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Všeobecné smluvní podmínky dále jen VSP 

(Nejedná se o smlouvu, smlouva je zaslána na vyžádání pro konkrétní vozidlo) 

Tyto VSO tvoří nedílnou součást Nájemní smlouvy, dále jen Smlouvy 



1. Předmět nájmu 

Podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku se pronajímatel zavazuje, že přenechá nájemci do užívání 
motorové vozidlo po dobu a podmínek dále uvedených. Nájemce se zavazuje za dočasné užívání 
vozidla zaplatit sjednaný nájem po dobu a za podmínek uvedených ve smlouvě. 

 

2. Předání vozidla 

Pronajímatel předá vozidlo nájemci v řádném technickém stavu, a to na místě a v době sjednané ve 
smlouvě. Zjištěné vady a připomínky k předmětu nájmu uvede nájemce při převzetí vozidla v 
předávacím protokolu. Vozidlo se předává s veškerými potřebnými doklady a klíči. O předání vozidla 
je sepsán a podepsán předávací protokol. 

 

3. Vrácení vozidla 

a) Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v 
jakém jej převzal, včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a čase specifikovaném ve 
smlouvě. 

b) Nájemce je povinen vrátit vozidlo s doplněnou palivovou nádrží. V případě nedoplnění nádrže 
uhradí nájemce hodnotu chybějících pohonných hmot ve výši 27,- Kč/l. 

c) Pronajímatel potvrdí nájemci, po provedení technické prohlídky stavu dopravního prostředku a 
kontrolní jízdy, vrácení dopravního prostředku zápisem do předávacího protokolu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy. V případě, že nájemce nepotvrdí svým podpisem předání dopravního prostředku, je 
pronajímatel oprávněn učinit do předávacího protokolu zápis skutečného stavu dopravního 
prostředku s podpisem svědka. 

d) 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 protiprávní jednání pronajímatele, přičemž veškeré náklady s tím spojené, jakož i 
odpovědnost za škodu na dopravním prostředku případně vzniklou, nese v plném rozsahu nájemce. 
Nad rámec toho, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu za každý započatý den 
prodlení s předáním dopravního prostředku ve výši 5.000,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prodloužení doby trvání nájmu 

a) Prodloužení pronájmu na dobu delší, než je uvedena ve smlouvě, je možné po osobní dohodě s 
pronajímatelem a složení navýšeného nájemného. 

b) Telefonicky lze nájem prodloužit o jeden den nad rámec smlouvou daného termínu 

c) V případě nedodržení podmínek tohoto bodu, bude vozidlo považováno za zcizené. 

 

5. Pojištění a odpovědnost za škodu 

a) Vozidlo, které je předmětem smlouvy, je havarijně pojištěno. Při odcizení, nebo při nehodě 
zaviněné nájemcem je spoluúčast ve výši 10% výše škody, minimálně však 10.000,- CZK. Při likvidaci 
pojistné události zaplatí nájemce celou spoluúčast.  

b) Nájemce odpovídá pronajímateli za škody vzniklé na vozidle v době od jeho převzetí do doby jeho 
vrácení zpět pronajímateli. 

 c) Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré případné škody na vozidle, které nebudou 
pronajímateli uhrazeny oprávněnou pojišťovnou a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy příslušná 
oprávněná pojišťovna sdělí pronajímateli, že způsobenou škodu na vozidle, nebo její část v rámci 
pojistného plnění neuhradí a pronajímatel o to nájemce požádá. 

d) Nájemce je povinen vyřídit dopravní přestupky způsobené při provozu vozidla v době pronájmu a 
to i dodatečně. 

e) V případě ztráty osvědčení o technickém průkazu nebo klíče od vozidla v průběhu doby nájmu je 
nájemce povinen uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o 
technickém průkazu nebo klíče. V případě jejich nevrácení při skončení nájmu uhradí nájemce z 
důvodu omezení možnosti využití vozidla smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

f) Pojistné se nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek, dále na škody vzniklé při závodech všeho druhu a při soutěžích s 
rychlostní vložkou, jakož i při oficiálních přípravných jízdách k závodům a soutěžím, při soukromých 
nebo testovacích jízdách na otevřeném okruhu, nebo vznikne-li škoda s užíváním, které je v rozporu 
se smlouvou. Tyto škody hradí zákazník v plné výši. 

g) Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v případě poškození dopravního prostředku nájemné po 
celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma případu, kdy takové poškození vznikne 
v důsledku prokazatelně nájemcem nezaviněné dopravní nehody, kdy náhradu škody uplatní 
pronajímatel na do odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Postup při hlášení případné škodní události 

a) V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla, nebo jeho části (nezávisle na zavinění 
nájemce), je nájemce vždy povinen neprodleně oznámit škodní událost pronajímateli, jakož i sdělit 
místo, kde se škodní událost stala. Nájemce je dále povinen oznámit pronajímateli následky nehody. 

b) Jedná-li se o škodu převyšující hodnotu 100.000,-Kč nebo o škodu na zdraví je nájemce povinen 
přivolat policii za účelem vyšetření události. 

c) V případě, jakékoli škodní události je nájemce povinen řádně vyplnit formulář „Hlášení nehody a 
poškození vozidla“, který obdrží spolu s doklady k předmětnému vozidlu. 

d) Nájemce je povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody a svědků, včetně jejich 
osobních údajů a zajistit popis vozidel účastníků dopravní nehody a zaznamenat jejich identifikační 
údaje. 

e) Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je nájemce povinen je zabezpečit proti 
dalšímu poškození či odcizení. 

f) Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče, patřící k vozidlu 
a dále je povinen zajistit neprodlené předání pronajímateli řádně vyplněného formuláře „Hlášení 
nehody a poškození vozidla“. 

g) Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při 
vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení. 

 

7. Práva a povinnosti pronajímatele 

a) Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci vozidlo v čase a na místě specifikovaném smlouvou. 
Spolu s vozidlem předá pronajímatel nájemci příslušenství potřebné k provozu vozidla. 

b) Pronajímatel předává nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá vozidlo nájemci po provedení 
kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového oleje, množství a chladicí kapaliny, 
množství brzdové kapaliny, stavu pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátoru a úplnosti povinné 
výbavy v souladu s aktuálně platnou vyhláškou. 

c) Pronajímatel zabezpečuje povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a havarijní pojištění 
vozidla. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí nájemce. Zavazadla a osobní věci jsou pojištěny. 

d) Pronajímatel je povinen vrátit nájemci kauci bez zbytečného odkladu po vrácení vozidla a po 
odstranění všech závad a rozporů se stavem vozidla při jeho převzetí nájemcem a odstranění 
vzniklých škod. Pronajímatel je oprávněn započíst veškeré své pohledávky vůči nájemci na svou 
povinnost vrátit nájemci kauci dle předchozí věty. 

 

 

 

 

 



8. Práva a povinnosti nájemce 

a) Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž obvykle slouží a je výrobcem určen, v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. 

b) Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému 
opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli 
bez zbytečného odkladu. Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná. 
Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. 
Při ceně opravy nad 2.000,- Kč je třeba vyžádat souhlas pronajímatele. 

c) Nájemce je povinen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladicí kapaliny, stav 
motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Nájemce je 
povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, maziv, chladící a 
brzdové kapaliny. 

d) Nájemce nesmí provádět s vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nebo jej půjčit jiné osobě 
než je uvedena ve smlouvě 

 e) Nájemce nesmí zatěžovat vozidlo nad přípustnou mez a účastnit se s vozidlem soutěžních jízd a 
motoristických závodů. 

f) Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je 
vozidlo vybaveno. 

g) V odstaveném vozidle je zakázáno nechávat doklady od vozidla, odnímatelný panel autorádia, je-li 
jím vozidlo vybaveno a jiné předměty, které se můžou stát podnětem k vloupání do vozidla. 

h) Nájemce se zavazuje nepoužívat žádnou formu reklamy na vozidle bez písemného souhlasu 
pronajímatele. Nájemce nesmí na vozidle provádět žádné změny a úpravy 

k) Nájemce je povinen zajistit, že ve vozidle bude dodržován zákaz kouření. V případě porušení 
povinnosti dle předchozí věty je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- CZK a náklady na čištění interiéru a nahradí vzniklou škodu, včetně finanční újmy způsobené 
nucenou odstávkou dopravního prostředku 

l) Tankovat pohonné hmoty (PHM) pouze u autorizovaných čerpacích stanic a uchovávat po dobu 
trvání Smlouvy a následujících 30dnů pokladní doklady o nákupu PHM 

m)Na žádost pronajímatele přistavit dopravní prostředek do provozovny pronajímatele bez 
zbytečného odkladu, a to za účelem provedení kontroly zda je dopravní prostředek řádně užíván 
v souladu se Smlouvou 

n) Přistavit včas dopravní prostředek k provedení opravy či servisní prohlídky a v potřebném rozsahu 
strpět omezení v užívání dopravního prostředku. Pokud nájemce neumožní včasné provedení servisní 
prohlídky dopravního prostředku, odpovídá za případnou související škodu v plném rozsahu. 

 

9. Nájemné, skončení nájmu 

a) Nájemní vztah zaniká předáním vozidla pronajímateli, za splnění podmínek uvedených ve smlouvě. 
Ukončení smluvního vztahu je stvrzeno podpisem obou smluvních stran předávacího protokolu ve 
druhé části předávacího protokolu. 



b) Při předčasném zrušení smlouvy ze strany nájemce je pronajímatelem účtována cena za smluvně 
dohodnutou dobu. 

c) Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu s podmínkami sjednanými smlouvou nebo navazujícími 
objednávkami, popř. způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda, anebo nastane-li hrozba vzniku 
větší škody na vozidle, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. 

d) Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li pronajímatel prokazatelně své závazky dle 
smlouvy. 

e) Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné v plné výši i v případě, že závaznou rezervaci, 
objednávku učiněnou prostřednictvím faxu či emailu v komunikaci mezi pronajímatelem a nájemcem, 
nezruší s dostatečným předstihem, nejpozději však 24 hodin od termínu předání dopravního 
prostředku. V případě zrušení objednávky dříve jak 72 hodin před objednaným termínem, nevzniká 
pronajímateli právo, nárok na úhradu nájemného. V případě zrušení objednávky později jak 72 hodin 
před objednaným termínem a dříve jak 24 hodin před objednaným termínem, vzniká pronajímateli 
právo na úhradu částky ve výši 50% z ceny nájemného   

f) V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle Smlouvy hradí pronajímatel. Ostatní náklady 
spojené s provozem dopravního prostředku, zejména PHM mytí a čištění vozidla, výměna poškozené 
pneumatiky a její pořízení, nadlimitní amortizace, provozní kapaliny apod. hradí nájemce. 

g) Nájemné platí nájemce v hotovosti v pokladně pronajímatele, platební kartou, nebo bankovním 
převodem. Výběr způsobu úhrady je oprávněn učinit pronajímatel. 

h) Pro případ prodlení nájemce s placením svých závazků vyplývajících ze Smlouvy vůči pronajímateli, 
se nájemce zavazuje bezodkladně zaplatit pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.500,- 
CZK a dále 0,05% denně z dlužné částky. Pro případ zasílání upomínek k dlužným platbám se nájemce 
zavazuje bezodkladně uhradit pronajímateli poplatek ve výši 300,- CZK za každou odeslanou 
upomínku. Zároveň se nájemce zavazuje bezodkladně uhradit pronajímateli ´, nebo pronajímatelem 
pověřenému subjektu, za každou započatou hodinu, související s realizací úkonů nezbytných 
k zajištění vymáhání pohledávek, částku ve výši 2.500,- CZK  

 

10. Ostatní ujednání 

a) Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli neprodleně veškeré změny kontaktních a dalších údajů 
týkajících se jeho osoby uvedených ve smlouvě. 

b) Nájemce bere na vědomí, že je vozidlo zabezpečeno satelitním vyhledávačem a po celou dobu 
pronájmu je sledován pohyb vozidla. Nájemce bere na vědomí, že při porušení podmínek smlouvy 
může být činnost vozidla omezena na pokyn pronajímatele prostřednictvím zařízení pro satelitní 
sledování vozidla. 

c) Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této smlouvy včetně osobních údajů byly zpracovány a 
uchovány u pronajímatele. Dále souhlasí s pořízením fotokopie občanského a řidičského průkazu. 

d) Ceník uveden na webových stránkách autopujcovnakarvina.cz je závazný. Tento ceník není platný 
při fakturaci pojišťovnám při řešení pojistných událostí. 

 

 



11. Platnost smlouvy 

a) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou stran. 

b) Smlouva bude vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží jedno.  

c) Nedílnou součástí smlouvy je „Předávací protokol“. 

d) Veškeré změny a doplňky je nutno provést formou písemné přílohy ke smlouvě. 

e) Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a 
účinná. V tomto případě bude neplatné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým 
ustanovením, které nejvíce odpovídá smyslu původně zamýšleného záměru. 

f)Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. Může tak učinit pouze v případě poškození 
vozidla ze strany předchozího nájemce či v případě poruchy vozidla. Pronajímatel je povinen doložit 
tuto skutečnost nájemci objednávkou ze servisu, fakturou za prodej náhradního dílu apod. 


