
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU OSOBNÍHO VOZIDLA 

 

      

1. Nájemce se zavazuje užívat pronajaté vozidlo s péč í 

řádného hospodáře a výhradně  v souladu s účelem, 

jemuž slouží, chránit jej před poškozením,                                           

zničením nebo ztrátou. Dále se zavazuje vrátit vozidlo 

v takovém stavu, v jakém bylo předáno. ( Viz protokol 

o předání vozidla). 

2. Nájemce je povinen jakoukoliv nehodu, poškození č i 

poruchu vozidla neprodleně  ohlásit pronajímateli. 

3. Dále je nájemce povinen každou dopravní nehodu 

nahlásit policii Č R. V případě  porušení této povinnosti 

odpovídá nájemce za škodu na pronajatém vozidle a 

je povinen pronajímateli uhradit způ sobenou škodu v 

plné výši. V v případě  dopravní nehody je nájemce 

povinen zajistit soupis všech účastníku (včetně  

kontaktu), registračních značek vozidel a jiných 

dotčených předmě tů . V případě  nesplnění této 

povinnosti je nájemce povinen uhradit pronajímateli 

případný postih ze strany příslušné pojišťovny. 

4. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré 

náklady spojené s likvidací škody, která na vozidle a 

jeho příslušenství vznikla zaviněním nájemce nebo 

škody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla 

v období nájmu, které neuhradí příslušná pojišťovna. 

5. Lze – li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u 

pojišťovny, u které je vozidlo pojištěné, je nájemce 

povinen zaplatit část nákladů  na likvidaci škody ve výši 

spoluúčasti. 

6. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen 

zaplatit pronajímateli spoluúčast 10%. 

7. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli škodu 

v plném rozsahu, bude-li označen viníkem dopravní 

nehody a bylo- li u ně j zjištěno požití alkoholu nebo 

návykových omamných a psychotropních látek. 

Rovněž pak nájemce v těchto případech uhradí 

pronajímateli ušlý zisk po celou dobu opravy 

pronajatého vozidla. 

8. Povinností nájemce je vrátit vozidlo do sjednaného 

termínu (uvedeno v nájemní smlouvě ). Pokud nebude 

vozidlo do sjednaného termínu vráceno a nájemce si 

smlouvu neprodlouží, bude následující den vozidlo 

nahlášeno Policii Č R jako odcizené. Zároveň  

společnost ASPEKTA Trading s.r.o. podá návrh na 

vydání věci u příslušného soudu a zvýší denní sazbu 

pů jčovného o 100% za každý započ tený den. 

Nevrácení vozidla v dohodnutém termínu je navíc 

považováno za neoprávněné užívání cizí věci podle 

§249 zákona č . 456/1990Sb. (Trestního zákoníku). 

9. Vozidlo je nájemci předáváno s plně  natankovanou 

nádrží, s umytým exteriérem i interiérem. Nájemce je 

povinen vozidlo vrátit ve stejném stavu, v jakém si jej 

převzal. V případě  nedotankování, nebo zneč ištění 

vozu uhradí nájemce pronajímateli následující náklady 

na uvedení vozu do původního stavu: Dotankování 

vozidla - podle úč tenky z BČ S za dotankování, 

Zneč ištění interiéru 300,-, zneč ištění exteriéru 300,-, 

zneč ištění interiéru i exteriéru 600,- Kč  a extrémní 

zneč ištění exteriéru nebo interiéru 3.000,- Kč . Ceny 

jsou uvedeny bez DPH. Tyto částky jsou splatné ihned 

při předávání vozidla pronajímateli a to v hotovosti do 

pokladny společnosti ASPEKTA Trading s.r.o.  

10. Nájemce byl seznámen se skutečností, že všechna 

vozidla pronajímatele jsou NEKUŘÁCKÁ a je v nich 

tedy kouření zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude 

trestáno smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč . 

11. Nájemce se zavazuje přistavovat vozidlo k provedení 

předepsané údržby, technické prohlídky a podobně , 

dle pokynu pronajímatele. Týká se zejména 

dlouhodobých pronájmů . 

12. Nájemce je povinen neprodleně  oznámit pronajimateli 

změnu sídla firmy č i trvalého bydliště  a dále změnu 

telefonního kontaktu, ke kterým došlo v průběhu 

doby nájmu. 

13. Pokud není ve smlouvě  uvedeno jinak, není nájemce 

oprávněn předávat vozidlo k užívání jiné osobě , ani 

předat vozidlo do dalšího pronájmu. 

14. Provozní výdaje a náklady, vzniklé v souvislosti 

s provozem vozidla, hradí nájemce. Nájemce však není 

oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele 

provádě t na vozidle jakékoliv opravy č i úpravy. 

Opravy pneumatik, výměna žárovek, doplňování 

náplně  do ostřikovačů  a doplňování pohonných 

hmot se považující za provozní výdaje. 

 

 

 
 Smluvní podmínky jsem si podrobně  přečetl,  plně  těmto podmínkám rozumím a budu tyto podmínky v  průběhu pronájmu     

  vozidla dodržovat. 

  Dne: 

 

                                                     ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                  nájemce 

 



                                                   


