SMLOUVA O NÁJMU AUTOMOBILU
(uzavřená podle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Mezi: CITY – CAR, a.s. se sídlem Rudolfovská 42, 370 01 České Budějovice, IČO: 25151835,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6293, jejímž jménem
jedná pan Ing. Bohuslav Hlásek, předseda představenstva dále jen „Pronajímatel“na straně jedné

Firma: …………………………………… IČ:…………, …………………………………., Řidič:
……………………, RČ: ……………………, ŘP: …………………….„Nájemce“ na straně druhé
I. Úvodní ustanovení.
1.1. Pronajímatel je výlučný vlastník osobního automobilu značka: Citroën ……………………………, VIN:
……………………………………, RZ:………………….
, který je popsán v předávacím protokolu (dále jen „vozidlo“).
1.2. Přistavení typu a výbavy vozidla včetně doplňkových služeb bude provedeno na základě potvrzené rezervace
Pronajímatelem.
1.3. V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ vozidla, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli vozidlo
srovnatelné.
1.4. Pronajímatel poskytne nájemci na požádání k vozidlu další příslušenství, viz aktuální ceník.
1.5. Vozidlo může být zapůjčeno jen osobě, která ke dni převzetí vozidla dovršila věku 18 let a je držitelem řidičského
oprávnění příslušné skupiny.
1.6. Vozidlo se vždy pronajímá jednomu řidiči. Po domluvě s pronajímatelem je možno uvést bez příplatku dalšího řidiče.

II. Předmět smlouvy.
2.1. Pronajímatel se zavazuje přenechat za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen „Smlouva“) nájemci vozidlo
k dočasnému užívání. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli níže uvedené nájemné.
2.2. Pronájem vozidla zahrnuje náklady na servis, spotřebu provozních kapalin (kromě PHM), údržbu, zákonné pojištění
odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody
způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 1 %, minimálně však 1.000,- Kč).
2.3. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané nájemcem ve vozidle po dobu nájmu.
2.3. Stanovené sazby za vypůjčení vozidla nezahrnují pohonné hmoty. Vozidla se předávají s plnou nádrží, s plnou nádrží se
rovněž odevzdávají. Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena dle aktuální ceny PHM
Shell České Budějovice a dále 150,- Kč bez DPH jako manipulační poplatek.

III. Doba nájmu.
3.1. Nájem vozidla se sjednává na dobu určitou od …………….….. do ………..………...
3.2. Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Jeli denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den.
3.3. Dobu pronájmu lze po dohodě prodloužit. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy, je nájemce v případě, že překročí
dohodnutou lhůtu půjčení, povinen platit nájemné v základní sazbě a navíc smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH.
3.4. V případě poškození pronajatého vozidla bez zavinění nájemce se neúčtuje nájemné po dobu opravy.
3.5. V případě zaviněného poškození pronajatého vozidla se nájemce zavazuje zaplatit nájemné po dobu opravy.

IV. Předání Vozidla.
4.1.Vozidlo bude nájemci předáno dne………………………… na adrese CITY – CAR, a.s., Rudolfovská 42, 370 01 České
Budějovice.
4.2.O převzetí vozidla se sepíše předávací protokol, který obsahuje identifikaci. Vozidla, sjednanou dobu nájmu, datum
převzetí vozidla, stav a typ pohonných hmot, stav km na tachometru, výbavu vozidla a eventuálně údaje o zjištěných
vadách. Předávací protokol tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4.3. Při předání vozidla je nájemce povinen předložit platný identifikační doklad (občanský průkaz, pas) a řidičský průkaz
příslušné skupiny platné v České republice.
4.4. Při prvním pronájmu vozidla právnickou osobou je nutné předložit také platný výpis z obchodního rejstříku.

V. Nájemné.
5.1. Nájemce bude platit pronajímateli nájemné ve výši …….… Kč bez DPH/ den, 200 km na den zdarma další km 2,-Kč bez
DPH.
5.2. V případě zapůjčení vozidla, aniž by toto bylo poskytnuto jako náhradní za vozidlo servisované, je nájemce povinen
složit u pronajímatele kauci, jakožto finanční částku sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem.
Nájemce tuto částku uhradí v hotovosti před zahájením pronájmu. Výše kauce ………,-Kč se řídí platným ceníkem
autopůjčovny.
5.3. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem (např.
doplatek ceny nájmu) a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.

VI. Splatnost nájemného.
6.1. Nájemné je splatné vždy při předání vozidla nájemcem pronajímateli v hotovosti nebo platební kartou, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
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6.2.V případě prodlení se zaplacením nájemného zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky
za každý den prodlení.

VII. Práva a povinnosti Pronajímatele
7.1.Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci vozidlo do dočasného užívání.
7.2.Pronajímatel předá nájemci vozidlo spolu s potřebnými doklady (technický průkaz, návod k obsluze, potvrzení o
zaplacení povinného ručení).
7.3.Pronajímatel předá nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, aby je bylo možné řádně užívat v provozu na
pozemních komunikacích.
7.4.Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je řádně havarijně pojištěno (i proti krádeži) podle běžných podmínek
pojišťování vozidel na území České republiky.
V případě škodní (pojistné) události uplatní pronajímatel na nájemci částku ve výši spoluúčasti na dané pojistné události.
7.5.Pronajímatel je oprávněn provést občasnou kontrolu, zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu s touto Smlouvou.

VIII. Práva a povinnosti Nájemce
8.1. Nájemce je povinen při převzetí vozidla zkontrolovat jeho stav a vybavení dle předávacího protokolu a eventuálně
upozornit na vady, které budou do předávacího protokolu zaznamenány.
8.2.Nájemce je povinen užívat vozidlo s péčí rádného hospodáře.
8.3. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů
od doručení výzvy pronajímatelem.
8.4.Nájemce je povinen po dobu nájmu udržovat vozidlo v čistém stavu. Ve vozidle je zakázáno převážet zvířata. Zapůjčené
vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté se považuje stav, kdy exteriér vozu (okna, karoserie včetně
poklic, alu disků) a současně interiér (palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného
znečištění či poškození. Při nedodržení má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí vozu ve výši 350,- Kč bez DPH.
8.5.Ve Vozidle je zakázáno kouřit. V případě porušení má pronajímatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8.6. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv změny či úpravy na vozidle, ani jakýmkoli způsobem měnit jeho vzhled.
8.7.Nájemce je povinen vozidlo uzamknout a po zaparkování v něm nenechávat klíče a dokumenty od vozidla.
8.8.Nájemce se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu
osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů.
8.9.Nájemce není oprávněn poskytnout vozidlo třetí osobě, leda na základě písemného předběžného souhlasu pronajímatele.
8.10.Pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak, není nájemce oprávněn použít vozidlo pro jízdu mimo hranice
České republiky. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nájemce v plné výši za všechny škody vzniklé nebo
způsobené mimo území České republiky.
8.11. Pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem, nebo opustilo území České republiky bez
předchozího souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8.12.Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při provádění kontroly užívání vozidla.
8.13.Pro účely dodržení asistenčních a záručních podmínek, pro statistické účely a pro možnost být informován o dalších
nabídkách pronajímatele a jeho autorizovaných prodejců, dává nájemce pronajímateli v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu neurčitou. Tento souhlas může nájemce kdykoliv
odvolat.

IX. Závady na Vozidle a jeho opravy
9.1. Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu nájemce (např. dolití povinných kapalin, huštění pneumatik), ostatní údržbu věci
a její nezbytné opravy provádí pronajimatel.
9.2. V případě pojistné události (nehody) nese nájemce odpovědnost za vzniklou škodu do výše rozdílu plnění pojišťovny
a skutečných nákladů na opravu.
9.3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého
je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek.
9.4. V případě výskytu jakékoliv závady na vozidle, poškození, které brání řádnému užívaní vozidla, jeho zničení či krádeže,
je nájemce povinen uvedenou skutečnost ohlásit pronajímateli nejpozději do 24 hodin od jejího vzniku, nebo doby, kdy
se o ní dozvěděl. Zároveň je povinen poskytnout pronajímateli všechny dokumenty a vysvětlení se vzniklou situací
související, jakož i poskytnout veškeré informace a součinnost příslušné pojišťovně příp. policejním orgánům. Za škodu
vzniklou porušením této povinnosti odpovídá nájemce.
9.5. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody nebo při jakémkoli
poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast
10 %, minimálně však 10.000,- Kč, nedohodnou-li se strany jinak, a zaplatit odtažení vozidla do pronajímatelem určené
opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele.
9.6. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10 % z pořizovací ceny vozidla.
9.7. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů
v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při
získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu
vozidla. Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za
dobu opravy.
9.8. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod
vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
9.9. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku
pronajímatele.
9.10. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději
při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě nebo předávacím protokolu.

2

9.11. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve
Smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.

X. Vrácení Vozidla
10.1.Nájemce se zavazuje, že po skončení doby nájmu vrátí bez prodlení vozidlo zpět pronajímateli. O vrácení vozidla se
sepíše protokol.
10.2.Protokol o vrácení vozidla obsahuje identifikaci vozidla, datum jeho vrácení, stav a typ pohonných hmot, stav km
na tachometru, výbavu vozidla a eventuálně údaje o zjištěných vadách.
10.3.Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů, ve stavu, v jakém jej
převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít k tomu určený zaměstnanec
pronajímatele. Nájemce odpovídá za škodu vzniklou na vozidle během doby výpůjčky.
10.4.Při vrácení vozidla je nájemce povinen uhradit opravu veškerých závad, které vznikly na vozidle během doby nájmu
a nebyly způsobeny opotřebením řádným provozem ani v souvislosti s ním.
10.5.Vozidlo bude vráceno pronajímateli na adrese Rudolfovská 42, 370 01 České Budějovice v pracovní dny a v pracovní
době. Ve výjimečných případech je možné si domluvit individuálně jiný čas na telefonu 777 737 429.
10.6.Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo bez prodlení pronajímateli v případě, že pronajímatel v souladu s článkem
XI. od Smlouvy odstoupí.
10.7.Pronajímatel je oprávněn převzít vozidlo sám nebo je nechat převzít na náklady nájemce v případě, že nájemce
neposkytne potřebnou součinnost při vrácení vozidla.
10.8.V případě, že bude nájemce v prodlení s vrácením vozidla, zaplatí pronajímateli smluvní pokutu v částce ve výši
300 % denní půjčovací sazby za každý den prodlení až do vrácení vozidla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
pronajímatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty. Po dobu prodlení s vrácením vozidla je
nájemce povinen dále platit nájemné dle článku V. Smlouvy.

XI. Odstoupení
11.1.V případě podstatného porušení povinností stanovených touto Smlouvou jednou smluvní stranou má druhá smluvní
strana právo odstoupit od Smlouvy. Za podstatné porušení povinností se považuje porušení povinností stanovených
v článcích VII., VIII. a IX. Smlouvy za podmínky, že se jedná o opakované, soustavné či trvalé porušování povinností a
to i po té, co na toto porušování povinností byla strana povinnosti porušující písemně upozorněna druhou stranou a byla
jí poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta ke splnění svých povinností. Pronajímatel je zároveň oprávněn od Smlouvy
odstoupit v případě, že nájemce je v prodlení s placením nájemného o více než 14 dní.
11.2.Odstoupení musí být písemné a musí být zasláno druhé straně doporučeným dopisem. Odstoupení se stává
účinným okamžikem doručení.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
12.2.Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí.
12.3. Nájemce se podpisem Smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy o pronájmu a zavazuje se uhradit
veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením, a to bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně nebo
z nedbalosti, pokud škodu nebude hradit pojišťovna.
12.4. Dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle Smlouvy o pronájmu vozidla nebo všeobecných
podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, současně
mu bude doúčtována případná poskytnutá sleva, která nezaplacením nájemného zaniká.
12.5. Nájemce podpisem Smlouvy bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném
termínu nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro
vyhledání a odebrání Vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou k tíži nájemce.
12.6. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním
orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí 1.500,- Kč za každý den prodlení.
12.7.Jakékoliv změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou dodatku, podepsaném oběma
smluvními stranami.
12.8.V případě, že by kterékoliv ustanovení Smlouvy bylo nebo se stalo neplatným nebo nevykonatelným, nebude to mít
vliv na platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se v takovém případě zavazují nahradit
neplatné či vykonatelné ustanovení ustanovením platným a vykonatelným, které mu svým smyslem bude nejbližší.
12.9. Je-li ve Smlouvě o nájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na
základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl. Odpovědnost za případné škody způsobené touto osobou nese
v plném rozsahu Nájemce.
12.10.Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.
12.11. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vymáháním splnění povinnosti nájemce.
12.12. Vozidlo může být užíváno v rámci zemí EU.
V Českých Budějovicích, dne ………………….…….

_______________________
Nájemce

_______________________
Pronajímatel
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KONTAKTY:
CITY – CAR a.s. České Budějovice:
CITY – CAR a.s., provozovna Tábor
POLICIE ČR
GLOBAL ASISTENCE

777 737 146 – p. Horkel
777 737 004 – sekretariát
777 737 018 – p.Vacko
158
1220

Domovský servis:
CITY – CAR a.s., Rudolfovská 42, České Budějovice
CITY – CAR a.s., Nad Sládečkem 481, Tábor

777 737 008
777 737 018

V AUTĚ SE NEKOUŘÍ!!!!!!!!!
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