
Všeobecné podmínky nájmu automobilu:     

FORD Transit  RZ    5Z1  21-21  
 

 

I. Nájemce je povinen: 
 

1.  Využívat automobil k účelům, k nimž je určeno, tzn. přeprava osob, provozovat jej pouze 

na pozemních komunikacích, nepoužívat automobil zejména jako taxi, ke kondičním jízdám v 

autoškole, přepravě nebezpečných látek, neúměrně jej zatěžovat apod.      

 

 

2. Neposkytovat pronajatý automobil jiným osobám. Automobil může nájemce poskytnout 

další osobě jen na  základě  souhlasu pronajímatele. 

 

 

3. Automobil po opuštění zabezpečit proti odcizení, aby maximální měrou zamezil vloupání 

nebo jeho odcizení. V případě odcizení automobilu je nájemce povinen uhradit pronajímateli 

vzniklou škodu, kterou neuhradí pojišťovna v rámci sjednaného havarijního pojištění. 

 

 

4. O každé nehodě, poruše, poškození či krádeži automobilu ihned informovat 

pronajímatele na telefon +420 602 704 443 a dohodnout se na případném přivolání policie a 

dalším postupu. 

 

 

5. Složit k rukám pronajímatele zálohu na nájemné ve výši jedné poloviny předpokládaného 

nájemného, a to před podpisem nájemní smlouvy dle dohody s pronajímatelem. Po zaplacení 

této zálohy je automobil rezervován pro nájemce v dohodnutém termínu. Tato zaplacená 

záloha bude při úhradě nájemného započtena co do své výše vůči celkovému nájemnému. 

 

 

6. Složit k rukám pronajímatele peněžitou kauci ve výši 3.000 Kč před přenecháním 

Automobilu, kterou pronajímatel nájemci vrátí ihned po skončení nájmu. Pronajímatel má 

právo započíst si na tuto peněžitou kauci co mu nájemce z nájmu dluží, případně škody 

způsobené na automobilu (poškození karoserie, poškrábání laku od keřů, stromů,poničení 

interiéru apod.).  

 

 

7. Vrátit automobil v přesně dohodnutou dobu a ve stavu, ve kterém jej převzal. V případě, že 

automobil nebude vrácen v dohodnutou dobu, nebo nebude-li zaplacen,  jak bylo dle smlouvy 

dohodnuto, zaniká s okamžitou platností smlouva o pronájmu a nevrácení automobilu se 

považuje za jeho odcizení.  

U Policie ČR bude podáno trestní oznámení pro podezření z podvodu, krádeže případně 

neoprávněného užívání cizí věci dle příslušných ustanovení zák. č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku. 

 

 

 

 

 



II. Další podmínky nájmu automobilu 

 

1. Automobil je havarijně pojištěn se spoluúčastí 3 %, minimálně  však 3.000 Kč, kterou platí 

nájemce. 

 

 

2. Za každý překročený den nájmu automobilu bez včasného dohodnutí prodloužení 

stanovené doby nájmu s pronajímatelem, bude nájemci účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za 

každý jeden byť jen započatý den. 

  

 

3. Je zakázáno v zapůjčeném automobilu kouřit. V případě porušení tohoto zákazu bude 

účtována nájemci pokuta ve výši 1.000 Kč. 

 

 

4. V případě zrušení rezervace za strany nájemce do 5 dnů před sjednaným termínem 

zapůjčení je účtován storno poplatek ve výši 3.000 Kč. Zrušením rezervace v době 5 dnů 

předcházejících termínu zapůjčení vozidla, propadá celá záloha ve prospěch pronajímatele. 

 

 

5. Nájemce si je vědom toho, že v případě spáchání dopravního přestupku, budou nahlášeny 

jeho osobní údaje příslušnému úřadu. Také si hradí veškeré náklady a sankce s tímto spojené.   

 

 

6. Nájemce podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních dat a údajů ve smyslu 

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které předal pronajímateli. Pronajímatel 

nesmí tyto údaje předat další osobě, s výjimkou příslušných úřadů a státních orgánů.  

 

 

7. Nájemce souhlasí s podmínkami nájmu automobilu a je si vědom všech důsledků 

plynoucích z jejich nedodržení a případného vymáhání oprávněných nároků a vzniklé škody 

v občanskoprávním soudním řízení. 

 

 

8. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy o pronájmu věci 

movité, kterou nájemce podepisuje současně s těmito všeobecnými podmínkami.  

 

 

 

Ve  Starém Městě dne   20.8.2015 

 

.......................................................... 

Josef Novák 

Nájemce 

 


