SMLUVNÍ PODMÍNKY O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
1. PŘEDMĚT NÁJEMNÍ SMLOUVY
Fyzická osoba Nešpor Jiří, Všetičkova 16a, Brno, 602 00, IČO 62081926
(dále jen „pronajímatel“) a nájemce uzavírají dle ustanovení §2321 a násl.
Občanského zákoníku Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen
„smlouva“). Na základě této smlouvy se pronajímatel zavazuje přenechat
nájemci motorové vozidlo uvedené ve smlouvě (dále jen „vozidlo“) k dočasnému
užívání za úplatu a nájemce se zavazuje tuto úplatu zaplatit.
2. VÝŠE NÁJEMNÉHO A ZPŮSOB PLATBY
Výše nájemného je dohodnuta ve smlouvě. Ceny jsou uvedené včetně
DPH. Nájemce je povinen pronajímateli zaplatit nájemné, doplnění
pohonných hmot do stavu při zapůjčení a doplnění povinné výbavy
v případě užití či ztráty.
Při převzetí vozidla je nájemce dále povinen složit zálohu 5 000,-Kč
v hotovosti nebo podpisem směnky. Tato záloha je vratná v případě řádného
vrácení vozidla a dodržení smluvních podmínek.
3. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího
podpisu oběma smluvními stranami. Nájemní vztah podle této smlouvy končí
uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Smlouvu lze prodloužit,
pokud o to nájemce písemně požádá pronajímatele a pronajímatel toto
prodloužení písemně potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány
smluvní podmínky.
Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení
vozidla nájemcem později než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za
podstatné porušení smlouvy a může mít jako neoprávněné užívání cizí věci za
následek trestněprávní postih. Nájemce je v takovém případě povinen za období
přesahující sjednanou dobu trvání nájmu pronajímateli zaplatit smluvní pokutu
minimálně ve výši nájemného včetně všech souvisejících poplatků.

4. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA
Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém
stavu včetně povinné výbavy. O převzetí je vždy sepsán ve smlouvě předávací
protokol. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k
pronajatému vozidlu musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu
v předávacím protokolu. Vozidlo je nájemci předáno vždy s plným stavem paliva
a doplnění paliva při vrácení bude účtováno dle aktuálního ceníku.
Místo předání vozidla nájemci: Hostinec u Tošováka, Dolní Adršpach 68, 54957.
Místo vrácení vozidla pronajímateli: Hostinec u Tošováka, Dolní Adršpach 68,
549 57.
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého
příslušenství a dokumentů v termínu sjednaném na základě smlouvy. Převzetí
vozidla včetně dokladů a klíčů musí potvrdit pronajímatel. Pokud
vozidlo nebude předáno předávacím protokolem, který bude podepsán
pronajímatelem a nájemcem, nepovažuje pronajímatel vozidlo za vrácené se
všemi případnými důsledky (nájemné se účtuje dále, všechny případné následně
zjištěné škody na vozidle budou účtovány nájemci apod.).
4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Předmětné vozidlo může být řízeno pouze osobami s příslušným řidičským
oprávněním, které jsou uvedeny ve smlouvě. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod
vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit
sníženou schopnost vnímání a reakce. Dále nájemce nesmí přenechat vozidlo k
řízení nezletilé osobě nebo osobě, která je pod vlivem výše uvedených
omamných látek.
Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem, pro který je určeno, a
dodržovat všechny dopravní a jiné platné právní předpisy. S vozidlem je přísně
zakázáno vjíždět na uzavřené komunikace a lesní cesty. Dále je nájemce
povinen vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a
předpisům pro daný typ vozidla. Jde především o dodržování parametrů

stanovených výrobcem týkajících se technického stavu vozidla, množství
motorového oleje, chladicí kapaliny, nahuštění pneumatik, apod..
Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku
škody, včetně povinnosti dodržování pronajímatelem stanovených podmínek a
doporučení. Nájemce má zakázáno provádět na vozidle opravy nebo úpravy.
Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu
třetích osob, které nejsou oprávněny užívat vozidlo. Zejména nesmí nájemce
zanechat v zaparkovaném vozidle (kufru) klíče a dokumenty a je vždy povinen
parkující vozidlo řádně zabezpečit. Porušení některé z těchto povinností je
považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy. Pronajímatel
doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště, která jsou hlídána.
Pronajímatel je povinen obstarat na své náklady běžné opravy a údržbu
vozidla a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu na vozidle umožnit, jakož
i v důsledku výše uvedeného strpět omezí užívání vozidla. V době takového
omezení užívání vozidla je nájemce oprávněn požadovat od pronajímatele
poskytnutí vozidla stejných nebo obdobných kvalit za účelem pokračování
smluvního vztahu.
Náklady spojené s opravou nese pronajímatel kromě případů, kdy potřeba
opravy na vozidle vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nájemcem
nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu (buď v rozporu s
obvyklým užíváním vozidla, nebo porušením smluvních podmínek).
V případě nepojízdnosti nesmí být vozidlo odstaveno na opuštěném místě,
ale je nutné zajistit jeho bezpečnost a neprodleně o této skutečnosti informovat
pronajímatele.
Pokud chce nájemce vycestovat s vozidlem do zahraničí, nese veškerou
odpovědnost za vše, co souvisí s provozem motorového vozidla v zahraničí.
5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ
Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s limitem
35.000.000,- Kč.

Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na
vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem.
Pronajímatel není povinen hradit škody úmyslné, zaviněné nedbalostí nebo
porušením dopravních či jiných předpisů, na které se nevztahuje pojištění na
základě platných zákonů. V takovém případě by nájemce musel uhradit náhradu
škody v plném rozsahu.
Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy, a dále
škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících
do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce v plné výši.

6. POSTUP V PŘÍPADĚ ŠKODNÉ UDÁLOSTI
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 škodné události je nájemce povinen řádně a úplně
vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdrží spolu s doklady k
předmětnému vozidlu.
Dále 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, zaznamenat jejich RZ a uvést evidenční údaje
oddělení police, která případ vyšetřovala.
Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je nájemce povinen
ho zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizení.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně, každou škodnou
událost na předmětném vozidle (odcizení nebo poškození vozidla), jakož i udat
stanoviště, na kterém se předmětné vozidlo nachází, dále je povinen oznámit
pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob.
Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré
doklady a klíče, patřící k vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit okamžité
předání řádně vyplněného formuláře „Záznam o dopravní nehodě“. Nájemce je

povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti
součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v
rámci soudního řízení.
Nájemce okamžikem převzetí vozidla od pronajímatele odpovídá za
veškerou škodu, kterou by nájemce případně způsobil osobám cestujícím
předmětným vozidlem a stejně tak i účastníkům silničního provozu.
7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se smlouvou, popř. se sjednanými
standardními obchodními podmínkami, popř. způsobem, kterým vznikne
pronajímateli škoda, popř. nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na
vozidle, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. Taktéž
nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li pronajímatel své
povinnosti.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této smlouvy včetně jeho osobních
údajů byly zpracovány na počítači a uchovány v databázi pronajímatele.
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, příp. podá žalobu u příslušného
soudu s tím, že důsledky, které pro nájemce mohou z takové skutečnosti
vyplynout, nese výlučně nájemce.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 5. 2022

