Půjčovní řád
Autopůjčovna Carcomplete
I. Úvodní ustanovení
1. Tento půjčovní řád (dále jen „půjčovní řád“) společnosti Complete Consult s.r.o., se sídlem
Praha 8, Libeň, Švábky 52/2, PSČ 180 00, IČ: 281 94 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 132008 (dále jen „pronajímatel“) upravuje vzájemná
práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinými osobami (dále jen „nájemce“) ze smlouvy o
nájmu dopravního prostředku (dále jen „nájemní smlouva“).
2. Ujednání, která mají stanovit práva a povinnosti účastníků odlišně od půjčovního řádu, musí
být sjednána písemně, jinak jsou neplatná.
3. Dopravním prostředkem je motorové vozidlo blíže vymezené ve formuláři nájemní smlouvy
(dále jen „dopravní prostředek“). Na základě nájemní smlouvy se pronajímatel zavazuje, že
přenechá nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání, přičemž nájemce se nájemní
smlouvou zavazuje platit pronajímateli nájemné, a to ve výši uvedené ve formuláři nájemní
smlouvy.
4. Pokud bude na pronajímatele vznesen dotaz ze strany policejních či jiných oprávněných
orgánů, kdo v době zapůjčení dopravní prostředek řídil, bude oznámena osoba nájemce,
případně určeného řidiče.
II. Vlastnosti dopravního prostředku a jeho převzetí nájemcem
1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci dopravní prostředek ve stavu způsobilém k užívání,
s nádrží zcela naplněnou pohonnou hmotou a s doklady potřebnými pro provoz dopravního
prostředku.
2. Nájemce se zavazuje převzít dopravní prostředek v dohodnutý den, jinak do ________ hodin
od uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nájemce poruší povinnost stanovenou v předchozí
větě, vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou i započatou hodinu
prodlení s převzetím dopravního prostředku, a to po dobu prvních 24 hodin prodlení
pronajímatele, přičemž v případě prodlení nájemce delšího než 24 hodin pak vzniká
pronajímateli dále nárok smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení
s převzetím dopravního prostředku nájemcem.
III. Užívání dopravního prostředku
1. Nájemce je povinen,
a) zajistit, aby osoba oprávněná dopravní prostředek řídit v době řízení měla potřebné řidičské
oprávnění a byla způsobilá k řízení dopravního prostředku a seznámila se s návodem k jeho
obsluze,
b) zajistit, aby dopravní prostředek byl užíván v souladu s jeho účelovým určením, aby nebyl
přetěžován či užíván k účelům nevhodným,
c) zajistit, aby byl dopravní prostředek vrácen nepoškozený, s přihlédnutím k běžnému
opotřebení a s takovým množstvím provozních kapalin, které umožňuje bezpečný provoz.
d) při vrácení dopravního prostředku doplnit pohonné hmoty tak, aby nádrž byla plná.
2. Každé převzetí dopravního prostředku bude potvrzeno písemně s tím, že bude vždy
dokumentován i jeho stav.
3. Pokud v průběhu nájmu dojde na dopravním prostředku k jeho poškození, či jeho ztrátě či
bude účasten na dopravní nehodě, je nájemce povinen zajistit, aby bylo postupováno v souladu
s právním řádem České republiky (dále jen „ČR“) a s pokyny pojišťovny, jež jsou uvedeny v
dokladech k vozidlu.
4. Nájemní smlouva je sjednávána, pokud není dohodnuto jinak, pro užívání dopravního
prostředku na území ČR. Užívání mimo území ČR či přemístění dopravního prostředku mimo
území ČR, lhostejno za jakým účelem, lze pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Poruší-li
nájemce ustanovení předchozí věty a dojde-li k škodné události je nájemce povinen uhradit
pronajímateli či třetím osobám veškerou škodu, náklady a výdaje, včetně škody výdajů a nákladů,
které by jinak byly kryty pojištěním, a dále uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10% z
celkové částky této škody, nákladů a výdajů, které by jinak byly kryty pojištěním.
5. Nájemce je povinen vždy
a) používat při zaparkování dopravního prostředku všechna zabezpečovací zařízení, jimiž je
vybaven,
b) vyjímat z dopravního prostředku, při jeho odstavení, radiopřijímač a ať vyjmuté či nevyjmuté
je nenechávat uvnitř dopravního prostředku.
c) neponechávat v dopravním prostředku doklady od dopravního prostředku v době, kdy v
dopravním prostředku není přítomen.
6. Nájemce je povinen provádět kontrolu stavu provozních tekutin (oleje, vody v ostřikovačích a
v chladicí soustavě) a huštění pneumatik. Nájemce je v případě úbytku destilované vody v
chladící soustavě povinen jí dolévat. Nájemce nesmí vypouštět z chladicí soustavy nemrznoucí
směs.
7. Dopravní prostředek nesmí být nájemcem přenechán do užívání třetí osoby.
8. Nájemce je povinen užívat v souladu s technickou dokumentací dopravního prostředku pouze
pohonné hmoty předepsané výrobcem pro dopravní prostředek.
IV. Doba nájmu
1. Nájem dopravního prostředku trvá po dobu uvedenou ve formuláři nájemní smlouvy.
2. Nejkratší doba nájmu je 24 hodin.
3. Doba nájmu začíná běžet v okamžiku převzetí dopravního prostředku nájemcem.
4. V případě prodlení nájemce s převzetím dopravního prostředku, je nájemce povinen platit
nájemné od okamžiku, ve který byl povinen dopravní prostředek převzít.
5. Doba ukončení nájmu nastává v okamžiku faktického převzetí dopravního prostředku
pronajímatelem.
6) Pokud není dohodnuto jinak, dopravní prostředek je nájemce povinen pronajímateli vrátit
v poslední dohodnutý den nájmu v provozovně pronajímatele na adrese ________, a to v
________ hod. V případě, že nájemce poruší povinnost stanovenou v předchozí větě, vzniká
pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každých započatých 15 minut prodlení
nájemce (po dobu první hodiny prodlení) a v případě prodlení delšího než 1 hodina, ve výši
nájemného stanoveného na jeden den nájmu zvýšeného o 10%, za každý započatý den prodlení
s vrácením dopravního prostředku.
8. V případě, že nájemce vrátí dopravní prostředek pronajímateli znečištěný nad míru, která je
důsledkem obvyklého užívání, je nájemce povinen pronajímateli nahradit náklady na vyčištění
dopravního prostředku smluvené částkou 900,- Kč. Tato náhrada nákladů je splatná při vrácení
dopravního prostředku.

V. Pojištění a škody
1. Zákonné i havarijní pojištění dopravního prostředku zajišťuje a hradí pronajímatel.
2. Pojištění se nevztahuje mimo jiné na škody
a) vzniklé v důsledku toho, že dopravní prostředek řídila osoba pod nedovoleným vlivem
alkoholu nebo jiné nedovolené návykové látky nebo látky dovolené, avšak vylučující způsobilost
k řízení dopravního prostředku. V takovém případě škodu hradí ve skutečné výši, včetně ušlého
zisku, nájemce.
b) vzniklé porušením smluvních podmínek nájmu nebo nedodržením technických podmínek
provozu dopravního prostředku stanovených výrobcem,
c) spočívají v poškození pneumatik a ráfků,
d) na přepravovaných zavazadlech.
3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli částku, o kterou je kráceno pojistné plnění z titulu
tzv. spoluúčasti na pojistné události:
a) v případě poškození dopravního prostředku nájemcem, a vedle toho ušlého nájemného až do
doby skončení opravy dopravního prostředku v autorizovaném servisu,
b) v případě odcizení nebo ztráty dopravního prostředku.
4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda. Nájemce je
povinen v případě jakékoliv poruchy, závady či havárie na dopravním prostředku, dopravit
vlastním nákladem dopravní prostředek do provozovny pronajímatele (platí jak pro užívání
v tuzemsku, tak pro užívání v zahraničí). K přepravě lze použít odtahovou službu pronajímatele,
kde se pro případ jejího užití zavazuje nájemce uhradit za odtah 12,- Kč + DPH za každý započatý
kilometr odtahu z místa odtahu do místa vykládky. Není-li smluveno jinak, tato odměna
pronajímatele je splatná před započetím odtahu.
5. V případě účasti dopravního prostředku na dopravní nehodě je nájemce povinen přivolat
Policii ČR nebo orgán oprávněný šetřit dopravní nehody podle právního řádu státu, na jehož
území k nehodě došlo. Poruší-li nájemce povinnost stanovenou v předchozí větě, je povinen
pronajímateli nahradit škodu vzniklou na dopravním prostředku.
6. V případě účasti dopravního prostředku na dopravní nehodě a/nebo při pojistných událostech
na dopravním prostředku, při kterých došlo ke vzniku škody na cizím majetku nebo k poškození
zdraví, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli.
7. Nájemce nesmí na zapůjčeném dopravním prostředku provádět žádné změny, údržbu či
výměnu dílů, vyjma případů, kdy tím odvrací přímo hrozící vznik škody. V případě porušení
zákazu je nájemce povinen uhradit v dvojnásobné výši náklady demontáže a montáže dílu
nového, jakož i v dvojnásobné výši náklady na pořízení nového dílu.
8. V případě ztráty dokladů nebo součástí, příslušenství nebo výbavy dopravního prostředku (i
jen jeho části), je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s jejich obstaráním,
v případě věcí movitých, v hodnotě nové věci.
9. Smluvní strany smluvily, že pronajímatel neodpovídá za škody způsobené nájemci tím, že
dopravní prostředek není způsobilý k provozu a k užívání. V případě vad na dopravním
prostředku může nájemce po pronajímateli požadovat pouze slevu z nájmu. Uplatňování jiných
nároků vůči pronajímateli je vyloučeno.
VI. Nájemné a kauce
1. Nájemné je povinen platit po celou dobu užívání dopravního prostředku, a to za každý i
započatý kalendářní den užívání dopravního prostředku.
2. V případě prodlení s placením nájemného se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok na úroky
z prodlení.
3. Podmínkou pro předání dopravního prostředku nájemci je zaplacení peněžité jistiny nájemcem
(kauce) k zajištění případných peněžitých nároků pronajímatele vůči nájemci z nájemní smlouvy
(dále jen „kauce“). Výše kauce je stanovena pronajímatelem dle platného ceníku.
4. V případě, že dopravní prostředek je pronajímateli vrácen řádně a včas, bez poškození a
nájemné bylo zcela, řádně a včas zaplaceno, a pronajímateli nevznikly žádné peněžité nároky vůči
nájemci, bude kauce vrácena nájemci při vrácení dopravního prostředku.
5. Vůči nároku na vrácení kauce je pronajímatel oprávněn si započíst všechny peněžité nároky
podle nájemní smlouvy a v souvislosti s ní vzniklé.
VII. Skončení nájmu
1. V případě prodlení s placením nájemného, nájemní smlouva zaniká 10. dnem prodlení a téhož
dne je nájemce povinen dopravní prostředek vrátit. Tímto není dotčena povinnost nájemce platit
nájemné a další nároky pronajímatele podle nájemní smlouvy či nároky vzniklé v souvislosti s ní
(včetně smluvních pokut). V případě, že je nájemce v prodlení s placením nájemného či porušuje
některou z povinností vyplývající pro nájemce z nájemní smlouvy, je pronajímatel oprávněn
nájemní smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.
2. Nájemce bere na vědomí, že dopravní prostředek zůstává majetkem pronajímatele a že není
oprávněn s vlastnickým právem k dopravnímu prostředku nakládat či jej jakkoliv zatěžovat.
Takové jednání bude postiženo podle předpisů trestního práva.
3. Pro účely této smlouvy se neužije ust. §676 ods.2 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí právním řádem České republiky. Nájemní smlouva, jakož i práva a povinnosti
vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatky nájemní smlouvy musejí být uzavírány písemně.
3. Žádnými ustanoveními o smluvní pokutě v půjčovním řádu není dotčen nárok na náhradu
případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v
případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní strana, které vznikla povinnost uhradit
smluvní pokutu dle této smlouvy, je povinna tuto smluvní pokutu uhradit na výzvu druhé smluvní
strany.
IX. Závěrečné prohlášení
Nájemce prohlašuje, že se seznámil s tímto půjčovním řádem, že mu porozuměl a zavazuje se jej
dodržovat.
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