některých případech s paušálem na využívání chladicího zařízení
nebo služby po dané období,
- proměnného nájemného podle počtu najetých km nebo případně počítaného podle počtu najetých km
překračujících paušál, tato částka se připočítává k nájmu stálému
- případně nájemného proměnného počítaného podle počtu hodin využívání chladicího zařízení nebo podle služby
nebo podle počtu hodin překračujících paušál takového využívání a tato částka je připočítána k nájmu stálému.
Dodatkové služby, zejména palivo, franšízing atd. se fakturují zvlášť.
Článek 4.2 Poplatky
Náklady spojené s provozem vozidla na placených silnicích na území České republiky, zejména náklady
elektronického výběru mýta, nese Nájemce.
Článek 4.3 Aktualizace cen
Nájemné se počítá podle počáteční předpokládané doby trvání Smlouvy a podle ekonomických podmínek v době
podepsání Smlouvy. Nájemné je stálé po celou dobu trvání Smlouvy.
Článek 4.4 Peněžitá jistota
Pro zabezpečení řádného plnění Smlouvy a veškerých z ní vyplývajících pohledávek skládá Nájemce Pronajímateli
peněžitou jistotu ve výši:
a) při době trvání nájmu kratší než jeden měsíc ve výši, která se rovná nájemnému podle udaného počtu najetých
km,
b) při době trvání nájmu jeden měsíc a déle Nájemce složí u Pronajímatele peněžitou jistotu ve výši platby za jeden
a půl měsíce nájemného podle udaného počtu najetých km,
Peněžní jistota bude vrácena po uplynutí doby nájmu a po návratu vozidla. Peněžní jistota převzatá Pronajímatelem
se neúročí. Nájemce opravňuje Pronajímatele k použití peněžní jistoty na uhrazení všech pohledávek, které mohou
vzniknout ze Smlouvy.
V případě nájmu na dobu nepřekračující 7 dnů může Pronajímatel souhlasit s náhradou peněžní jistoty blokací
kreditní karty na částku vypočítanou v souladu se zásadami uvedenými výše v bodě a) Uvolnění blokace karty a
případná vyúčtování se provádějí podle zásad jako vyúčtování peněžité jistoty. V případě nenavrácení vozidla v
termínu stanoveném ve Smlouvě nebo v případě prodloužení doby trvání Smlouvy tak, že celková doba používání
vozidla Nájemcem podle Smlouvy překročí 7 dnů, provede Pronajímatel platby ze stanovené blokace a Nájemce je
povinen doplnit peněžní jistotu do výše vyplývající z platné doby trvání nájmu.
Článek 4.5 Stanovení počtu ujetých km
Najetý počet km se stanoví na základě údaje tachometru nebo tachografu v souladu s normami používanými
výrobcem.
V případě poškození tachometru se Nájemce zavazuje k uhrazení paušálu odpovídajícímu platbě za 500 ujetých km
za každý den doby trvání nájmu.
Najeté km se počítají od okamžiku výjezdu z místa vydání vozidla do okamžiku návratu do místa vrácení vozidla.
V případě nájmu na dobu delší než jeden měsíc se Nájemce zavazuje každý měsíc informovat poskytovatele služby
o počtu najetých km za poslední měsíc.
Článek 4.6 Fakturace
V případě nájmu na dobu trvání nájmu kratší než jeden měsíc se fakturace provádí na začátku doby trvání nájmu.
V případě nájmu na dobu 1 měsíc nebo delší se fakturace provádí na začátku každého kalendářního měsíce.
Článek 4.7 Termín splatnosti
Faktury je nutno platit v dohodnutých termínech. Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné za příslušný
kalendářní měsíc dle faktury vystavené Pronajímatelem, splatnost faktury bude 14 dní od data vystavení. V případě
zpoždění s platbou má Pronajímatel právo účtovat úroky jeden a půl krát vyšší než je aktuální zákonná úroková
sazba.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, po ukončení doby nájmu vozidla je Nájemce povinen okamžitě
vyrovnat všechny pohledávky Pronajímatele po splatnosti.
Článek 4.8 Blokování vozidla
V případě nezaplacení faktury v termínu na ní uvedeném má Pronajímatel možnost dálkového zablokování vozidla,
Nájemce o tom bude předem informován. Náklady na dopravu vozidla do místa vydání nese Nájemce. Nájemce se v
tomto případě nemůže dovolávat toho, že Pronajímatel zneužil svého práva, ani prohlašovat, že blokáda vozidla byla
neoprávněná.
Článek 4.9 Úroky za zpoždění plateb
V případě nezaplacení faktury v termínu na ní uvedeném si vyhrazuje Pronajímatel právo vypovědět smlouvu bez
výpovědní doby a na náklady Nájemce odvézt pronajaté vozidlo bez ohledu na místo, kde se v daném okamžiku
nachází. Nájemce se v tomto případě nemůže dovolávat toho, že Pronajímatel zneužil svého práva, ani prohlašovat,
že vypovězení nájemní smlouvy bylo neoprávněné a ani požadovat náhradu škody vzniklé v souvislosti se
zablokováním.
V případě nedodržení termínu platby uvedeném na faktuře budou k dlužné částce účtovány úroky jeden a půl krát
vyšší než je aktuální zákonná úroková sazba ode dne následujícího po dni splatnosti dlužné částky.
ODDÍL V. DALŠÍ USTANOVENÍ
Článek 5.1 Doba trvání Smlouvy
Doba trvání Smlouvy je uvedena ve Smlouvě. Smlouva končí uplynutím doby trvání uvedeného ve Smlouvě, popř.
doby, o kterou byla Smlouva prodloužena, ledaže je níže stanoveno jinak. Smlouva vstupuje v platnost dnem předání
vozidla uvedeným ve Smlouvě. Doba trvání Smlouvy se dělí na 24hodinové nedělitelné celky a počítá se od hodiny
odjezdu vozidla.
V případě úplného zničení vozidla nebo poškození vozidla způsobující jeho nepojízdnost, končí Smlouva dnem, kdy
Nájemce doručí Pronajímateli záznam o dopravní nehodě, popř. jiný dokument, prokazující nepojízdnost vozidla
(např. oficiální vyjádření autorizovaného servisu o technické vadě vozidla apod.).
V případě odcizení nebo ztráty vozidla končí Smlouva dnem, kdy Nájemce doručí Pronajímateli prohlášení o
odcizení vozidla s jednoznačným důkazem o nahlášení odcizení nebo ztráty vozidla
Článek 5.2 Vrácení vozidla
a) Vozidlo bude vráceno v místě udaném Pronajímatelem ve Smlouvě během běžných pracovních hodin. Vrácené
vozidlo musí být v takovém stavu, v jakém bylo Nájemci vydáno (čistota, stav paliva) a s příslušnými dokumenty a
FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 PRAHA 4
Česká republika
IČO: 290 58 481
DIČ: CZ 290 58 481

příslušenstvím. Náklady na uvedení vozidla do stavu, v jakém bylo vydáno (poškození, čistota, stav paliva), nese
Nájemce. Tyto náklady mohou být sníženy o peněžní jistotu ve výši, která bude Nájemci předložena.
V případě, kdy vrácené vozidlo bude vyžadovat mytí, čištění nebo tankování, Pronajímatel zatíží Nájemce
následujícími náklady
1) vozidla do 3,5 tuny:
– vnější mytí vozidla a nákladního prostoru – 1000 CZK + DPH;
– čištění kabiny řidiče – 1000 CZK + DPH
2) vozidla nad 3,5 tuny včetně tahačů návěsů a návěsů:
– vnější mytí vozidla a nákladního prostoru – 2000 CZK + DPH netto;
– čištění kabiny řidiče – 1000 CZK + DPH
b) Vozidlo se považuje za vrácené tehdy, když jej Nájemce vrátil Pronajímateli s příslušnými dokumenty
a příslušenstvím nebo den převzetí vozidla Pronajímatelem na náklady Nájemce. V jiném případě tím dnem bude
den, kdy Nájemce předloží Pronajímateli prohlášení o odcizení s jednoznačným důkazem o nahlášení odcizení nebo
ztráty vozidla příslušným orgánům. Vozidlo je k dispozici Nájemci, který za něho nese výhradní odpovědnost, do
dne ukončení výše popsané doby trvání nájmu, resp. do doby vrácení vozidla Pronajímateli před uplynutím doby
trvání nájmu;
c) V případě dřívějšího návratu vozidla se vždy použijí cenové tarify pro krátkodobou smlouvu s ohledem na dobu
nájmu a aktuální počet najetých km.
d) Jestliže vozidlo nebude Pronajímateli vráceno do skončení doby trvání nájmu, vyhrazuje si Pronajímatel právo k
odebrání vozidla na náklady Nájemce bez ohledu na to, kde se vozidlo v daném okamžiku nachází. Nájemce se v
tomto případě nemůže dovolávat toho, že Pronajímatel zneužil svého práva. Pokud Nájemce nevrátí vozidlo
Pronajímateli do konce doby trvání nájmu, má Pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši dvojnásobného
nájemného za dobu, po kterou je Nájemce v prodlení s vrácením vozidla, tj. za dobu od konce doby trvání nájmu do
doby vrácení vozidla Pronajímateli.
Článek 5.3 Výjimky z odpovědnosti Pronajímatele:
V žádném případě se Nájemce nebude domáhat odškodnění kvůli zpoždění ve vydání vozidla, ani v případě
odstoupení od Smlouvy nebo vyřazení vozidla z provozu v důsledku poruch nebo oprav prováděných během trvání
Smlouvy.
Článek 5.4 Ochrana vozidla
Nájemce nemá právo postoupit vozidlo a nemůže vozidlem zajistit nároky třetích osob. Jakákoliv forma zapůjčení,
podnájmu, výměny nebo jiného poskytnutí třetí osobě a také každá forma postoupení práv Nájemce vyplývajících ze
Smlouvy a těchto Podmínek musí být předem písemně odsouhlasena Pronajímatelem. V případě porušení tohoto
článku Nájemcem je Pronajímatel oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. V případě zabavení vozidla je
Nájemce povinen o tom uvědomit Pronajímatele a podniknout veškeré kroky s cílem uplatnit práva Pronajímatele na
vozidlo. V tomto případě je Nájemce povinen vyvinout veškeré úsilí a na vlastní náklady zajistit uvolnění vozidla ze
zabavení.
Vozidlo nesmí být postoupeno v rámci převodu podniku Nájemce ani nesmí být předmětem jakékoliv věcné záruky.
Článek 5.5 Postoupení smlouvy – Převod – Zástava
Nájemce prohlašuje, že byl Pronajímatelem informován o právu Pronajímatele postoupit, Smlouvu na jakoukoliv
třetí osobu určenou Pronajímatelem. Nájemce s tímto souhlasí a zavazuje se, na první výzvu Pronajímatele podepsat
veškeré dokumenty případně nutné k postoupení Smlouvy. V takovém případě bude Nájemce o postoupení
informován doporučeným dopisem s potvrzením odběru. Nájemce se zavazuje, že v tomto případě bude pokračovat
v činnosti podle Smlouvy beze změn po celou zbývající dobu její platnosti do jejího ukončení. Pronajímatel v tomto
případě nebude ručit za plnění postoupené povinnosti. Nájemce není oprávněn postoupit Smlouvu ani žádnou
pohledávku ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.
Článek 5.6 Porušení Smlouvy
Pokud Nájemce poruší jakoukoli svoji smluvní nebo zákonnou povinnost, bude Pronajímatel mít právo vypovědět
Smlouvu bez výpovědní doby, a to bez omezení práv Pronajímatele na případné odškodnění. Vozidlo musí být
vráceno nejpozději do 48 hodin od okamžiku předání informace Nájemci o rozhodnutí Pronajímatele Smlouvu
vypovědět.. Tato informace musí být předána doporučeným dopisem s potvrzením odběru.
Článek 5.7 Zákaz výpovědi
Nájemce nemá právo Smlouvu vypovědět a je povinen platit nájemné až do konce doby trvání nájmu.
Článek 5.8 Příslušnost soudu Pro případ řešení sporu týkajícího se interpretace nebo plnění těchto Podmínek
nebo Smlouvy bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Pronajímatele.
Článek 5.9 Nedílnost ustanovení
Podpisem těchto Podmínek a Smlouvy Nájemce vyjadřuje celkový a bezpodmínečný souhlas s jejich obsahem a
vzdává se tím možnosti odvolávání se na jakákoliv ustanovení, která jsou v rozporu s e Smlouvou nebo Podmínkami
Článek 6 Sazebník poplatků
Sazebník poplatků
Poplatek za identifikaci platby
zaslané pod chybným VS
Poplatek za odeslání ostatních
písemností
Poplatek za zajištění ztracené
a/nebo ukradené a/nebo
poškozené Registrační značky
vozidla a/nebo velkého
technického průkazu a/nebo
malého technického průkazu
Poplatek za odeslání 1. písemné
upomínky
Poplatek za odeslání druhé a každé
další upomínky a/nebo výzvy
Poplatek za vyřízení dopravního
přestupku
Poplatek za manipulaci s GPS
systémem provedenou
Pronajímatelem

Výše poplatku v Kč
50,00
200,00

kolky +
1000,00
zdarma
1 000,00
200,00
100,00

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení si ponechá Nájemce a jedno Pronajímatel.
V .............................. dne ..............................
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