
 

Smluvní podmínky o nájmu vozidla 

 
 Pronajímatel odevzdá vozidlo nájemci v nepoškozeném a provozu schopném stavu před uzavřením smlouvy. 

Nájemci je dána možnost vozidlo si řádně prohlédnout a vyzkoušet. Spolu s vozidlem předá pronajímatel nájemci 

malý technický průkaz k vozidlu, doklad o zákonném pojištění odpovědnosti za škodu a doklad k dálniční známce 

pro tento rok, kterou je vozidlo opatřeno. Vozidlo je předáno včetně zákonné výbavy, a to autolékárničky, reflexní 

vesty, výstražného trojúhelníku, rezervy s klíčem, heverem a 1x klíč od vozu. Nájemce svým podpisem na smlouvě 

veškeré tyto skutečnosti výslovně potvrzuje.  

 

 Nájemce se zavazuje udržovat a vrátit zpět pronajímateli vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, zejména čisté a 

dotankované. V případě vrácení znečištěného vozidla, je pronajímatel oprávněn účtovat čištění vozidla 1500,- Kč 

bez DPH. V případě vrácení nedotankovaného vozidla účtuje pronajímatel částku 500,- Kč bez DPH a dotankované 

pohonné hmoty. Nájemce není oprávněn účastnit se s vozidlem jakýchkoliv sportovních akcí, používat vozidlo 

k jízdě v nepřiměřeném terénu či jakýmkoli jiným způsobem užívat vozidlo tak, že hrozí jeho poškození nebo 

nadměrné opotřebení.  

Ve vozidle je zakázáno kouřit. V případě porušení, zaplatí nájemce pokutu 1500 Kč bez DPH. 

 

 Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli jakékoliv závady na vozidle, a to včetně varovných 

upozornění hlásících systémem vozidla.  

Nájemce je povinen kontrolovat stav provozních náplní vozidla a tyto svým nákladem udržovat v předepsaných 

hladinách (kapalina do ostřikovačů zcela, ostatní náplně – dolévání).  

Nájemce není oprávněn provádět na vozidle jakékoliv opravy či servisní úkony a taktéž není oprávněn zadat 

provedení opravy či servisního úkonu třetímu subjektu. Veškeré opravy a servisní údržby na vozidle bude vykonávat 

pronajímatel, a to v provozovně na adrese Chválenice čp. 40. Nájemce se zavazuje vozidlo k opravám a údržbám do 

provozovny přistavovat. 

 

V případě poškození vozu, která budou likvidní pojišťovnou hradí nájemce spoluúčast (do 100000 Kč škody 10000 

Kč, nad 100000 Kč škody min. 10%). V ostatních případech (znečištění sedaček, potrhané čalounění, atd), která 

nebudou likvidní pojišťovnou musí nájemce zaplatit v plné výši. 

 

 Nájemce se zavazuje zajistit, aby při užití pronajímaných vozidel byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla 

provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Nájemce je v této 

souvislosti povinen oznámit pronajímateli jako provozovateli vozidel identitu osoby řidiče, která se dopustila 

porušení povinností řidiče nebo pravidel silničního provozu ve smyslu § 125f zákona o silničním provozu. 

V opačném případě odpovídá nájemce pronajímateli za vzniklou škodu.  

Škodou se rozumí zejména pokuta uložená pronajímateli jako provozovateli vozidel za správní delikt dle § 125f 

zákona o silničním provozu. 

 

 Vozidla budou vrácena v provozovně pronajímatele Chválenice čp. 40, a to na základě předávacích protokolů. 

Předávací protokol slouží jak k převzetí, tak k vrácení vozidel.  

Po sepisu a podpisu předávacího protokolu je pronajímatel oprávněn uplatňovat pouze skryté vady vozidel. 

U pronájmů kratších než jeden měsíc, je nájemce povinen informovat pronajímatele o vrácení vozidel jeden 

pracovní den předem. 

Pokud nájemce vozidla nevrátí v den skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn převzít vozidla sám, a to v místech, 

kde se vozidla budou nacházet. Za tímto účelem je pronajímatel bez předchozího upozornění oprávněn vstupovat na 

pozemky a do prostor užívaných nájemcem. 

 

 Účastníci prohlašují, že si tyto smluvní podmínky přečetli, obsahu porozuměli a tento tvoří projev jejich svobodné a 

vážné vůle. Účastníci dále prohlašují, že smluvní podmínky neuzavřeli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 Poučení klienta o užití osobních údajů: Klient bere na vědomí, že Společnost přebírá jeho osobní údaje, které mu 

klient sdělí a že je užije k účelům dle čl. 6 odst. 1 písm. b), c), d), f) GDPR. Klientovi bylo umožněno seznámit se s 

Poučením o zpracování osobních údajů. 

 

 


