VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVĚ O NÁJMU VOZIDLA
AUTO TICHÝ S.R.O.
IČ: 253 90 121, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Rudná 1124/32, PSČ 703 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17680
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují nájemní vztah mezi
autopůjčovnou
–
společností
Auto
Tichý
s.r.o.,
IČ: 253 90 121, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Rudná 1124/32, PSČ 703
00 (dále jen „pronajímatel“) a zákazníkem autopůjčovny (dále jen
„nájemce“).
1.2
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou každé
smlouvy o nájmu vozidla uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem
(dále jen „Smlouva“) a tvoří nedílnou součást smlouvy. Není-li ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak, řídí se smlouva těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami.
Článek 2
Předmět smlouvy a předmět nájmu
2.1
Předmětem smlouvy je závazek pronajímatele přenechat nájemci
k užívání předmět nájmu na dobu a za podmínek stanovenou smlouvou.
Nájemce se zavazuje za to zaplatit pronajímateli nájemné.
2.2
Na základě uzavřené smlouvy pronajímatel přenechá nájemci
k dočasnému užívání předmět nájmu – vozidlo.
2.3
Předmětem nájmu je vozidlo. Konkrétní vozidlo je na volbě
nájemce dle aktuální nabídky a ceníku pronajímatele.
2.4
Na základě požadavku nájemce může být nájemci spolu
s vozidlem pronajato také příslušenství vozidla dle nabídky a ceníku
pronajímatele.
2.5
Veškerá ustanovení Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních
podmínek se přiměřeně vztahují také na příslušenství vozidla, které bylo
nájemci poskytnuto nebo pronajato spolu s vozidlem.
Článek 3
Smlouva o nájmu vozidla
3.1
Smlouva o nájmu vozidla bude mezi pronajímatelem a nájemcem
vždy uzavřena písemně nejpozději při předání vozidla k užívání nájemci.
3.2
Pronajímatel přijímá objednávky na nájem vozidel:
a) osobně na adrese autopůjčoven
- Ostrava – Vítkovice, Rudná 32,
- Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 101
b) telefonicky
- autopůjčovna Ostrava – 599 529 522
- autopůjčovna Havířov – 599 412 700
c) emailem - pujcovna@autotichy.cz
d) prostřednictvím webového formuláře
http://www.autotichy.cz/autopujcovna/
3.3
Zákazník je povinen při objednávce sdělit pronajímateli
kontaktní údaje potřebné k vyřízení objednávky, a to nejméně:
a) jméno a příjmení
b) kontaktní email, případně telefon
c) požadované vozidlo
d) požadovaný termín nájmu
3.4
Osobní objednávku pronajímatel potvrdí neprodleně při osobním
jednání. Ostatní objednávky pronajímatel potvrdí zpravidla do 48 hodin.
3.5
Změnu nebo storno objednávky je možno učinit totožnými
způsoby jako objednávku se sdělením totožných kontaktních údajů a
požadované změny nebo storna.
3.6
Potvrzenou objednávku je možno bezplatně změnit dle aktuálních
možností pronajímatele (dostupnost vozidla a příslušenství) nebo
stornovat nejpozději 72 hodin před termínem předání vozidla.
3.7
Změna objednávky 0-72 hodin před termín předání vozidla je
možná dle aktuálních možností pronajímatele (dostupnost vozidla a
příslušenství).
Za
změnu
objednávky
0-72 hodin před termín předání vozidla je pronajímatel oprávněn
vyúčtovat nájemci poplatek ve výši dle ceníku pronajímatele, nejvýše však
ve výši 50% ceny předpokládaného nájemného vozidla s DPH.
3.8
Při stornu objednávky 0-72 hodin před termín předání vozidla je
nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50% ceny
předpokládaného nájemného vozidla s DPH.
3.9
Pro účely uzavření smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat
po nájemci prokázání totožnosti, a to nejméně dvěma oficiálními doklady
totožnosti, z nichž jeden je vždy platný řidičský průkaz (platné řidičské

oprávnění opravňující k řízení příslušného motorového vozidla na území
České republiky). Pronajímatel je oprávněn opsat si údaje z dokladů
předložených nájemcem, s čímž nájemce souhlasí.
3.10 Je-li nájemcem právnická osoba, vztahuje se předchozí čl. 3.9
obdobně na fyzickou osobu, která je oprávněna za právnickou osobu
jednat, a která bude ve smlouvě uvedena jako osoba oprávněna řídit
vozidlo.
3.11 Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
s potencionálním nájemcem, který byl v minulosti pravomocně odsouzen
za majetkovou trestnou činnost nebo s tím potencionálním nájemcem, u
nějž se dá důvodně předpokládat, že nehodlá užívat vozidlo v souladu se
smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pronajímatel
si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu také s tím potencionálním
nájemcem, za kterým pronajímatel eviduje jakoukoliv pohledávku po
splatnosti.
Článek 4
Nájemné a záloha
4.1
Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné.
4.2
Výše nájemného se řídí aktuální nabídkou a ceníkem
pronajímatele. Nájemné se může v jednotlivých případech lišit v závislosti
na zvoleném vozidle, délce nájmu, najetým počtem kilometrů, atd.
4.3
Výše nájemného může být ujednána individuálně v uzavřené
smlouvě.
4.4
Nájemné nezahrnuje náklady na pohonné hmoty, kapaliny do
ostřikovačů skel, náklady na opravy defektů a poškození pneumatik,
poškození disků, náklady na úklid interiéru a umytí karoserie vozidla,
náklady na drobnou údržbu vozidla, případně další poplatky dle ceníku
služeb a poplatků. Uvedené je nájemce povinen hradit nad rámec
nájemného.
4.5
Nájemné se hradí:
a) V případě, že je nájem vozidla sjednán na dobu kratší než 30
kalendářních dní, je nájemné splatné okamžitě při převzetí
vozidla nájemcem.
b) V případě, že nájem vozidla je uzavřen na dobu delší než 30
kalendářních dní, je nájemné splatné vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce, za který je nájemné hrazeno na
bankovní účet uvedený ve Smlouvě, přičemž variabilním
symbolem je v takovém případě číslo Smlouvy uvedené
v jejím záhlaví, a to s výjimkou nájemného za první
kalendářní měsíc užívání vozidla, které je splatné při
převzetí vozidla nájemcem.
4.6
V případě, že si smluvní strany ve Smlouvě sjednaly, že nájemné
bude nájemcem hrazeno na základě faktury – daňového dokladu
vystavené pronajímatelem (dále jen „faktura“), je nájemce povinen uhradit
nájemné do 14-ti kalendářních dnů od data vystavení faktury, případně do
jiného data uvedeného na faktuře jako datum splatnosti. Za datum úhrady
se považuje datum připsání příslušné částky na bankovní účet
pronajímatele.
4.7
V případě, že nájemce neuhradí pronajímateli nájemné řádně a
včas je nájemce povinen pronajímateli uhradit vedle nájemného také
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4.8
Záloha – Nájemce uhradí pronajímateli při uzavření smlouvy
zálohu. Výše zálohy je uvedena ve smlouvě. Uhrazená záloha bude
pronajímatelem započtena na nároky pronajímatele vůči nájemci na
nájemné, úroky z prodlení, smluvní pokuty, pokuty za dopravní přestupky,
způsobenou škodu, neuhrazené poplatky nebo jakékoliv jiné peněžité
nároky pronajímatele vůči nájemci. Zbývající část zálohy po započtení
nároků pronajímatele bude nájemci vrácena při ukončení nájmu oproti
vrácení nepoškozeného vozidla pronajímateli.
4.9
Nad rámec výše uvedeného je nájemce povinen hradit:
a) pokuty za dopravní přestupky;
b) spoluúčast při dopravní nehodě nebo poškození vozidla ve výši
10 % nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,- Kč a
zaplatit odtah, je-li škoda krytá havarijním pojištěním;
c) spoluúčast při odcizení vozidla ve výši 10% z pořizovací ceny
vozidla vyčíslené včetně DPH.
d) škodu v plné výši, není-li škoda krytá havarijním pojištěním ani
jiným pojištěním.

Článek 5
Limit najetých kilometrů
5.1
Není-li dohodnuto jinak, je nájemce oprávněn s vozidlem ujet
denně pouze 200 km, tj. denní limit kilometrů.
5.2
Počet najetých kilometrů za jeden den se vypočte jako denní
průměr najetých kilometrů za celou trvání nájmu.
5.3
V ceně nájemného je zahrnut nájezd do výše denního limitu
nájemného.
5.4
V případě, že nájemce překročí denní limit kilometrů, je
povinen uhradit pronajímateli nájemné za každý kilometr ujetý nad rámec
limitu, a to ve výši stanovené sazby nájemného za každý kilometr ujetý
nad limit.
Článek 6
Doba nájmu
6.1
Konkrétní doba nájmu vozidla je vždy uvedena ve smlouvě.
Nájem počíná běžet okamžikem převzetí vozidla nájemcem od
pronajímatele a končí uplynutím sjednané doby.
6.2
Dobu nájmu lze prodloužit výlučně písemnou dohodou
podepsanou oběma smluvními stranami.
6.3
V případě, že nájem vozidla je sjednán na dobu určitou, nemá
nájemce právo ukončit nájemní smlouvu výpovědí či jinak předčasně
ukončit smluvní vztah. V případě vrácení vozidla před sjednanou dobou
nájmu, je nájemce přesto povinen uhradit pronajímateli nájemné za celou
dobu trvání nájemního vztahu dle smlouvy.
6.4
V případě, že nájem vozidla je sjednán na dobu neurčitou, je
kterákoliv smluvní strana oprávněna kdykoliv smlouvu vypovědět i bez
udání důvodu s výpovědní dobou tři měsíce, která začne běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď
doručena druhé smluvní straně.
6.5
Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou
účinností a vozidlo nájemci odebrat v těchto případech:
6.5.1 nájemce užívá vozidlo v rozporu s podmínkami stanovenými
ve Smlouvě, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo
obecně závaznými právními předpisy;
6.5.2 nájemce užívá vozidlo způsobem, kterým způsobuje
pronajímateli škodu, nebo v důsledku kterého pronajímateli může
vzniknout škoda;
6.5.3 nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle Smlouvy,
zejména pak, je-li v prodlení s plněním svých závazků vůči
pronajímateli o více než 30 (třicet) kalendářních dní;
6.5.4 vozidlo bylo zaviněním nájemce poškozeno;
6.5.5 proti nájemci bylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční
řízení nebo jiné obdobné řízení;
6.5.6 nájemce poskytl pronajímateli při uzavírání Smlouvy
nepravdivé nebo neúplné informace;
6.5.7 nájemce neoznámí řádně pronajímateli a/nebo příslušnému
státnímu orgánu dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení
vozidla nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě
na vozidlu;
6.5.8 nájemce provedl jakékoliv servisní zásahy, úpravy, výměny
dílů nebo agregátů vozidla bez souhlasu pronajímatele;
6.5.9 nájemce neoznámil pronajímateli závady vozidla nebo
poškození nebo nefunkčnost tachometru vozidla.
6.6
Nájem končí také poškozením, zničením nebo odcizením vozidla.
Tímto ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti smluvních stran,
zejména nezaniká právo pronajímatele na úhradu nájemného, náhradu
škody a smluvních pokut.
Článek 7
Vrácení vozidla
7.1
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo vč. klíče, dokladů
a příslušenství nejpozději poslední den nájmu v sídle pronajímatele, a to
v běžné provozní době pronajímatele. Připadá-li poslední den doby nájmu
na neděli nebo státem uznávaný svátek, kdy pronajímatel nemá otevřeno,
je nájemce povinen vozidlo vrátit předchozí provozní den. Doba trávní
nájmu se tímto zkracuje.
7.2
Je-li ve smlouvě uveden přesný čas vrácení vozidla a místo mimo
sídlo pronajímatele, musí být vozidlo vráceno pronajímateli v uvedeném
čase a místě. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla o více než 1
hodinu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši
1 500,- Kč.
7.3
V případě, že nájemce nevrátí pronajímateli vozidlo řádně a včas,
je nájemce povinen uhradit pronajímateli bezdůvodné obohacení ve výši
nájemného za každý další den užívání vozidla a smluvní pokutu ve výši 1

500,- Kč za každý den prodlení s vrácením vozidla. Nárok pronajímatele
na náhradu škody v plné výši tím není dotčen.
7.4
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo nepoškozené, ve
stavu, v jakém vozidlo převzal, naprosto čisté a s plnou nádrží pohonných
hmot. V případě nesplnění těchto povinnosti je nájemce povinen
pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každé
jednotlivé porušení těchto povinností. Zároveň bude nájemci účtován
poplatek za úklid a mytí vozidla dle ceníku pronajímatele, anebo poplatek
za dotankování pohonných hmot dle ceníku pronajímatele a náhrada za
pohonné hmoty dle aktuálních cen pohonných hmot.
7.5
Nájemce bere na vědomí, že ukazatel stavu nádrže vozidla
poskytuje pouze orientační údaj. Pokud po vrácení vozidla bude zjištěno,
že vozidlo nebylo vráceno s plnou nádrží pohonných hmot, bude nájemci
účtován poplatek za dotankování pohonných hmot dle ceníku
pronajímatele a náhrada za pohonné hmoty dle aktuálních cen pohonných
hmot. Pronajímatel doloží nájemci dotankování pohonných hmot a jejich
aktuální cenu účtenkou, která nebude starší než 48 hodin po vrácení
vozidla.
7.6
V případě, že nájemce vrátí vozidlo poškozené, je nájemce
povinen uhradit pronajímateli škodu na vozidle. Pronajímatel nechá
autorizovaným servisem vyčíslit škodu na vozidle (náklady na opravu).
S tímto způsobem vyčíslení škody nájemce souhlasí a není oprávněn výši
škody jakkoliv zpochybnit. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli
škodu ve výši tohoto vyčíslení.
7.7
Nájemce je povinen vozidlo předat pouze oprávněnému zástupci
pronajímatele. Nájemce je povinen před vrácením vozidla pronajímateli
umožnit prohlídku vozidla.
7.8
O vrácení vozidla bude mezi stranami sepsán předávací protokol.
7.9
Nevrátí-li nájemce vozidlo pronajímateli nejpozději ve lhůtě 7
dnů ode dne ukončení nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
náklady spojené s vypátráním a zajištěním vozidla a jeho převezením do
sídla pronajímatele.
7.10 Pokud bude vozidlo nájemci odňato, zadrženo nebo zabaveno, je
nájemce povinen o této skutečnosti pronajímatele informovat bezodkladně
nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy k takovému úkonu došlo a dále
je povinen podniknout veškerá opatření nezbytná k vrácení vozidla
pronajímateli, zejména poskytnout pronajímateli a příslušným orgánům
veškerou potřebnou součinnost. Nájemce je povinen v takovém případě
nést veškeré náklady, které v důsledku takové skutečností pronajímateli
vzniknou bez ohledu na své zavinění.
Článek 8
Práva a povinnosti nájemce
8.1
Nájemce je oprávněn na základě uzavřené smlouvy o nájmu
vozidla dočasně po stanovenou dobu užívat vozidlo, které mu za tím
účelem přenechá pronajímatel.
8.2
Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu určenému ve
smlouvě, není-li uvedeno pak k obvyklému účelu přepravy osob a věcí.
8.3
Nájemce je povinen řídit se smlouvou a těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami.
8.4
Nájemce je povinen:
8.4.1 před převzetím vozidla seznámit se se stavem vozidla a jeho
obsluhou;
8.4.2 dodržovat instrukce výrobce vozidla týkající se provozu
vozidla;
8.4.3 používat vozidlo způsobem souladným s obecně závaznými
právními předpisy, především při užívání vozidla dodržovat
pravidla silničního provozu;
8.4.4 dbát, aby na vozidle nevznikla škoda a nedošlo k jeho
nadměrnému opotřebení;
8.4.5 chránit vozidlo před odcizením, zneužitím, ztrátou,
poškozením či zničením;
8.4.6 vždy při parkování vozidla použít veškerá zabezpečovací
zařízení, kterými je vozidlo vybaveno, vozidlo vždy uzamknout a
nenechávat ve vozidle klíče, doklady, které byly předány při
převzetí vozidla, panel autorádia.
8.4.7 hradit náklady spojené s užíváním a provozem vozidla,
zejména hradit provozní kapaliny – pohonné hmoty, kapalina do
ostřikovačů, motorový olej, chladící a brzdové kapaliny, aj.;
8.4.8 pravidelně, nejpozději při ujetí každých 1000 km kontrolovat
stav provozních kapalin, zajistit na své náklady dostatečné množství
provozních kapalin a používat výlučně výrobcem vozidla nebo
pronajímatelem předepsané druhy a typy provozních kapalin;
8.4.9 provádět a hradit náklady na běžnou údržbu vozidla a menší
opravy vozidla, např. výměna a huštění pneumatik, výměna
žárovky;

8.4.10 udržovat vozidlo v čistotě a hradit náklady na úklid a mytí
vozidla;
8.4.11 přistavit pronajímateli vozidlo k provedení pravidelného
servisu, k údržbě, opravě, garanční opravě nebo servisní prohlídce,
a to v termínech stanovených výrobcem vozidla, pronajímatelem,
autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou deskou
vozidla;
8.4.12 umožnit pronajímateli u vozidla provedení pravidelného
servisu, údržby, opravy, garanční opravy nebo servisní prohlídky a
strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich
provedení, kdy nájemce nemá nárok na náhradní vozidlo;
8.4.13 vozidlo pravidelně kontrolovat z hlediska funkčnosti
veškerých jeho komponent. Jakékoliv závady vozidla je nájemce
povinen sdělit neprodleně pronajímateli. V případě závady mající
vliv na provozuschopnost vozidla, je nájemce povinen okamžitě
přestat vozidlo užívat a kontaktovat pronajímatele;
8.4.14 neprodleně sdělit pronajímateli jakékoliv poškození
tachometru nebo jeho nefunkčnost a přestat vozidlo užívat, a to
nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy byla nebo měla být při
vyvinutí náležité péče taková závada zjištěna;
8.4.15 písemně oznámit pronajímateli změnu údajů uvedených ve
Smlouvě, a to nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne
účinnosti takové změny. V případě nesplnění této povinnosti nese
nájemce odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této
povinnosti.
8.4.16 pro účely kontroly oprávněnosti užívání vozidla mít u sebe
Smlouvu, popř. její kopii.
8.4.17 umožnit pronajímateli na jeho žádost přístup k vozidlu a
kontrolu vozidla.
8.5
Nájemce není oprávněn:
8.5.1 vozidlo pronajmout, půjčit, prodat, darovat, zcizit, zastavit ani
zatížit nároky třetích stran;
8.5.2 užít vozidlo k trestné činnosti ani jiné činnosti v rozporu
s právními předpisy;
8.5.3 řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo
jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce
nebo osobě, která takové látky požila, přenechat vozidlo k řízení;
8.5.4 přetěžovat vozidlo nad přípustnou mez.
8.6
Nájemce bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
není oprávněn:
8.6.1 používat vozidlo k vlečení jakýchkoliv přívěsů;
8.6.2 používat vozidlo pro účely sportovního, výcvikového,
výukového nebo zkušebního řízení;
8.6.3 provádět jakékoliv servisní zásahy, úpravy, výměny dílů nebo
agregátů vozidla;
8.6.4 opatřit vozidlo reklamními či jinými polepy ať již trvalého či
dočasného charakteru. Výjimkou jsou dálniční známky nebo
obdobné ceniny nezbytné pro provoz vozidla, které je nájemce
povinen bezezbytku odstranit před vrácením vozidla pronajímateli.;
8.6.5 užívat nebo vyvézt vozidlo mimo území České republiky;
8.6.6 přenechat vozidlo k užíváním jiným osobám než osobám
výslovně uvedeným ve smlouvě jako osoby oprávněné řídit vozidlo.
8.7
Nájemce odpovídá za to, že osoby uvedené ve smlouvě jako
osoby oprávněné řídit vozidlo, jsou řidiči s platným řidičským oprávněním
pro příslušnou skupinu. Nájemce je povinen zajistit a odpovídá za to, že
tyto osoby se budou při užití vozidla řídit uzavřenou smlouvou a těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami.
8.8
Nájemce se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody, která
mu může v důsledku poruchy vozidla vzniknout.
8.9
Nájemce se dále výslovně vzdává nároku na náhradu škody, která
mu vznikla v důsledku skutečnosti, že vozidlo nebylo způsobilé k provozu
a/nebo k užívání určenému ve smlouvě nebo k užívání, k němuž vozidlo
obvykle slouží.
8.10 Nájemce výslovně prohlašuje, že se seznámil s ceníkem
pronajímatele a s poplatky, které mohou být nájemci účtovány v případě
porušení smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Článek 9
Odpovědnost nájemce
9.1
Nájemce nese plnou odpovědnost za škody vzniklé pronajímateli
či třetím osobám nesprávným či nezákonným užíváním vozidla.
9.2
Nájemce odpovídá za škodu vzniklou na vozidle. Dojde-li vinou
nájemce nebo v souvislosti s užíváním vozidla nájemcem k poškození
vozidla, je nájemce povinen nahradit škodu v plné výši.
9.3
Nájemce je povinen uhradit opravu vozidla vždy v plném rozsahu
bez ohledu na své zavinění, v případě poškození vozidla, je-li vozidlo
poškozeno nájemcem nebo třetí osobou, které nájemce umožnil užívání

vozidla, v důsledku nesprávného používání vozidla, užívání vozidla
v rozporu s obvyklým způsobem užívání, porušení podmínek Smlouvy
nebo těchto všeobecných obchodních podmínek.
9.4
Jiné opravy vozidla, které není dle jiných ustanovení povinen
hradit nájemce, hradí pronajímatel. Nájemce je povinen potřebu takové
opravy oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději
pracovní den následující po dni, v němž potřeba takových oprav vznikla.
V případě, že nájemce pronajímateli potřebu oprav v této lhůtě nesdělí, je
nájemce povinen hradit náklady na takovou opravu. Nájemce v takovém
případě ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo
omezenou možnost vozidlo užívat.
9.5
V případě, že nájemce nezajistí u pronajímatele pravidelné
servisní prohlídky vozidla v termínech stanovených výrobcem vozidla,
pronajímatelem, autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou
deskou vozidla a nepřistaví vozidlo na místo určené pronajímatelem k
pravidelné servisní prohlídce nebo jej přistaví po překročení předepsaných
limitů o více než 1 000 km, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z pořizovací ceny vozidla vyčíslené včetně
DPH. Nájemce je dále povinen hradit náklady na opravy, jejichž potřeba v
důsledku takového jednání vznikla a dále ztrácí nároky, které by mu jinak
příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost vozidlo užívat.
9.6
Nájemce nese odpovědnost za užívání vozidla způsobem
souladným s obecně závaznými právními předpisy, především při užívání
vozidla nese nájemce odpovědnost za dodržování pravidel silničního
provozu. Nájemce je povinen uhradit veškeré pokuty za dopravní
přestupky a jiné sankce uložené za porušení právních předpisů nebo
nedodržení pravidel silničního provozu, a to včetně trestních sankcí.
Nájemce také nese náklady na vyřízení dopravního přestupku nebo
náklady trestního řízení. Pronajímatel je oprávněn na výzvu příslušným
správním orgánům nebo orgánům činných v trestním řízení poskytnout
osobní údaje nájemce a osobní údaje osob uvedených ve smlouvě jako
osob oprávněných řídit vozidlo.
Článek 10
Povinnosti nájemce při dopravní nehodě,
poškození, zničení a odcizení vozidla
10.1 V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo
odcizení vozidla nebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob
vzniklé v důsledku škodní události je nájemce bez ohledu na své zavinění
povinen:
10.1.1 bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody příslušný
orgán, aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení
vozidla vyšetřil a o šetření, popřípadě jeho výsledku vydal nájemci
potvrzení. Toto potvrzení je nájemce povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději pracovní den následující po dni, v němž k
takové události došlo, doručit pronajímateli. Při nesplnění této
povinnosti je povinen nájemce uhradit případný postih uplatněný
příslušnou pojišťovnou;
10.1.2 nejpozději pracovní den následující po dni, v němž k takové
události došlo vyrozumět pronajímatele o všech skutečnostech a
sdělit mu veškeré potřebné informace a dále se řídit pokyny
pronajímatele;
10.1.3 učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby pronajímateli
nevznikly další škody, zejména zabezpečit vozidlo před dalším
poškozením či odcizením;
10.1.4 poskytnout příslušnému orgánu, pronajímateli a příslušné
pojišťovně, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření
škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.
10.2 Škody, jejichž vznik nájemce ve smyslu výše uvedeného řádně a
v uvedené lhůtě neohlásil příslušnému orgánu a/nebo pronajímateli, nebo
nepředal pronajímateli a příslušné pojišťovně všechny dokumenty nebo
neposkytl veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní
události (dopravní nehody) a její likvidaci, se považují za škody
způsobené výlučně nájemcem. Nájemce je v takovém případě povinen
uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, náhradu škody
ve výši nájemného sjednaného dle smlouvy a veškeré náklady včetně
nákladů na odstranění škody v plné výši.
10.3 Je-li vozidlo je pojištěno havarijním pojištěním:
10.3.1 Při zaviněné dopravní nehodě nebo při poškození vozidla je
nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10 % nákladů na likvidaci
škody min. však 10.000,- Kč a zaplatit odtah.
10.3.2 V případě ztráty, odcizení nebo zničení vozidla je nájemce
povinen uhradit pronajímateli 10% z pořizovací ceny vozidla
vyčíslené včetně DPH.
10.4 V případech, kdy smluvní pojišťovna pronajímatele, u které je
vozidlo havarijně pojištěno, odmítne pronajímateli poskytnout plnění za

škodnou událost z důvodu zapříčiněných nájemcem, je nájemce povinen
uhradit vzniklou škodu v plné výši.
10.5 V případě jakékoli dopravní nehody nebo poškození vozidla,
které není kryto ze zákonného pojištění vozidla, nemá nájemce nárok na
náhradní vozidlo a je povinen hradit nájemné sjednané dle smlouvy i po
dobu opravy vozidla.
Článek 11
Práva a povinnosti pronajímatele
11.1 Pronajímatel přenechá nájemci vozidlo ve stavu způsobilém k
řádnému užívání vozidla s přihlédnutím k obvyklému opotřebení vozidla.
11.2 Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je řádně pojištěno v souladu
s právními předpisy (povinné ručení) a zároveň je pojištěno havarijním
pojištěním.
11.3 Pronajímatel nenese odpovědnost za užívání vozidla nájemcem
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, především za užívání
vozidla v rozporu s pravidly silničního provozu.
11.4 Pronajímatel je oprávněn po nájemci kdykoli požadovat
zpřístupnění vozidla za účelem kontroly technického stavu vozidla a
způsobu užívaní vozidla.
11.5 Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci nad rámec úhrady
nájemného také úhradu úroků z prodlení, smluvních pokut, poplatků a
náhradu škody, která na automobilu vznikla v důsledku porušení
povinností nájemce zakotvených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních
podmínkách.
11.6 Pronajímatel nenese odpovědnost za poruchy vozidla vzniklé i
přes pravidelnou údržbu vozidla předepsanou výrobcem vozidla. Stejně
tak nenese pronajímatel odpovědnost za poruchy vozidla vzniklé
v důsledku živelných katastrof a jiných nepředvídatelných okolností,
kterým pronajímatel nemohl objektivně zabránit.
Článek 12
Sankce a pokuty
12.1 Ve vozidle je zakázáno kouřit, manipulovat a převážet chemikálie
nebo látky, u kterých hrozí nebezpečí značeného znečištění nebo
poškození vozidla, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč,
kterou nájemce je povinen uhradit pronajímateli v případě porušení tohoto
zákazu.
12.2 Za jakékoliv nevratné znečištění vozidla se nájemce zavazuje
uhradit
pronajímateli
smluvní
pokutu
ve
výši
20 000,- Kč. Nárok pronajímatele na náhradu škody v plné výši tímto není
dotčen.
12.3 V případě ztráty nebo zničení osvědčení o technickém průkazu
vozidla, dokladu o zákonném pojištění vozidla či jiných dokladů, které
byly předány nájemci spolu s vozidlem, se nájemce zavazuje uhradit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý ztracený nebo
zničený doklad.
12.4 V případě ztráty nebo zničení základní povinné výbavy vozidla,
která byla předána nájemci spolu s vozidlem, se nájemce zavazuje uhradit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou ztracenou
nebo zničenou položku základní povinné výbavy vozidla.
12.5 V případě ztráty nebo zničení klíče od vozidla, který byl předán
nájemci spolu s vozidlem, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.
Článek 13
Ochrana osobních údajů
13.1 Pronajímatel tímto informuje, že za účelem plnění závazků
z uzavřené smlouvy zpracovává osobní údaje nájemce a osob, které jsou
ve smlouvě uvedený jako osoby oprávněné řídit vozidlo.
13.2 Za tímto účelem jsou pronajímatelem zpracovávány: jméno a
příjmení či název, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, telefonní
kontakt a email, dále číslo průkazu totožnosti a číslo řidičského průkazu,
případně jiné osobní údaje poskytnuté pronajímateli.
13.3 Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické a listinné podobě
v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto
má pouze proškolený personál a odpovědní zaměstnanci pronajímatele.
13.4 Osobní údaje nebudou pronajímatelem předávány dál.
Pronajímatel je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje pouze ze
zákonných důvodů.
13.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního
vztahu. Dále budou osobní údaje zpracovávány pro účel archivace, a to
nejdéle 5 let po ukončení smluvního vztahu.
13.6 Pronajímatel dále informuje, že osoby mají právo na přístup k
osobním údajům, právo na změnu údajů, právo na omezení zpracování,
právo na výmaz údajů a právo na přenositelnost údajů. Práva na ochranu

osobních údajů je možno využít v pracovní době v sídle pronajímatele
nebo prostřednictvím emailu tichy@autotichy.cz
13.7 Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Článek 14
Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy
14.1 V případě, že smlouva je uzavřena mezi společností Auto Tichý
s.r.o. na straně pronajímatele a nájemcem, který je spotřebitelem, řídí se
smluvní vztah smlouvou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami a
speciálními zákonnými ustanoveními vztahující se na spotřebitelské
smlouvy. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
14.2 V případě, že dojde mezi pronajímatelem a nájemcem, který je
spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který
se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz nebo www.coi.cz . Spotřebitel může
využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.1 Veškeré smlouvy uzavírané se společností Auto Tichý s.r.o. na
straně pronajímatele se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami,
není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
15.2 Smluvní vztah pronajímatele a nájemce se řídí českým právním
řádem.
15.3 Jakékoliv změny nebo doplnění jednotlivých smluv, jakož i jejích
příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma
smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.
15.4
Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní
pokuty dle těchto všeobecných nákupních podmínek, není vznikem
takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené
straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.
15.5
V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto
Všeobecných nákupních podmínek neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost
ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si
vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné
ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a
vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel
zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To
samé platí i pro případ mezery.
15.6
Práva a povinnosti z jednotlivých smluv, na něž se vztahují tyto
Všeobecné nákupní podmínky, přecházejí i na případné právní nástupce
smluvních stran.
15.7
Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je ceník
pronajímatele, které je spolu s Všeobecnými obchodními podmínkami
zveřejněn na www.autotichy.cz
V Ostravě, dne 20. 11. 2019
Ing. František Tichý
jednatel
Auto Tichý s.r.o.

