
Všeobecné podmínky nájemní smlouvy – vozidlo + příslušenství
1.smlouvu o pronájmu i všeobecné podmínky k nájemní smlouvě o pronájmu uzavírají na straně jedné jméno: Ing. Milan Macků, Voroněžská 6, 
616 00 Brno, IČO: 74700316  /dále jen Pronajímatel / a na straně druhé nájemce / údaje viz nájemní smlouva. 
2. Nájemce nesmí nechávat bez dozoru ve vozidle žádné cennosti, doklady od vozidla a jiné věci / včetně odnímatelného čelního panelu rádia, 
TV, DVD přehrávač, nájemní smlouvy a všeobecné podmínky nájemní smlouvy./
3. O každé nehodě, poruše, poškození či krádeži vozidla je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele na telefon +420 606 159 975 nebo 
+420 606 474 743.
4. Protože se všechna pojištění nevztahují na některé případy spojené s porušením povinností řidiče, zavazuje se nájemce svým podpisem, že 
dodrží tyto zásady :
-  nepožije alkohol či omamné látky před a během jízdy a bude dodržovat  zákon o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
-  nepředá vozidlo k řízení jiné osobě, než která je uvedena v nájemní smlouvě
-  nebude vozidlo přetěžovat nad povolené užitečné zatížení
- neporuší všeobecné podmínky pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno.
4. Krádež celého vozidla nebo poškození při vykradení vozidla oznámí na příslušném oddělení policie / vyžádá si protokol policie o této 
události. /
5. Při dopravní nehodě postupuje nájemce dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí Všeobecných podmínek nájemní smlouvy a neprodleně 
oznámí majiteli nehodu vozidla a doručí veškerou písemnou dokumentaci o dopravní nehodě vč. Fotodokumentace. Ve sporných případech vždy 
volat policii.
6. Nájemce je povinen provádět každodenní kontrolu všech provozních kapalin / olej, voda, brzdy, kapalina / případně je doplnit a dohustit 
pneumatiky. Závady, které prokazatelně vzniknou při nedodržení těchto základních podmínek kontroly vozidla jdou na účet nájemce v plné výši.
7. Nájemce se vyvaruje jakékoliv neodborné manipulace a zásahu do půjčeného vozidla. Vyměnit nebo zaměnit úmyslně jakoukoliv součást 
nebo příslušenství vozidla je zakázáno. Při zjištění této skutečnosti bude postupováno dle právních předpisů ČR. Při nenadálé poruše vozidla 
nebo tachometru bude nájemce informovat pronajímatele a dohodne se s ním na dalším postupu. Pronajímatel buď zajistí opravu automobilu 
sám, nebo doporučí nájemci svěřit vozidlo odborníkovi. Drobná oprava u odborníka bude proplacena nájemci na základě stvrzenky a vráceného 
vadného nebo poškozeného dílu beze zbytku / platí v ČR /. V případě poruchy mimo území ČR je nájemce povinen konzultovat zajištění 
podmínek opravy nebo dopravy vozidla do sídla firmy a zajistit prvotní úhradu na místě. Pronajimatel nájemci proplatí rozsah opravy dle 
prokazatelně doložených cen materiálu, a servisních prací v ČR a to v CZK nebo dopravy vozidla do sídla firmy v ČR.
8.Nájemce je povinen řádně a vždy zapůjčené vozidlo uzamykat, včetně zajištění volantu a vždy také používat přídavné mechanické 
zabezpečení pokud je ve vozidle instalováno.
9. Nájemce vrátí vozidlo v přesně dohodnutou dobu a ve stavu, ve kterém jej převzal s plnou nádrží PHM, čisté v exteriéru i interiéru. Při 
nedodržení bodu  devěd, bude z kauce odečneny všechny náklady s úkony spojené. Nájemce zodpovídá za všechny zjevné škody vzniklé na 
vozidle.
10. Za každý překročený den bez včasného prodloužení pronájmu vozidla bude nájemci účtován trojnásobek základní sazby. V případě, že 
vozidlo nebude dle dohody vráceno ani do 1 dne po stanoveném termínu, bude pronajimatelem postupováno v souladu s obecně platnými 
právními normami a legislativou. Pronajimatel oznámí tuto skutečnost Policii ČR jako podezření o odcizení vozidla se všemi právními důsledky, 
které nastanou a budou následovat. 
11. Pokud nájemce zaviní nehodu vlastní vinou,  řídí   se  ustanovením bodu č. 3 a 5  podmínek  pronájmu a dále hradí  spoluúčast ve  výši  10 
000,-  Kč a zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. Při neplnění pojišťovnou, hradí nájemnce poškození či odcizení vozidla v plné výši.  Při 
pojistné události z povinného ručení vozidla zaplatí nájemce smluvní pokutu  ve výši 5000,- Kč.
12. Pokud nájemce zaviní nehodu vlastní vinou, uhradí za každý den opravy základní sazbu nájmu vozidla, nejvýše však po dobu 10 
kalendářních dnů od převzetí vozidla pronajimatelem. Pronajímatel zahájí opravu vozidla do 12 hodin po převzetí vozidla od nájemce.
13. Mytí vozidla a defekty pneumatik během doby pronájmu hradí nájemce sám.
14. Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je vybaveno třícestným řízeným katalyzátorem, a proto nesmí být roztahováno a jako palivo lze pro něj 
použít jen dané palivo. (pro benzínové motory benzín Natural  95, pro vozy TDI a D pouze motorovou naftu  Diesel).
15. V případě odcizení vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast ve výši 10 % z časové ceny vozidla stanovené pojišťovnou. 
Pokud neodevzdá po této události klíče od vozidla a ORV má se za to, že nedodržel podstatnou smluvní povinnost nájemce a zaplatí navíc 
smluvní pokutu 50.000,- Kč. Při ztrátě ORV zaplatí nájemce smluvní pokutu 5.000,- Kč.
16. Pokud pronajimatel prokazatelně zjistí, že nájemce soustavně porušuje podstatné podmínky vyplývající z nájemní smlouvy, může mu být v 
krajním případě vozidlo odebráno proti jeho vůli a bez jeho vědomí a nájemce uhradí veškeré náklady s tím spojené a smluvní pokutu 5000,-Kč.
17. Vyúčtování je pro nájemce splatné vždy v den ukončení pronájmu. Před započetím pronájmu je složena kauce 10 000,- Kč.
18. Nájemce je povinen jedenkrát za 15 kalendářních dnů přistavit vozidlo ke kontrole stavu. Delší dobu než 15 kalendářních dnů lze akceptovat 
pouze po dohodě s pronajimatelem.
19. Nájemce má plnou odpovědnost za pronajaté vozidlo, pronajaté vozidlo nesmí půjčit ani předat k řízení osobě, která není uvedena ve 
smlouvě o nájmu. Předá-li nájemce vozidlo třetí osobě, která není uvedena v nájemní smlouvě, zaplatí smluvní pokutu výši 5.000,- Kč za každý 
takový zjištěný případ.
20. Ceny za pronájem vozidel jsou cenami smluvními, na kterých se obě strany dohodly. 
21. Jízdu do zahraničí lze provést jen s výslovným písemným souhlasem pronajimatele.
22. Pokud nejsou ve smluvních podmínkách některá práva a povinnosti pronajímatele a nájemce výslovně upravena, pak platí a budou 
posuzována mezi smluvními stranami dle všeobecně platných právních předpisů (Obchodní zákoník – č. 513/1991 Sb. v platném znění, 
Občanský zákoník-č. 40/1964 Sb. v platném znění).
23. Pronajimatel má právo odstoupit od smlouvy ihned v případech, kdy nájemce porušuje podmínky nájemní smlouvy, 
nedodržuje dohodnuté podmínky pro provoz a běžné užíváni dopravního prostředku dané výrobcem vozidla, vyplývající ze smlouvy o nájmu, 
nebo vyplývající ze smlouvy o havarijním pojištění. Není-li vozidlo způsobilé k provozu po předchozím nájemci nebo z důvodu nevrácení 
vozidla předchozím zákazníkem, vyhrazuje si pronajimatel nájemní smlouvu s nájemcem neuzavřít.
24. Poškození, zničení, odcizení příslušenství(střešní box, navigace, střešní zahrádku a dalších....) hradí nájemce v hodnotě nové věci.
25. Nájemce se prokáže občanským průkazem a řidičským průkazem. V případech nájmu vozidla právnickou osobou, předloží nájemce VOR, 
fyzické ŽL, kopie občanského průkazu a řidičského průkazu u všech osob, u kterých se předpokládá užívání pronajatého vozidla. V opačném 
případě se nesplnění této podmínky bude posuzovat jako řízení vozidla třetí osobou bez souhlasu pronajimatele – tudíž porušení  čl. 4, bod 2 a 
čl. 19 výše uvedených podmínek nájemní smlouvy.
26. Při neplnění pojišťovnou, veškerá poškození či odcizení vozidla jdou na účet nájemce v plné výši.
27. Pokud nájemce spáchá přestupek a bude pronajímatel vyzván k udání totožnosti řidiče, bude určen jako řidič nájemce vozidla. 
28. Nájemce prohlašuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.



Příloha číslo 1 

k všeobecným podmínkám nájemní smlouvy

Jak postupovat v případě dopravní nehody 

Kdy volat policii

      volat budeme v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoliv výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného 

vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, 
které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), 
ale jeho řidič měl na nehodě účast.

4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo 
příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

5. Pokud při nehodě dojde k poškozeni obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího 
zařízeni) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
7.  Pokud se účastníci nedomluví na zavinění dopravní nehody.
8.  Pokud odmítne jakýkoliv účastník dopravní nehody vypsat a podepsat záznam o nehodě a prohlášení o 

zavinění nehody.
9.  Pokud vozidlo bude zaparkováno a poškozeno (bude stát na parkovišti a někdo ho nabourá a odjede)

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam a prohlášení o zavinění!

    U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o 
dopravní nehodě (přiložený ve vozidle).

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci 
účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat 
pronajímateli.

Záznam O dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon 
nepředepisuje Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme 
všem řidičům vozit ve vozidle  s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít 
jako “slepí k houslím“, hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého 
důležitého údaje zapomenout. 

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu O nehodě, zavolejte 
k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění “planého“ výjezdu policie k nehodě byly 
nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě, se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.
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