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Obchodní podmínky společnosti MFC Rent, s.r.o. 
pro smlouvy o nájmu dopravního prostředku se servisními službami 

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1.1. Obchodní podmínky společnosti MFC Rent, s.r.o. pro smlouvy o nájmu dopravního prostředku se servisními 
službami (dále jen „Podmínky") obsahují obecné vymezení podmínek pro smlouvy o nájmu dopravního prostředku 
formou tzv. operativního leasingu, jejichž součástí je zpravidla i poskytování servisních služeb vymezených v konkrétní 
smlouvě o nájmu dopravního prostředku se servisními službami (dále jen „Nájemní smlouva“). V Nájemní smlouvě 
je uvedena rovněž specifikace dopravního prostředku, který je předmětem nájmu (dále jen „Vozidlo“), jakož i další 
podmínky nájmu Vozidla.  
1.2. Pronajímatelem ve smyslu Podmínek a Nájemní smlouvy se rozumí společnost MFC Rent, s.r.o., sídlem Pohraniční 
641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ 28613015, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 34685 (dále jen „Pronajímatel“). 
1.3. Nájemcem ve smyslu Podmínek a Nájemní smlouvy se rozumí fyzická osoba podnikající, fyzická osoba 
nepodnikající nebo právnická osoba, která má s Pronajímatelem uzavřenou Nájemní smlouvu (dále jen „Nájemce“). 
Je-li Nájemcem fyzická osoba, potvrzuje podpisem Podmínek, že její svéprávnost nebyla ke dni podpisu Podmínek 
pravomocně omezena ve smyslu ust. § 55 a násl. občanského zákoníku. 
1.4. Předávacím protokolem se rozumí doklad označený jako „Protokol o převzetí vozidla nájemcem“ nebo „Protokol 
o převzetí vozidla pronajímatelem“ (dále jen „Předávací protokol“). 
1.5. Servisními službami se rozumí především tyto služby: pojištění Vozidla (včetně navazujících služeb), pneuservis, 
pohonné hmoty, asistenční služby, dálniční známka a jiné poplatky a náhradní vozidlo (dále jen „Servisní služby“). 
Konkrétní rozsah a doba trvání Servisních služeb, včetně úplaty za poskytování Servisních služeb je vymezena v 
Nájemní smlouvě.   
1.6. Účetní zůstatkovou hodnotou se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou Vozidla a celkovou výší odpisů stanovených 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí Vozidla 
Nájemcem do dne předčasného ukončení Nájemní smlouvy (dále jen „Účetní zůstatková hodnota“).  
1.7. Zůstatkovou hodnotou se rozumí cena Vozidla po uplynutí sjednané doby trvání nájmu na základě Nájemní 
smlouvy, tj. po uplynutí sjednaného operativního leasingu (dále jen „Zůstatková hodnota“).  
1.8. Závaznou objednávkou Vozidla se rozumí písemná smlouva, na základě které si Nájemce objedná u Pronajímatele 
Vozidlo, které následně Pronajímatel zakoupí u třetí osoby s tím, že ohledně tohoto Vozidla bude poté, kdy jej 
Pronajímateli dodá třetí osoba, uzavřena mezi Pronajímatelem a Nájemcem Nájemní smlouva (dále jen „Závazná 
objednávka“).  
1.9. Driver setem se rozumí složka pro řidiče s uvedením kontaktů, informací a postupů k jednotlivým Servisním 
službám, které jsou specifikovány v Nájemní smlouvě (dále jen „Driver set“).  
 
2. PŘEVZETÍ VOZIDLA  
2.1. Pronajímatel předá Nájemci Vozidlo v souladu s tím, co je ujednáno v Nájemní smlouvě, která je uzavřena v 
návaznosti na Závaznou objednávku.  
2.2. Nájemce je povinen si Vozidlo před jeho převzetím řádně prohlédnout a ověřit jeho přesnou identifikaci; je rovněž 
povinen zjistit úplnost dodávky Vozidla včetně dokumentace; je rovněž povinen vyzkoušet, zda Vozidlo nemá 
jakékoliv technické či jiné nedostatky a vady a zda je plně použitelné. Pokud je v Nájemní smlouvě sjednán zvláštní 
účel užívání Vozidla, je Nájemce povinen prověřit a vyzkoušet, zdali je Vozidlo pro tento zvláštní účel skutečně 
použitelné. Pokud má Vozidlo jakékoliv technické či jiné nedostatky a vady, případně pokud není plně použitelné 
(včetně použitelnosti pro zvláštní účel), není Nájemce oprávněn Vozidlo převzít. V tomto případě je Nájemce povinen 
na to Pronajímatele písemně upozornit a trvat na tom, aby Vozidlo nemělo jakékoliv technické či jiné nedostatky a 
vady, případně aby bylo plně použitelné (včetně použitelnosti pro zvláštní účel); teprve potom je Nájemce oprávněn 
Vozidlo převzít. Ustanovení věty třetí a čtvrté tohoto odstavce neplatí v případě, že se jedná o převzetí ojetého Vozidla, 
kde opotřebení, které odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů, zaznamená Pronajímatel v Předávacím protokolu, 
přičemž Nájemce toto potvrdí svým podpisem.  
2.3. Předání a převzetí Vozidla potvrdí Pronajímatel a Nájemce podpisem Předávacího protokolu, který je nedílnou 
součástí Nájemní smlouvy.  
 
3. PRÁVA K VOZIDLU  
3.1. Pronajímatel je po celou dobu trvání Nájemní smlouvy vlastníkem Vozidla, což Nájemce bere podpisem Podmínek 
plně na vědomí. Jakmile je Vozidlo Pronajímatelem předáno Nájemci, je Nájemce oprávněn Vozidlo užívat, a to po 
sjednanou dobu a za podmínek stanovených v Nájemní smlouvě a v Podmínkách. Nájemce je rovněž povinen při 
užívání Vozidla a v souvislosti s jeho užíváním dodržovat právní předpisy České republiky, jakož i právní předpisy 
státu, na jehož území Vozidlo užívá (udělil-li Pronajímatel Nájemci souhlas s užíváním Vozidla mimo území České 
republiky).  
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3.2. Nájemce bere podpisem Podmínek plně na vědomí, že nesmí Vozidlo zcizit nebo s Vozidlem jakkoliv jinak 
disponovat v rozporu se smyslem a účelem Nájemní smlouvy (např. prodat, směnit, zastavit, poskytnout jako jistotu, 
darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě apod.). Nájemce je však oprávněn Vozidlo půjčit k jízdám svých 
zaměstnanců, statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu, anebo osobě blízké, pokud je Nájemcem fyzická 
osoba; Nájemce je však povinen vždy před takovým vypůjčením prověřit, že tato osoba je držitelem příslušného 
řidičského oprávnění. Nájemce nese plnou odpovědnost za případnou majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu 
na Vozidle nebo vzniklé v souvislosti s provozem Vozidla jednáním třetí osoby (např. škoda na zdraví způsobená třetí 
osobě, škoda způsobená na majetku třetí osoby apod.). Jiným osobám, než jsou uvedeny v tomto odstavci, může být 
Vozidlo Nájemcem půjčeno jen s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele a jen za podmínek uvedených v 
tomto souhlasu.  
3.3. Nájemce je povinen užívat Vozidlo včetně souvisejících služeb tak, aby nedošlo ke vzniku jakýchkoliv práv třetích 
osob k Vozidlu s výjimkou těch, která vyplývají z Podmínek. Nájemce je povinen Pronajímateli bez zbytečného 
odkladu oznámit, že si třetí osoba uplatňuje nárok na Vozidlo, že došlo k odcizení Vozidla, ke ztrátě Vozidla, k 
poškození Vozidla nebo k vloupání do Vozidla. Nájemce nese veškeré náklady, které vynaloží na obranu proti 
uplatňování nároků třetích osob (zejména náklady na právní pomoc apod.); to neplatí, pokud vynaložení těchto nákladů 
zaviní Pronajímatel. 
3.4. Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět ve Vozidle nebo na Vozidle 
jakékoliv dodatečné změny, vestavby, zhodnocení, znehodnocení nebo jakékoliv jiné úpravy, není-li dále uvedeno jinak. 
Bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele je Nájemce oprávněn umístit na Vozidlo nebo do Vozidla 
odstranitelné reklamy a nápisy, případně je oprávněn do Vozidla nebo na Vozidlo namontovat běžné demontovatelné 
autodoplňky. Nejpozději v den skončení doby trvání nájmu na základě Nájemní smlouvy je však Nájemce povinen 
uvést Vozidlo do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. To mj. také znamená, 
že po odstranění reklam a nápisů z Vozidla nesmí být na Vozidle vidět žádný rozdíl mezi lakem, který byl zakrytý 
reklamou či nápisem a lakem, který takto zakrytý nebyl (např. lak pod reklamou či nápisem bude méně vybledlý, než 
lak na jiných místech). Pokud taková situace nastane, je Nájemce povinen na vlastní náklady a u odborné firmy provést 
takové opatření, které zcela odstraní tyto rozdíly, a to včetně případného přelakování celého Vozidla u odborné firmy. 
Nájemce bere na vědomí, že případné přelakování celého Vozidla se nepovažuje za zhodnocení Vozidla, za které by 
Nájemci náležela finanční či jiná náhrada. Nedodrží-li Nájemce povinnosti uvedené v tomto odstavci, je Pronajímatel 
oprávněn učinit opatření uvedená v tomto odstavci sám, případně prostřednictvím odborné firmy, a to na náklady 
Nájemce, které je Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit do 5 pracovních dnů po doručení jejich vyúčtování Nájemci. 
Obdobně bude postupováno také v případě, pokud jakékoliv dodatečné změny, vestavby, zhodnocení, znehodnocení 
nebo jakékoliv jiné úpravy provedené bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele povedou k poškození, 
znehodnocení nebo k nadměrnému opotřebení kterékoliv části Vozidla.  
3.5. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na tom, že zhodnocení, které je možno považovat za součást Vozidla (to 
znamená, že je nelze oddělit, aniž by se Vozidlo znehodnotilo), a na které se vztahuje nutnost udělení předchozího 
písemného souhlasu Pronajímatele, je majetkem Pronajímatele, přičemž Nájemce nemá při vrácení Vozidla 
Pronajímateli nárok na jeho úhradu ani nárok na jeho vrácení; nejedná se o bezdůvodné obohacení Pronajímatele na 
úkor Nájemce nebo třetí osoby. Pokud by však toto zhodnocení snížilo cenu Vozidla, je Nájemce povinen nahradit 
Pronajímateli škodu tím vzniklou, a to do 5 pracovních dnů po ukončení doby trvání nájmu na základě Nájemní 
smlouvy. Odpisy veškerého technického zhodnocení Vozidla provedeného na náklady Nájemce provádí v souladu s 
daňovými předpisy Nájemce.  
3.6. Přihlášení Vozidla u příslušného orgánu státní správy zajišťuje Pronajímatel nebo jím písmeně zmocněná osoba, 
a to před jeho převzetím Nájemcem. Nájemce bere podpisem Podmínek na vědomí, že Pronajímatel je v technickém 
průkazu k Vozidlu uveden jako provozovatel Vozidla (dále jen „Technický průkaz“). Technický průkaz zůstává v 
držení Pronajímatele, a to po celou dobu trvání Nájemní smlouvy, přičemž na žádost Nájemce mu jej Pronajímatel 
zapůjčí na nezbytně nutnou dobu pro provedení technické prohlídky Vozidla nebo pro jiný legitimní účel, který musí 
Nájemce řádně zdůvodnit. Nájemce je povinen Technický průkaz vždy řádně vrátit Pronajímateli, a to do dne 
stanoveného Pronajímatelem.  
3.7. Nájemce je povinen s náležitou péčí a na vlastní náklady, nevyplývá-li ze Servisních služeb jinak, udržovat Vozidlo 
neustále ve stavu způsobilém k provozu v souladu s příslušnými předpisy (STK, měření emisí) a normami stanovenými 
výrobcem a účelem, ke kterému je Vozidlo určeno a vybaveno. Vozidlo nesmí být užito jiným než běžným způsobem, 
tj. nesmí být užito např. k rychlostní jízdě, k soutěžení, k přepravě nebezpečných látek nebo k cvičným jízdám. Nájemce 
plně odpovídá za případnou majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu na Vozidle nebo vzniklé v souvislosti s 
provozem Vozidla (např. škoda na zdraví způsobená třetí osobě, škoda způsobená na majetku třetí osoby apod.), 
dojde-li k užití Vozidla jiným než běžným způsobem. Kromě toho je Nájemce povinen plnit všechny závazky 
vyplývající z provozu a požadavků na řádnou údržbu Vozidla, včetně zajištění předepsané garanční prohlídky Vozidla, 
přezouvání Vozidla dle zákona a hrazení veškerých poplatků spojených s užíváním Vozidla na pozemních 
komunikacích. Veškeré k tomu potřebné úkony je Nájemce povinen nechat provést vlastním jménem a na vlastní 
náklady, a to pouze v dílnách, které jsou výrobcem nebo dovozcem Vozidla autorizovány, nevyplývá-li ze Servisních 
služeb jinak.  
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3.8. Pokud má Nájemce možnost v souvislosti s užíváním Vozidla na základě Nájemní smlouvy dosáhnout úlevy v 
placení správních nebo jiných poplatků nebo daní v souladu s příslušnými právními předpisy, je oprávněn vést případná 
jednání ohledně získání těchto úlev na základě písemné plné moci udělené mu za tímto účelem Pronajímatelem.  
3.9. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv během trvání Nájemní smlouvy provést kontrolu stavu Vozidla, jakož i jeho 
dokumentace a ostatních záznamů týkajících se Vozidla, a to buď osobně, nebo prostřednictvím písemně 
zplnomocněné třetí osoby. Tuto kontrolu je Pronajímatel oprávněn provést po předchozím upozornění Nájemce, které 
musí být učiněno alespoň 5 pracovních dnů předem; předchozí upozornění není potřeba v případě nebezpečí z 
prodlení. Tato kontrola nesmí Nájemce obtěžovat nad míru, která je potřebná k dosažení účelu kontroly. Nájemce je 
povinen poskytnout Pronajímateli bez zbytečného odkladu na jeho vyžádání stav ujetých kilometrů na Vozidle, a to 
zpravidla ke konci příslušného kalendářního čtvrtletí. 
3.10. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoliv technických zásahů na Vozidle; to neplatí v případě běžné 
údržby Vozidla za podmínky, že je tato provedena v souladu s návodem k obsluze od výrobce Vozidla (např. výměna 
žárovek apod.). K provádění technických zásahů na Vozidle jsou oprávněny pouze servisy autorizované výrobcem 
nebo dovozcem Vozidla.  
3.11. Nájemce je povinen před každým užitím Vozidla řádně překontrolovat jeho technický stav. Zjištěné závady je 
povinen neprodleně odstranit sám (je-li k tomu dostatečně odborně způsobilý) nebo prostřednictvím servisu 
autorizovaného výrobcem nebo dovozcem Vozidla, nevyplývá-li ze záručních podmínek k Vozidlu jiný postup, který 
je Nájemce povinen dodržet.  
3.12. Nájemce hradí veškeré pokuty a jiné sankce udělené příslušnými orgány policie či státní správy v souvislosti s 
užíváním Vozidla v rozporu s příslušnými právními předpisy, a to jak Nájemci, tak třetí osobě, která Vozidlo užívá. 
Pokud je v takovém případě udělena pokuta nebo jiná sankce přímo Pronajímateli jakožto provozovateli nebo 
vlastníkovi Vozidla, je Pronajímatel oprávněn tuto pokutu nebo jinou sankci uplatnit vůči Nájemci, přičemž tento je 
povinen částku odpovídající této pokutě nebo jiné sankci zaplatit Pronajímateli nejpozději do 5 pracovních dnů po 
doručení výzvy k její úhradě.  
3.13. Vzhledem k tomu, že Pronajímatel je výlučným vlastníkem Vozidla, hradí Pronajímatel povinné platby jako např. 
silniční daň, rozhlasový poplatek apod. Náklady na tyto platby jsou započítány do celkového nájemného, pokud není 
v Nájemní smlouvě uvedeno jinak.  
3.14. Nájemce bere na vědomí, že ve Vozidle platí přísný zákaz kouření.  
 
4. NÁJEMNÉ A JINÉ PLATBY  
4.1. Předběžná výše nájemného, jakož i pořizovací cena Vozidla je uvedena v Závazné objednávce. Konečná výše 
nájemného a konečná výše pořizovací ceny Vozidla je uvedena v Nájemní smlouvě. Nájemné bude Nájemcem placeno 
Pronajímateli na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“), a to počínaje dnem převzetí Vozidla Nájemcem. Po 
převzetí Vozidla Nájemcem Pronajímatel vystaví Nájemci Fakturu, a to za dobu ode dne převzetí Vozidla do konce 
kalendářního měsíce, ve kterém bylo Vozidlo převzato; bude-li doba trvání nájmu kratší, než tento první kalendářní 
měsíc, bude nájemné za tento první kalendářní měsíc poměrně sníženo. Následně bude Pronajímatel Nájemci 
vystavovat Fakturu vždy za příslušný kalendářní měsíc (začátkem příslušného kalendářního měsíce), a to až do doby 
skončení nájmu na základě Nájemní smlouvy. Nájemné za poslední kalendářní měsíc bude poměrně sníženo, bude-li 
doba trvání nájmu kratší, než tento poslední kalendářní měsíc. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy. Pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, je Nájemce 
oprávněn Fakturu do data její splatnosti vrátit zpět Pronajímateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. Od data vystavení opravené nebo doplněné Faktury poběží nová lhůta splatnosti. 
4.2. Splatnost nájemného je 14 dní od data vystavení Faktury, není-li na Faktuře uvedena jiná splatnost. Nájemce je 
povinen platit Pronajímateli nájemné řádně a včas, a to s uvedením variabilního symbolu uvedeného na Faktuře. 
Nezaplatí-li Nájemce Pronajímateli nájemné řádně a včas, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky Pronajímateli.  
4.3. Pronajímatel a Nájemce se výslovně dohodli na tom, že pokud bude Nájemce v prodlení s placením nájemného, 
a pokud jej z tohoto důvodu Pronajímatel vyzve k zaplacení dlužné částky formou písemné nebo elektronické 
upomínky, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli částku ve výši 1200,- Kč jakožto paušalizovanou náhradu nákladů 
spojených se zpracováním a odesláním každé takové upomínky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení 
výzvy k její úhradě. 
4.4. Nájemce je povinen platit nájemné i v době, kdy Vozidlo z jakýchkoliv důvodů nemůže užívat, a to i tehdy, pokud 
došlo k jeho poškození nebo zničení a pojišťovna dosud nekonstatovala tzv. totální škodu Vozidla, popř. došlo k jeho 
ztrátě nebo odcizení a policie doposud nekonstatovala jeho odcizení, neukončila či nepřerušila (neodložila) pátrání po 
odcizeném Vozidle apod., nedohodnou-li se Pronajímatel a Nájemce písemně jinak.  
4.5. Je-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena více než jedna Nájemní smlouva, je Pronajímatel oprávněn 
jakoukoliv došlou platbu od Nájemce nebo ve prospěch Nájemce (např. pojistné plnění apod.) použít na úhradu 
jakýchkoliv splatných závazků Nájemce, a to nejprve na úhradu jejich příslušenství a smluvní pokuty bez ohledu na to, 
z jaké Nájemní smlouvy tyto závazky vyplývají.  
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4.6. Výše nájemného je stanovena v Nájemní smlouvě. Nájemce bere podpisem Podmínek na vědomí a souhlasí s tím, 
že Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit odpovídajícím způsobem výši nájemného s účinností ode dne, kdy 
nastane příslušná změna, a to v následujících případech:  
• z důvodu uvedeného v odstavci 3.4. Podmínek nebo v odstavci 3.5. Podmínek, pokud tyto změny hradí Pronajímatel;  
• při jakémkoliv navýšení nebo snížení pojistného vzniklém v době trvání Nájemní smlouvy;  
• pokud Nájemce nesplní povinnost uvedenou v odstavci 5.3. Podmínek, navýší Pronajímatel Nájemci nájemné o 
sjednané pojistné a o náklady na uzavření pojištění;  
• pokud nastane situace uvedená v odstavci 5.5. Podmínek;  
• v případě, kdy rozdíl mezi maximálním počtem ujetých kilometrů za každý rok doby trvání nájmu uvedeným v 
Nájemní smlouvě a skutečným počtem ujetých kilometrů za každý rok doby trvání nájmu přesáhne minimálně hodnotu 
20% z hodnoty maximálního počtu ujetých kilometrů za každý rok doby trvání nájmu uvedeného v Nájemní smlouvě;  
• v případě zákonné změny výše daní nebo poplatků (např. silniční daně, daně z přidané hodnoty, dálniční známky, 
atd.);  
• budou-li na základě právních předpisů změněny nebo nově zavedeny daně a poplatky, změněny sazby pojistného, 
vztahující se k Vozidlu;  
• dojde-li ke změně předpokládané ceny Vozidla do doby předání Vozidla. 
V jakémkoliv případě změny výše nájemného je Pronajímatel povinen Nájemci zaslat novou výši nájemného, včetně 
zdůvodnění této změny, jakož i opravenou Fakturu (pokud Faktura, kterou již Pronajímatel Nájemci odeslal, tuto 
změnu neobsahuje).  
4.7. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli tuto odměnu za poskytnutí následujících služeb: 
a) zajištění vydání nových registračních značek k Vozidlu, včetně zajištění provedení změny v Centrálním registru 
vozidel a změny v osvědčení o registraci Vozidla, část I. (tzv. malý technický průkaz): 2.000,- Kč; 
b) zajištění vydání nových registračních značek k Vozidlu, včetně zajištění provedení změny v Centrálním registru 
vozidel a změny v osvědčení o registraci Vozidla, část II. (tzv. velký technický průkaz): 2.000,- Kč; 
c) provedení úkonů směřujících k vydání registrační značky k Vozidlu na přání, a to v případě podání žádosti ukončené 
přidělením požadovaných registračních značek: 14.000,- Kč; 
d) provedení úkonů směřujících k vydání registrační značky k Vozidlu na přání, a to v případě podání žádosti 
neukončené přidělením požadovaných registračních značek: 2.000,- Kč; 
e) zajištění vydání nového osvědčení o registraci Vozidla, část II. (tzv. velký technický průkaz), a to při předložení 
původního osvědčení o registraci Vozidla, část I. (tzv. malý technický průkaz): 500,- Kč; 
f) zajištění vydání nového osvědčení o registraci Vozidla, část II. (tzv. velký technický průkaz), a to bez předložení 
původního osvědčení o registraci Vozidla, část I. (tzv. malý technický průkaz): 600,- Kč; 
g) zajištění vydání nového osvědčení o registraci Vozidla, část I. (tzv. malý technický průkaz): 750,- Kč; 
h) zajištění vydání 3. registrační značky k Vozidlu (např. na nosič kol): 1.150,- Kč; 
i) zajištění provedení zápisu doplňku či úpravy Vozidla (např. tažné zařízení, výstražné osvětlení, LPG) do osvědčení 
o registraci Vozidla, část I. (tzv. malý technický průkaz): 1.250,- Kč; 
j) zajištění provedení zápisu doplňku či úpravy Vozidla (např. tažné zařízení, výstražné osvětlení, LPG) do osvědčení 
o registraci Vozidla, část II. (tzv. velký technický průkaz): 1.250,- Kč; 
k) poskytnutí jakékoliv (např. osobní, telefonické, e-mailové, písemné) součinnosti Policii České republiky, obecní 
policii anebo příslušným orgánům státní správy nebo orgánům územní samosprávy v souvislosti s provozováním 
Vozidla, a to za každý jednotlivý případ: 300,- Kč; 
m) zpracování pojistné události týkající se Vozidla, a to za každý jednotlivý případ: 2 % z ceny opravy Vozidla včetně 
daně z přidané hodnoty, nejméně však 2.000,- Kč; 
n) poskytnutí asistenčních služeb v souvislosti se zajištěním poskytnutí náhradního vozidla, a to za každý jednotlivý 
případ: 1.000,- Kč; 
o) poskytnutí asistenčních služeb v souvislosti se zajištěním poskytnutí asistenční služby týkající se Vozidla na území 
České republiky, a to za každý jednotlivý případ: 2.000,- Kč; 
p) poskytnutí asistenčních služeb v souvislosti se zajištěním poskytnutí asistenční služby týkající se Vozidla mimo území 
České republiky, a to za každý jednotlivý případ: 5.000,- Kč. 
r) prefakturacia oprav na vozidle mimo pojistný událostí a mimo služeb v nájme: 5% z fakturovanej sumy s DPH 
4.8. Veškeré částky uvedené v odstavci 4.7. Podmínek jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Pronajímatel je 
oprávněn k těmto částkám účtovat daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů, přičemž Nájemce je 
povinen uhradit Pronajímateli spolu s touto částkou rovněž daň z přidané hodnoty.  
4.9. Nájemné, jakož i jiné pohledávky Pronajímatele vzniklé na základě Nájemní smlouvy a Podmínek se považují za 
řádně uhrazené až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Pronajímatele, a to pod správným variabilním 
symbolem; není-li uveden správný variabilní symbol, považují se za řádně uhrazené až okamžikem provedení 
identifikace této platby.  
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5. POJIŠTĚNÍ VOZIDLA 
5.1. Nájemce bere podpisem Podmínek na vědomí, že Pronajímatel sjednává k Vozidlu vždy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. povinné ručení); tím není dotčeno ujednání odstavce 5.7. 
Podmínek. Havarijní pojištění Vozidla sjednává rovněž Pronajímatel, pokud se Nájemce s Pronajímatelem nedohodne 
písemně jinak; tím není dotčeno ujednání odstavce 5.7. Podmínek. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na tom, že 
pokud havarijní pojištění k Vozidlu sjedná Nájemce, zavazuje se Nájemce, že provede vinkulaci pojistného plnění 
převyšujícího částku 15.000,- Kč ve prospěch Pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn neodsouhlasit vyplacení 
vinkulovaného pojistného plnění Nájemci zejména tehdy, jestliže má vůči Nájemci splatnou a neuhrazenou pohledávku 
z Nájemní smlouvy, resp. z Podmínek nebo v případě, že Nájemce porušil povinnost vyplývající z Nájemní smlouvy, 
resp. z Podmínek. Pronajímatel a Nájemce se dohodli také na tom, že pokud havarijní pojištění k Vozidlu sjedná 
Pronajímatel, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli veškerou spoluúčast, kterou bude povinen zaplatit 
Pronajímatel pojišťovně, resp. o kterou bude Pronajímateli pojišťovnou sníženo pojistné plnění. 
5.2. Pokud si Nájemce po písemné dohodě s Pronajímatelem sjedná havarijní pojištění k Vozidlu sám, je Nájemce 
povinen uzavřít před převzetím Vozidla v souladu s pokyny Pronajímatele a v souladu s užíváním Vozidla pojistnou 
smlouvu na havarijní pojištění; toto pojištění musí trvat po celou dobu trvání nájmu dle Nájemní smlouvy, přičemž 
Nájemce je povinen řádně a včas plnit všechny povinnosti vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy. Havarijní pojištění 
k Vozidlu musí být uzavřeno v takovém rozsahu, aby Vozidlo nebylo tzv. podpojištěno, a to přinejmenším pro případ 
havárie, poškození, zničení, živelné pohromy a odcizení. Nájemce je povinen Pronajímateli doložit uzavření havarijního 
pojištění k Vozidlu a přiložit kopii dokladu o zaplacení pojistného nejpozději při převzetí Vozidla, jinak není 
Pronajímatel povinen Vozidlo Nájemci předat. 
5.3. Jestliže Nájemce poruší svůj závazek podle odstavce 5.2. Podmínek a neuzavře, případně nedoloží Pronajímateli 
při převzetí Vozidla, že uzavřel příslušnou pojistnou smlouvu na havarijní pojištění k Vozidlu v souladu s pokyny 
Pronajímatele, souhlasí s tím a bere podpisem Podmínek na vědomí, že tuto pojistnou smlouvu uzavře na náklady 
Nájemce Pronajímatel.  
5.4. Pokud je Vozidlo pojištěno Pronajímatelem, vyřizuje pojistné události s pojišťovnou a protistranou Pronajímatel. 
Nájemce je povinen poskytnout Pronajímateli řádnou a včasnou součinnost při vyřizování pojistné události. Pokud si 
havarijní pojištění k Vozidlu podle odstavce 5.2. Podmínek zajistil Nájemce, je povinností Nájemce vyřídit pojistnou 
událost. V případě částečného poškození Vozidla je pojistné plnění Nájemce povinen použít výlučně na opravu 
Vozidla. Přesáhnou-li náklady na opravu Vozidla výši pojistného plnění, uhradí tento rozdíl Nájemce.  
5.5. Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Pronajímatele, a v případě vlastního sjednání 
havarijního pojištění k Vozidlu i pojišťovnu, o všech dodatečně namontovaných doplňcích do Vozidla a zajistit jejich 
připojištění tak, aby Vozidlo nebylo tzv. podpojištěno. Pokud je pojištění povinen sjednat Pronajímatel, je tento 
oprávněn zvýšit nájemné o částku odpovídající výši pojistného za pojištění dodatečné výbavy Vozidla.  
5.6. Pokud Pronajímatel udělil Nájemci v Nájemní smlouvě souhlas s užíváním Vozidla i mimo území České republiky 
a pokud se na území státu uvedeného v Nájemní smlouvě nevztahuje pojistná smlouva (povinné ručení a havarijní 
pojištění), je Nájemce povinen Vozidlo řádně pojistit odpovídající pojistkou (povinné ručení a havarijní pojištění), 
nestanoví-li podmínky pojistné smlouvy jinak. Při porušení tohoto ustanovení Nájemce plně odpovídá za případnou 
majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu na Vozidle nebo vzniklou v souvislosti s provozem Vozidla (např. 
škoda na zdraví způsobená třetí osobě, škoda způsobená na majetku třetí osoby apod.) na území státu uvedeného v 
Nájemní smlouvě, na který se nevztahuje pojistná smlouva (povinné ručení a havarijní pojištění).  
5.7. Při pojistné události se škodou jakékoliv výše je Nájemce povinen okamžitě vyrozumět Pronajímatele a sdělit mu 
předpokládaný rozsah škody na Vozidle, jakož i škody způsobené třetím osobám (včetně škody na zdraví). Nájemce 
je při tom povinen postupovat v souladu s tím, co je uvedeno v Driver setu.  
 
6. ÚDRŽBA VOZIDLA A SERVISNÍ SLUŽBY  
6.1. Nájemce je povinen řádně a včas zajišťovat běžnou údržbu Vozidla v závislosti na plánu údržby předepsaném 
výrobcem, ujetých kilometrech, stáří Vozidla a jeho opotřebení. Pokud Nájemce nedodrží povinnost vyplývající z 
předchozí věty, plně odpovídá za případnou majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu na Vozidle nebo vzniklou 
v souvislosti s provozem Vozidla (např. škoda na zdraví způsobená třetí osobě, škoda způsobená na majetku třetí 
osoby apod.). Nájemce je povinen nechat zaznamenat informaci o provedeném servisním zásahu na Vozidle do servisní 
knížky. 
6.2. Nájemce je povinen řádně a včas kontaktovat smluvní servisní středisko Pronajímatele (dále jen „Servisní 
středisko“) a dohodnout s ním den a hodinu přistavení Vozidla. Seznam Servisních středisek je uveden v Driver setu. 
V naléhavých případech je Nájemce oprávněn nechat provést servisní zásah na Vozidle i v jiném autorizovaném 
servisu, avšak vždy s předchozím souhlasem Pronajímatele; předchozí souhlas Pronajímatele není potřeba, hrozí-li 
zvětšení rozsahu škody, pokud závada nebude okamžitě odstraněna a Nájemci se nepodaří tento souhlas zajistit ani při 
vynaložení veškerého úsilí. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za lhůty, ve kterých 
bude poskytnuta konkrétní služba Servisním střediskem. Mimo území České republiky se provádějí pouze neodkladné 
opravy závady Vozidla, která znemožňuje řidiči Vozidla pokračovat v jízdě nebo závada Vozidla, u které hrozí zvětšení 
rozsahu škody v případě, že nebude okamžitě odstraněna. Nájemce je v tomto případě povinen okamžitě kontaktovat 
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Pronajímatele. Je-li to možné, Pronajímatel zajistí bezhotovostní úhradu opravy závady prostřednictvím jím určeného 
servisu; pokud to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, je Nájemce povinen uhradit náklady za poskytnutí servisních 
služeb sám, přičemž je povinen zajistit, aby faktura nebo jiný daňový doklad za poskytnutí servisních služeb byl 
vystaven přímo na Pronajímatele. Po obdržení originálu faktury nebo jiného daňového dokladu uhradí Pronajímate l 
Nájemci vyúčtovanou částku v české měně (přepočet podle kurzu České národní banky deviza střed platný ke dni 
vystavení faktury nebo jiného daňového dokladu); to neplatí, pokud podle Nájemní smlouvy, resp. podle Podmínek 
není Pronajímatel povinen tyto servisní služby Nájemci uhradit. 
6.3. Nájemce má povinnost prokázat se v Servisním středisku osvědčením o registraci Vozidla nebo dokladem 
totožnosti.  
6.4. Nájemce potvrdí objednávku služeb Servisního střediska podpisem objednávky v Servisním středisku. Pokud 
Nájemce nepředloží některý z dokladů uvedených v odstavci 6.3. Podmínek, je Nájemce povinen uhradit poskytnuté 
služby sám. Nájemce však vždy hradí zejména tyto položky: 
• Oprava a výměna náhradních dílů poškozených při nehodě zejména v důsledku úmyslu, nedbalosti, neoprávněného 
používání nebo nedodržení návodů k obsluze a doporučení výrobce (např. nedodržení plánu údržby, použití 
nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňování předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, 
promeškání záruky apod.), včetně nákladů na odtahovou službu, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo 
pojišťovnou; Pronajímatel odečte Nájemci od nákladů za opravu pojistné plnění vyplacené pojišťovnou Pronajímateli;  
• Při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce nebo dovozce pro porušení povinnosti Nájemce;  
• Náklady na služby prováděné dle předpisů výrobce nebo dovozce nad rámec maximálního počtu kilometrů za dobu 
trvání doby nájmu dle Nájemní smlouvy;  
• Náklady na opravy dílů, které byly do Vozidla nainstalovány bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele;  
• Náklady spojené se speciálními nátěry nebo nalepením (odlepením) firemních a rozpoznávacích označení, včetně 
nákladů na přelakování Vozidla;  
• Náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným užíváním Vozidla;  
• Náklady spojené se ztrátou, poškozením nebo odcizením klíčů k Vozidlu nebo dálkového ovládání k Vozidlu;  
• Náklady na výměnu světlometů nebo skel, pokud tyto nejsou kryty pojistným plněním;  
• Náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost Nájemce;   
• Mytí, voskování a úklid interiéru Vozidla;  
• Náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních zařízení a nástaveb instalovaných s předchozím 
písemným souhlasem Pronajímatele a zahrnutých do pořizovací ceny Vozidla. 
Pokud některé z výše uvedených položek uhradí Pronajímatel, je Nájemce povinen tyto položky uhradit Pronajímateli, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení jejich vyúčtování Nájemci. 
6.5. Je-li servisní zásah na Vozidle proveden vadně nebo neúplně, je Nájemce povinen okamžitě uplatnit práva 
vyplývající ze záruky u Servisního střediska nebo jiného autorizovaného servisu, který opravu prováděl, a požadovat 
okamžité odstranění vady; o tom je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět Pronajímatele.  
6.6. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na tom, že Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout po předchozím vyjádření 
Nájemce provedení servisní služby, která je podle jeho názoru neekonomická. 
 
7. PNEUSERVIS  
7.1. Je-li v Nájemní smlouvě sjednána Servisní služba pneuservis, zajišťuje veškeré služby týkající se pneuservisu 
Pronajímatel, a to prostřednictvím Servisního střediska. Pokud v Nájemní smlouvě Servisní služba pneuservis sjednána 
není, zajišťuje si veškeré služby týkající se pneuservisu Nájemce sám a na vlastní náklady, a to pouze prostřednictvím 
Servisního střediska (v naléhavých případech je Nájemce oprávněn nechat provést službu týkající se pneuservisu na 
Vozidle i v jiném autorizovaném servisu, avšak vždy s předchozím souhlasem Pronajímatele; předchozí souhlas 
Pronajímatele není potřeba, hrozí-li zvětšení rozsahu škody, pokud závada nebude okamžitě odstraněna a Nájemci se 
nepodaří tento souhlas zajistit ani při vynaložení veškerého úsilí). Jedná se zejména o nákup pneumatik a ráfků, 
přezouvání, uskladnění a opravy pneumatik apod. Nájemce je v této souvislosti povinen dodržovat všechny povinnosti 
uvedené výrobcem a dovozcem Vozidla. Je především povinen použít na Vozidlo pouze pneumatiky a ráfky, jejichž 
rozměr je schválený a uvedený v příslušné technické dokumentaci (např. v Technickém průkazu).    
7.2. Ohledně čerpání služeb pneuservis kontaktuje Nájemce Servisní středisko sám a dohodne s ním den a hodinu 
přistavení Vozidla. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za lhůty, ve kterých bude 
poskytnuta konkrétní služba Servisním střediskem. Nájemce je oprávněn Pronajímateli navrhnout konkrétní specifikaci 
pneumatik s tím, že konečné schválení této specifikace je na Pronajímateli.  
7.3. Nájemce má povinnost prokázat se v Servisním středisku osvědčením o registraci Vozidla nebo dokladem 
totožnosti. Pokud Nájemce nepředloží některý z dokladů uvedených v předchozí větě, je Nájemce povinen uhradit 
poskytnuté služby sám. 
7.4. Pronajímatel nenese odpovědnost za vady pneumatik, ráfků, případně jiných čerpaných služeb. Je-li servisní zásah 
na Vozidle proveden vadně nebo neúplně, je Nájemce povinen okamžitě uplatnit práva vyplývající ze záruky u 
Servisního střediska nebo jiného autorizovaného servisu, který opravu prováděl, a požadovat okamžité odstranění 
vady; o tom je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět Pronajímatele.  
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7.5. Při skončení Nájemní smlouvy je Nájemce povinen uskladněnou druhou sadu pneumatik neprodleně vyskladnit a 
vrátit Pronajímateli. Nesplní-li Nájemce tuto povinnost a nepředá Pronajímateli druhou sadu pneumatik nebo 
skladištní list, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli veškeré náklady za uskladnění pneumatik, a to až do doby 
jejich vyskladnění Pronajímatelem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zimní či letní pneumatiky, popř. náklady 
spojené s vyzvednutím druhé sady pneumatik. Nepředá-li Nájemce Pronajímateli pneumatiky, je za ně povinen zaplatit 
Pronajímateli částku ve výši odpovídající pořizovací ceně nových pneumatik stejného typu a rozměru, jako nevrácené 
pneumatiky.  
7.6. Mimo území České republiky se provádějí pouze neodkladné opravy pneumatik a ráfků Vozidla, které znemožňují 
řidiči Vozidla pokračovat v jízdě nebo závada pneumatik a ráfků Vozidla, u které hrozí zvětšení rozsahu škody v 
případě, že nebude okamžitě odstraněna. Nájemce je v tomto případě povinen okamžitě kontaktovat Pronajímatele. 
Je-li to možné, Pronajímatel zajistí bezhotovostní úhradu opravy závady prostřednictvím jím určeného servisu; pokud 
to z jakéhokoliv důvodu nebude možné, je Nájemce povinen uhradit náklady za poskytnutí servisních služeb sám, 
přičemž je povinen zajistit, aby faktura nebo jiný daňový doklad za poskytnutí servisních služeb byl vystaven přímo na 
Pronajímatele. Po obdržení originálu faktury nebo jiného daňového dokladu uhradí Pronajímatel Nájemci vyúčtovanou 
částku v české měně (přepočet podle kurzu České národní banky deviza střed platný ke dni vystavení faktury nebo 
jiného daňového dokladu); to neplatí, pokud podle Nájemní smlouvy, resp. Podmínek není Pronajímatel povinen tyto 
servisní služby Nájemci uhradit. 
 
8. POHONNÉ HMOTY A DALŠÍ SLUŽBY  
8.1.  V případě, že by měl Nájemce zájem o servisní službu pohonné hmoty – platební karta na nákup pohonných 
hmot, společnost MFC Rent, s.r.o. má možnost zprostředkovat tuto službu.  
 

9. ASISTENČNÍ SLUŽBA 
9.1. Je-li v Nájemní smlouvě sjednána Servisní služba asistenční služba, je Nájemce oprávněn požadovat, aby 
Pronajímatel na základě specifikace uvedené v Nájemní smlouvě zajistil asistenční službu na území České republiky, 
případně také na území jiných států uvedených v Nájemní smlouvě. Prostřednictvím této služby je možné krýt náklady 
spojené s nutnými opravami Vozidla, odtažením do servisu, ubytováním, náhradní dopravou apod. Využije-li Nájemce 
tuto službu, je povinen postupovat dle instrukcí uvedených v informačních materiálech k této službě nebo v Driver 
setu. 
9.2. Náklady nad rámec finančních limitů garantovaných pro tuto službu následně Pronajímatel jednou měsíčně 
vyúčtuje Nájemci, který je povinen je Pronajímateli zaplatit na základě vystavené faktury; pro fakturaci platí přiměřeně 
ujednání odstavců 4.1. a 4.2. Podmínek. 
9.3. Nájemce je povinen prokázat se při čerpání této služby osvědčením o registraci Vozidla nebo dokladem totožnosti. 
Pokud Nájemce nepředloží některý z dokladů uvedených v předchozí větě, je Nájemce povinen uhradit poskytnuté 
služby sám. 
 
10. DÁLNIČNÍ ZNÁMKA A JINÉ POPLATKY 
10.1. Je-li v Nájemní smlouvě sjednána Servisní služba dálniční známka, je Nájemce oprávněn požadovat, aby 
Pronajímatel zajistil roční dálniční známku s platností na území České republiky, a to po celou dobu trvání Nájemní 
smlouvy. První roční dálniční známkou se rozumí dálniční známka pro rok, ve kterém je uzavřena Nájemní smlouva, 
nedohodnou-li se Pronajímatel s Nájemcem jinak. První dálniční známka je Nájemci předána spolu s převzetím 
Vozidla.  
10.2. Nájemce je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti spojené s dalšími poplatky, které jakkoliv souvisí s 
provozováním Vozidla. Týká se to především dálničních známek a dalších poplatků mimo území České republiky, je-
li Nájemce oprávněn užívat Vozidlo i mimo území České republiky, jako např. zahraniční dálniční známky (kupóny) a 
poplatky spojené se systémem elektronického mýtného a užíváním Vozidla na zpoplatněných komunikacích v systému 
elektronického mýtného (např. povinnost zaregistrovat Vozidlo do systému elektronického mýtného, umístit ve 
Vozidle elektronické zařízení, zaplatit kauci za elektronické zařízení, platit mýtné a všechny poplatky a platby spojené 
s mýtným apod.). Pokud budou Pronajímateli z jakéhokoliv důvodu tyto částky naúčtovány třetí osobou, je následně 
Pronajímatel oprávněn tyto částky vyúčtovat Nájemci, který je povinen je Pronajímateli zaplatit na základě vystavené 
faktury; pro fakturaci platí přiměřeně ujednání odstavců 4.1. a 4.2. Podmínek. 
 
11. NÁHRADNÍ VOZIDLO  
11.1. Je-li v Nájemní smlouvě sjednána Servisní služba náhradní vozidlo, je Nájemce oprávněn požadovat, aby 
Pronajímatel zajistil náhradní vozidlo, pokud bude trvat odstávka Vozidla zejména z důvodu poruchy, opravy nebo 
údržby Vozidla. V případě odcizení nebo totální škody je náhradní vozidlo poskytnuto do doby předčasného ukončení 
Nájemní smlouvy.  
11.2. U Servisní služby náhradní vozidlo platí, že Vozidlo je zapůjčeno Nájemci zdarma do výše pojistného plnění, 
které za toto zapůjčení obdrží Pronajímatel od pojišťovny. Náklady na zapůjčení vozidla nad rámec tohoto pojistného 
plnění je však Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit, a to do 5 pracovních dnů po doručení jejich vyúčtování Nájemci. 
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Pronajímatel může dle vlastního uvážení rozhodnout, že tyto náklady nebude zcela nebo zčásti po Nájemci požadovat 
(např. v případě zapůjčení náhradního vozidla na dobu nezbytné údržby Vozidla, která trvá méně než 24 hodin).  
11.3. Pronajímatel je povinen zajistit náhradní vozidlo, které je srovnatelné kategorie, jako Vozidlo, případně náhradní 
vozidlo kategorie o třídu nižší, než je Vozidlo. Po předchozí dohodě s Nájemcem Pronajímatel zajistí přistavení 
náhradního vozidla s plnou nádrží na místo, které si určí Nájemce, a to na náklady Nájemce.  
11.4. Při převzetí náhradního vozidla je Nájemce povinen předložit Pronajímateli řidičský průkaz (platný již minimálně 
1 rok) a doklad totožnosti.  
11.5. Bude-li Nájemci předáno náhradní vozidlo, je Nájemce povinen dodržovat veškeré podmínky užívání náhradního 
vozidla, se kterými bude seznámen při převzetí náhradního vozidla, a které budou uvedeny v návodu k obsluze 
náhradního vozidla.  
11.6. Nájemce je povinen na vlastní náklady vrátit Pronajímateli náhradní vozidlo v místě a čase uvedeném v 
Předávacím protokolu k náhradnímu vozidlu, a to s plnou nádrží. Pokud důvod k užívání náhradního vozidla i nadále 
přetrvává a pokud Nájemce chce i nadále užívat náhradní vozidlo, je Nájemce povinen alespoň 1 pracovní den před 
uplynutím doby trvání užívání náhradního vozidla kontaktovat Pronajímatele, který může zajistit prodloužení doby 
trvání užívání náhradního vozidla.  
11.7. Nájemce bere na vědomí, že i po dobu užívání náhradního vozidla je tento povinen platit Pronajímateli zejména 
nájemné na základě Nájemní smlouvy.  
 
12. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY 
12.1. Nájemní smlouva může být předčasně ukončena z těchto důvodů: 
• písemným odstoupením od Nájemní smlouvy ze strany Pronajímatele nebo Nájemce z důvodů, které stanoví zákon 
nebo Nájemní smlouva, resp. Podmínky;  
• prokázaným odcizením Vozidla; 
• prokázaným úplným zničením Vozidla (tzv. totální škoda); 
• úmrtím Nájemce jako fyzické osoby nebo zánikem Nájemce jako právnické osoby bez právního nástupce; 
• písemnou dohodou Pronajímatele a Nájemce. 
12.2. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy, pokud Nájemce závažným způsobem nebo opakovaně 
porušil či porušuje podmínky Nájemní smlouvy, resp. Podmínek. Za porušení podmínek Nájemní smlouvy, resp. 
Podmínek závažným způsobem se považuje zejména prodlení Nájemce s jakoukoliv platbou dle Nájemní smlouvy, 
resp. Podmínek, porušení odstavce 3.2. Podmínek, porušení odstavce 5.2. Podmínek apod.  
12.3. Pronajímatel je rovněž oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy, pokud je u Nájemce zjištěn úpadek podle 
insolvenčního zákona, pokud je zřejmé, že u Nájemce hrozí zjištění úpadku podle insolvenčního zákona, pokud 
Nájemce vstoupil do likvidace, pokud je proti Nájemci vedeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí anebo pokud 
Nájemce opakovaně nebo závažným způsobem porušuje jakoukoliv povinnost z jakéhokoliv jiného závazkového 
vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem.  
12.4. Nájemce je oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy nejpozději před převzetím Vozidla, a to pouze v případě, 
kdy prodlení v dodávce Vozidla přesáhne šest týdnů od předpokládaného termínu jeho předání, který se odvíjí od 
předpokládaného termínu dodání Vozidla ze strany dodavatele. Jiným způsobem Pronajímatel za prodlení v dodávce 
Vozidla neodpovídá, což Nájemce bere podpisem Podmínek na vědomí. 
12.5. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na tom, že pokud Nájemce nepřevezme Vozidlo ve lhůtě 10 pracovních dnů 
po doručení výzvy k převzetí Vozidla ze strany Pronajímatele, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní 
pokutu ve výši 15 % z pořizovací ceny Vozidla (za pořizovací cenu Vozidla se považuje cena včetně daně z přidané 
hodnoty). Pronajímatel je v tomto případě rovněž oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy. 
12.6. Odstoupení od Nájemní smlouvy je účinné předáním jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně nebo 
doručením jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně způsobem uvedeným v odstavci 18. Podmínek. 
12.7. V případě prokázaného odcizení Vozidla končí Nájemní smlouva dnem, v němž bylo Pronajímateli doručeno 
usnesení o zahájení trestního stíhání určité osoby, usnesení o odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými 
v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý pachatel), nedohodne-li se 
Pronajímatel s Nájemcem písemně na jiném datu ukončení Nájemní smlouvy. Tato ustanovení však platí pouze v 
případě, pokud Vozidlo nebylo nalezeno a vráceno Nájemci.  
12.8. V případě prokázaného úplného zničení Vozidla (tzv. totální škoda) končí Nájemní smlouva dnem, v němž 
Pronajímatel obdržel potvrzení příslušné pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení Vozidla, nedohodne-li 
se Pronajímatel s Nájemcem písemně na jiném datu ukončení Nájemní smlouvy.  
12.9. V případě úmrtí Nájemce jako fyzické osoby končí Nájemní smlouva dnem úmrtí Nájemce, nedohodne-li se 
Pronajímatel se zřejmým dědicem Nájemce nebo s jinou osobou (např. s osobou pokračující v podnikatelské činnosti 
Nájemce, k jehož výkonu podnikání bylo Vozidlo určeno) na převzetí práv a povinností vyplývajících z Nájemní 
smlouvy.  
12.10. V případě zániku Nájemce jako právnické osoby bez právního nástupce končí Nájemní smlouva dnem zániku 
Nájemce jako právnické osoby.  
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12.11. V případě předčasného ukončení Nájemní smlouvy podle předchozích odstavců Pronajímatel vyhotoví a zašle 
Nájemci do 30 dnů poté, kdy jsou známy nebo je možné určit všechny položky podle tohoto odstavce, vyúčtování 
Vozidla, které bude obsahovat mj. zápočet vzájemných pohledávek a závazků Pronajímatele a Nájemce z titulu 
Nájemní smlouvy, resp. Podmínek (dále jen „Vyúčtování“). Vyúčtování, resp. zápočet obsahuje zejména:  
a) Náklady spojené s odebráním, odtahem, skladováním, oceněním, pojištěním a prodejem Vozidla, včetně uschování 
věcí z Vozidla (odstavec 14.4. Podmínek). 
b) Dohodnuté smluvní pokuty.  
c) Rozdíl mezi částkou za poskytnuté služby, které Pronajímatel v souladu s Nájemní smlouvou, resp. Podmínkami 
uhradil a částkou za poskytnuté služby, které Nájemce Pronajímateli uhradil ke dni předčasného ukončení Nájemní 
smlouvy. 
d) Náklady, které Pronajímatel prokazatelně jednorázově vynaložil v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy, a které 
by byly při standardní době trvání Nájemní smlouvy Nájemcem uhrazeny formou nájmu za pronájem Vozidla. 
e) Náhradu škody ve výši rozdílu mezi Účetní zůstatkovou hodnotou ke dni předčasného ukončení Nájemní smlouvy 
a nejvyšší dosaženou prodejní cenou Vozidla sníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s prodejem Vozidla. 
Nejvyšší dosaženou prodejní cenou Vozidla se rozumí cena dosažena v aukčním prodeji nebo cena dosažena v jiném 
než aukčním prodeji, v tomto případě však vždy minimálně ve výši určené odborným oceněním (např. potvrzením 
autobazaru). Pronajímatel je v případě zřejmé nepřiměřenosti výše náhrady škody vůči součtu nájemného za dobu ode 
dne předčasného ukončení Nájemní smlouvy do doby, kdy měla Nájemní smlouva skončit, oprávněn náhradu škody 
snížit až na součet nájemného za dobu ode dne předčasného ukončení Nájemní smlouvy do doby, kdy měla Nájemní 
smlouva skončit.  
f) Rozdíl mezi částkou pojistného na zákonné pojištění (tzv. povinné ručení) a havarijní pojištění Vozidla, kterou 
Pronajímatel v souladu se sjednanými pojistnými smlouvami uhradil nebo je povinen uhradit pojistiteli, a částkou 
tohoto pojistného uhrazenou Nájemcem Pronajímateli ke dni předčasného ukončení Nájemní smlouvy.  
g) Spoluúčast z titulu pojistného plnění.  
12.12. Bude-li výsledkem zápočtu provedeného ve Vyúčtování pohledávka Pronajímatele za Nájemcem, je Nájemce 
povinen tuto Pronajímateli zaplatit do 5 pracovních dnů po doručení Vyúčtování Nájemci. Bude-li výsledkem zápočtu 
provedeného ve Vyúčtování pohledávka Nájemce za Pronajímatelem, je Pronajímatel povinen tuto Nájemci zaplatit 
do 5 pracovních dnů poté, kdy se Pronajímatel dozví, že Vyúčtování bylo doručeno Nájemci.  
12.13. Pohledávky a závazky Nájemce z titulu Nájemní smlouvy, resp. Podmínek vzniklé přede dnem, kdy nastanou 
účinky předčasného ukončení Nájemní smlouvy, zpravidla nebudou zohledněny ve Vyúčtování a Nájemce je povinen 
je zaplatit Pronajímateli v souladu s Nájemní smlouvou, resp. s Podmínkami nezávisle na provedeném zápočtu.  
12.14. Vzniknou-li Pronajímateli z důvodu předčasného ukončení Nájemní smlouvy jakékoliv zvýšené daňové či jiné 
náklady plynoucí z platných právních předpisů, je Nájemce povinen tyto náklady jako škodu vzniklou Pronajímateli 
zaplatit, a to do 5 pracovních dnů po doručení jejich vyúčtování Nájemci.  
12.15. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na tom, že jakékoliv pojistné plnění, které se váže k Vozidlu, a které 
pojišťovna hradí až po datu, ke kterému došlo k předčasnému ukončení Nájemní smlouvy, náleží Pronajímateli. V 
případě předčasného ukončení Nájemní smlouvy nedochází k vyúčtování stavu ujetých kilometrů u Vozidla.  
12.16. Pronajímatel je oprávněn v případě předčasného ukončení Nájemní smlouvy Vozidlo prodat; to neplatí v případě 
prokázaného odcizení Vozidla nebo v případě prokázaného úplného zničení Vozidla (tzv. totální škoda). Tím nejsou 
dotčena ujednání dle odstavce 16. Podmínek.   
 
13. DOBA TRVÁNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY 
13.1. Nájemní smlouva je mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím sjednané 
doby.  
13.2. K předčasnému ukončení Nájemní smlouvy může dojít jen za podmínek stanovených v Nájemní smlouvě, resp. 
v Podmínkách.  
13.3. Nájemní smlouva nemůže být vypovězena Pronajímatelem. Nájemce je oprávněn Nájemní smlouvu vypovědět 
jen za podmínek uvedených v odstavci 20.8. Podmínek. 
 
14. VRÁCENÍ VOZIDLA PRONAJÍMATELI 
14.1. Po skončení doby trvání nájmu dle Nájemní smlouvy, jakož i v případě předčasného ukončení Nájemní smlouvy, 
je Nájemce (případně jeho právní nástupce) povinen na vlastní náklady přistavit Vozidlo bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 1 pracovního dne, k sídlu Pronajímatele, pokud Pronajímatel Nájemci neurčí jiné místo nebo pokud 
se Pronajímatel a Nájemce nedohodnou jinak. Nájemce je povinen spolu s Vozidlem předat Pronajímateli také 
osvědčení o registraci Vozidla, osvědčení o měření emisí, řádně vyplněnou servisní knížku, tzv. zelenou kartu, Kartu, 
návod k obsluze Vozidla, Driver set, Technický průkaz, pokud byl Nájemci zapůjčen, všechny klíče od Vozidla, včetně 
bezpečnostního kódu spolu s dálkovým ovládáním zámků, kódy zabezpečovacích systémů a rádia, druhou sadu 
pneumatik, popř. skladištní list. Pokud Nájemce nesplní svou povinnost uvedenou v předchozí větě řádně a včas, 
odpovídá za veškeré vícenáklady a škody tím způsobené, přičemž je povinen tyto Pronajímateli zaplatit do 5 pracovních 
dnů po doručení jejich vyúčtování Nájemci. Bude-li Nájemce v prodlení s vrácením Vozidla, je Nájemce povinen 
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zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného vrácení 
Vozidla Pronajímateli. Tím není dotčeno právo Pronajímatele zajistit si odebrání Vozidla Nájemci (a to i 
prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady Nájemce.  
14.2. Nájemce je povinen Vozidlo vrátit Pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení při řádném užívání a počtu najetých kilometrů. Pronajímatel zkontroluje celkový stav Vozidla, včetně počtu 
najetých kilometrů. Nevrátí-li Nájemce Vozidlo Pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení při řádném užívání a počtu najetých kilometrů, je povinen Pronajímateli uhradit veškeré náklady vynaložené 
na uvedení Vozidla do takovéhoto stavu. V případě, že nedojde ke shodě o stavu a poškození Vozidla a z toho 
plynoucího rozpočtu oprav, určí Pronajímatel soudního znalce, který za tímto účelem vypracuje znalecký posudek, 
s čímž Nájemce vyslovuje souhlas. Soudní znalec ve znaleckém posudku uvede, zda opotřebení Vozidla odpovídá 
stavu, v jakém jej Nájemce převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání a počtu najetých 
kilometrů nebo zdali tomu tak není. Tento znalecký posudek je pro Pronajímatele a Nájemce závazný. Náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku nese ten, jehož stanovisko nebylo v souladu se znaleckým posudkem, resp. bylo méně 
v souladu se znaleckým posudkem.  
14.3. Vozidlo se považuje za řádně vrácené okamžikem podpisu Předávacího protokolu Pronajímatelem a Nájemcem. 
Protokol musí obsahovat zejména popis technického stavu Vozidla, počet najetých kilometrů a předběžný rozpočet 
nákladů nezbytných k odstranění zjištěných vad a poškození (je-li to možné při předání Vozidla vyčíslit). V případě 
dodatečně zjištěných skrytých vad a poškození je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli škodu spočívající ve 
vynaložení nákladů na odstranění těchto vad a poškození. Nájemce je povinen zkontrolovat správnost a úplnost všech 
údajů uvedených v Předávacím protokolu před jeho podpisem.  
14.4. Jsou-li ve Vozidle při jeho vrácení Nájemcem nebo při jeho odebrání Pronajímatelem (a to i prostřednictvím třetí 
osoby) zajištěny věci, které jsou spojeny s Vozidlem a lze je považovat za součást nebo příslušenství Vozidla, považují 
se za majetek Pronajímatele a Nájemce nemá nárok na jejich vrácení nebo úhradu. Nejde-li o případ uvedený 
v předchozí větě, budou tyto věci uschovány, a to na náklady Nájemce. Na žádost Nájemce je Pronajímatel povinen 
informovat Nájemce o místě úschovy, kde si Nájemce může tyto věci převzít a zajistit na jeho žádost vydání těchto 
věcí. Nepřevezme-li si Nájemce tyto věci do 30 dnů po odebrání Vozidla, považují se takové věci za tzv. věci opuštěné 
a Pronajímatel dále postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
14.5. Pokud Nájemce vrátí Pronajímateli Vozidlo zatížené jakoukoliv právní vadou bránící neomezené dispozici s 
Vozidlem, kterou nezavinil Pronajímatel, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 % 
pořizovací ceny Vozidla (za pořizovací cenu Vozidla se považuje cena včetně daně z přidané hodnoty). Pronajímatel 
má právo výši svého nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody. 
14.6. Pokud dojde k vážnému poškození, zničení, ztrátě či odcizení Vozidla, které není kryto pojistným plněním z 
důvodu pochybení na straně Nájemce (např. nezajištění pojištění v požadovaném rozsahu, zkrácení či odepření výplaty 
pojistného plnění z důvodu porušení právní povinnosti Nájemce apod.), a které znemožňuje jeho vrácení v řádném 
stavu, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 % pořizovací ceny Vozidla (za pořizovací 
cenu Vozidla se považuje cena včetně daně z přidané hodnoty). Pronajímatel má právo výši svého nároku uplatněného 
v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody.  
 
15. ODPOVĚDNOST ZA VADY VOZIDLA A ZA ÚJMU  
15.1. Za případné vady na Vozidle Pronajímatel neodpovídá. Na Nájemce přechází uzavřením Nájemní smlouvy práva 
kupujícího, kterým je Pronajímatel na základě smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Vozidla jako prodávajícím a 
Pronajímatelem jako kupujícím. Nájemce má právo uplatňovat nároky ze záruky podle záručních podmínek výrobce 
nebo dovozce Vozidla u autorizovaného zástupce prodávajícího, jakož i práva kupujícího vyplývající z obecné 
odpovědnosti prodávajícího za vady prodávané věci. Pronajímatel poskytne Nájemci při uplatňování těchto nároků 
potřebnou součinnost. Nájemce je povinen písemně vyrozumět Pronajímatele o každém uplatnění nároků ze záruky, 
a to bez zbytečného odkladu po tomto uplatnění. Nájemce je povinen písemně vyrozumět Pronajímatele o vyřízení 
reklamace bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto vyřízení dozví. 
15.2. Nájemce je povinen veškeré vady Vozidla kryté zárukou řádně a včas uplatňovat v souladu se záručními 
podmínkami. V případě poruchy fungování počítače najetých kilometrů upozorní Nájemce na tuto skutečnost také 
Pronajímatele a nechá tuto závadu bezodkladně odstranit. Nájemce nesmí nikdy měnit údaje či jinak zasahovat do 
počítače najetých kilometrů.  
15.3. Náklady spojené s uplatňováním nároků z vad Vozidla nese v plné výši Nájemce a nemá právo na jejich proplacení 
ze strany Pronajímatele.  
15.4. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení Vozidla a jeho vybavení, které nejsou kryty podmínkami pojistné 
smlouvy, odpovídá Nájemce Pronajímateli objektivně, tzn. bez ohledu na míru jeho zavinění; to neplatí, stane-li se tak 
vinou Pronajímatele, a to v rozsahu jeho zavinění.  
15.5. Za případnou majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu na Vozidle nebo vzniklé v souvislosti s provozem 
Vozidla (např. škoda na zdraví způsobená třetí osobě, škoda způsobená na majetku třetí osoby apod.), jakož i 
v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat Vozidlo, Pronajímatel neodpovídá; to neplatí, stane-li se 
tak vinou Pronajímatele, a to v rozsahu jeho zavinění. 
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16. PŘEDKUPNÍ PRÁVO K VOZIDLU 
16.1. Pokud Nájemce řádně a včas dodrží všechny povinnosti vyplývající z Nájemní smlouvy a z Podmínek, má 
k Vozidlu předkupní právo. Toto předkupní právo však platí pouze za předpokladu, že Nájemce nejpozději do 5 
pracovních dnů po skončení doby trvání nájmu dle Nájemní smlouvy, resp. nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, 
ke kterému došlo k předčasnému ukončení Nájemní smlouvy, Pronajímateli písemně oznámí, že má zájem o koupi 
Vozidla od Pronajímatele (dále jen „Oznámení“).  
16.2. Pokud Pronajímatel kdykoliv poté, co mu bude doručeno řádné a včasné Oznámení bude chtít Vozidlo prodat 
třetí osobě, musí před tímto prodejem odeslat Nájemci výzvu, ve které Nájemci oznámí výši kupní ceny, za kterou je 
třetí osoba připravena Vozidlo koupit (dále jen „Výzva“). Pokud nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání Výzvy 
Nájemci tento Pronajímateli nedoručí písemnou informaci o tom, že má zájem o koupi Vozidla za kupní cenu 
uvedenou ve Výzvě, pokud v téže lhůtě nezaplatí Pronajímateli veškeré závazky vyplývající z Nájemní smlouvy a 
Podmínek a pokud v téže lhůtě tuto kupní cenu Pronajímateli nezaplatí na účet uvedený ve Výzvě, má se za to, že 
předkupní právo nevyužívá (předkupní právo tímto zaniká) a Pronajímatel je oprávněn Vozidlo prodat této třetí osobě.   
 
17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
17.1. Pokud je Nájemce fyzickou osobou, Pronajímatel v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy a jejím plněním 
shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Nájemce (včetně rodného čísla) způsobem a k účelům v rozsahu, 
v jakém Nájemce udělil se zpracováním svých osobních údajů svůj souhlas, ledaže podle zákona jde o zpracování, ke 
kterému není souhlasu subjektu údajů třeba. Zpracování osobních údajů Nájemce je prováděno v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce bere na vědomí, že není podle žádného právního předpisu povinen 
poskytnout Pronajímateli své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Nájemce je oprávněn poskytnutí 
svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy a 
jejím plněním Pronajímateli, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Nájemce rozhodne své osobní údaje nebo 
souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Pronajímatel oprávněn odmítnout uzavření Nájemní smlouvy s 
Nájemcem.  
17.2. Nájemce podpisem Podmínek potvrzuje, že pokud Pronajímateli v souvislosti s uzavřením nebo plněním 
Nájemní smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s 
poskytnutím jejich osobních údajů Pronajímateli a s následným shromažďováním a zpracováním jejich osobních údajů 
Pronajímatelem pro účely stanovené v Nájemní smlouvě, resp. v Podmínkách.  
17.3. Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel zpracovával veškeré informace o jeho osobě a osobní údaje, včetně 
rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Pronajímateli, nebo které byly Pronajímateli v souvislosti s uzavřením nebo 
plněním Nájemní smlouvy oprávněně získány od třetích osob.  
17.4. Nájemce souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly Pronajímatelem 
zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem  
a) jednání ve věci uzavření Nájemní smlouvy;  
b) posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Nájemce;  
c) plnění práv a povinností vyplývající z Nájemní smlouvy;  
d) uplatňování a správu nároků plynoucích z Nájemní smlouvy;  
e) správu Nájemní smlouvy;  
f) nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících s Nájemní smlouvou Nájemci, a to i ze strany společností, 
které tvoří s Pronajímatelem holding;  
g) dalšího nabízení obchodu a služeb Nájemci, a to i ze strany společností, které tvoří s Pronajímatelem holding;  
h) ochrany práv a právem chráněných zájmů Pronajímatele.  
17.5. Nájemce souhlasí, aby Pronajímatel průběžně shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a 
důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Pronajímatele plynoucích z Nájemní smlouvy. Za tímto účelem Nájemce 
souhlasí, aby Pronajímatel uskutečňoval dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí 
informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro 
ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Nájemce, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil 
správnost údajů poskytnutých Nájemcem. Nájemce také souhlasí, aby Pronajímatel úvěrovým registrům poskytoval 
údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na dodržování povinností vyplývajících z Nájemní 
smlouvy.  
17.6. Nájemce souhlasí, aby Pronajímatel pořídil fotokopii dokladu totožnosti Nájemce, tj. fotokopii občanského 
průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti 
Nájemce a správnosti identifikačních údajů Nájemce. Fotokopie dokladu totožnosti Nájemce bude Pronajímatelem 
uchovávána společně s ostatními údaji Nájemce po celou dobu zpracovávání osobních údajů Nájemce. V souvislosti s 
pořízením fotokopie dokladu totožnosti Nájemce tento souhlasí, aby Pronajímatel pro účely identifikace zpracovával 
také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.  
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17.7. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v odstavcích 17.1. až 
17.6. Podmínek Nájemce uděluje na dobu trvání Nájemní smlouvy a na dobu dalších 5 let od data splnění veškerých 
finančních závazků Nájemce vyplývajících z Nájemní smlouvy nebo od data ukončení Nájemní smlouvy, pokud 
veškeré finanční závazky Nájemce byly splněny před ukončením Nájemní smlouvy.  
17.8. Nájemce souhlasí, aby Pronajímatel zpracovával jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v 
listinné nebo elektronické podobě, případně v obojí podobě. Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje 
budou vedeny v informačních systémech Pronajímatele společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, 
platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Pronajímatel získá od Nájemce či od třetích osob. Nájemce 
souhlasí s tím, aby Pronajímatel prováděl tyto činnosti prostřednictvím třetích osob. Nájemce souhlasí s tím, aby 
Pronajímatel předal osobní údaje Nájemce v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností plynoucích Pronajímateli 
z Nájemní smlouvy, resp. z Podmínek třetím osobám, které budou pro Pronajímatele výkon těchto práv a povinností 
zajišťovat, a aby tyto třetí osoby jeho osobní údaje dále zpracovávaly.  
17.9. Nájemce je oprávněn požadovat, aby mu Pronajímatel poskytl informace o zpracování jeho osobních údajů, které 
mu budou bez zbytečného odkladu předány. Za poskytnutí těchto informací je Pronajímatel oprávněn požadovat po 
Nájemci přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí těchto informací.  
 
18. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 
18.1. V rámci smluvní volnosti se Pronajímatel s Nájemcem dohodli na níže uvedeném postupu při doručování 
písemností dle Nájemní smlouvy, resp. dle Podmínek. 
18.2. Veškeré písemnosti se druhé smluvní straně (dále jen „Adresát”) doručují na adresu uvedenou v záhlaví Nájemní 
smlouvy, nebude-li Adresátem písemně sdělena jiná adresa pro doručování písemností. Písemnost odesílaná 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, která je Adresátovi odesílaná jako doporučená zásilka, doporučená 
zásilka s dodejkou nebo doporučená zásilka s dodáním do vlastních rukou Adresáta (vše dále jen „Zásilka”) se 
považuje za doručenou (a tedy i převzatou Adresátem) pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání Zásilky, 
i když se Adresát o jejím odeslání vůbec nedozví. Pokud si Adresát Zásilku převezme anebo odepře převzetí Zásilky, 
a pokud se tak stane dříve, než pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání Zásilky (případně pokud se 
tak stane pátým pracovním dnem, který následuje po dni odeslání Zásilky), považuje se za den doručení Zásilky (a tedy 
i převzetí Adresátem) den převzetí Zásilky Adresátem, resp. den odepření převzetí Zásilky Adresátem. Pokud si 
Adresát Zásilku převezme anebo odepře převzetí Zásilky, a pokud se tak stane později, než pátým pracovním dnem, 
který následuje po dni odeslání Zásilky, považuje se za den doručení Zásilky (a tedy i převzetí Adresátem) pátý pracovní 
den, který následuje po dni odeslání Zásilky. 
 
19. SMLUVNÍ POKUTA  
19.1. Kromě smluvní pokuty uvedené v jiných ustanovení Podmínek je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní 
pokutu také tehdy, pokud: 
a) sedadlo Vozidla je silně znečištěno, a to ve výši 250,- Kč; 
b) strop Vozidla je silně znečištěn, a to ve výši 250,- Kč; 
c) zavazadlový prostor Vozidla je silně znečištěn, a to ve výši 125,- Kč; 
d) gumová rohož ve Vozidle je silně znečištěna, a to ve výši 125,- Kč; 
e) sklo zevnitř Vozidla je silně znečištěno, a to ve výši 125,- Kč; 
f) jiná část interiéru Vozidla, než je uvedeno pod písm. a) až e), je silně znečištěna, a to ve výši 250,- Kč; 
g) sedadlo Vozidla je znečištěno zvířecími chlupy, a to ve výši 375,- Kč; 
h) zavazadlový prostor Vozidla je znečištěn zvířecími chlupy, a to ve výši 250,- Kč; 
i) jiná část interiéru Vozidla, než je uvedeno pod písm. g) a h), je znečištěna zvířecími chlupy, a to ve výši 375,- Kč; 
j) sedadlo Vozidla je propáleno, a to ve výši 5.000,- Kč; 
k) strop Vozidla je propálen, a to ve výši 5.000,- Kč; 
l) zavazadlový prostor Vozidla je propálen, a to ve výši 5.000,- Kč; 
m) jiná část interiéru Vozidla, než je uvedeno pod písm. j) až l), je propálena, a to ve výši 5.000,- Kč; 
n) sklo Vozidla zvenku je silně znečištěno, a to ve výši 125,- Kč; 
o) podblatník je silně znečištěn, a to ve výši 125,- Kč; 
p) Nájemce nevrátí Pronajímateli všechny doklady uvedené v odstavci 14.1. Podmínek řádně a včas, a to ve výši 5.000,- 
Kč; 
r) ve Vozidle bude cítit cigaretový kouř, a to ve výši 1.250,- Kč; 
s) Nájemce byť jen na okamžik zapůjčí Vozidlo třetí osobě v rozporu s Podmínkami, a to ve výši 5.000,- Kč. 
Smluvní pokutu je Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv z výše 
uvedených povinností.  

19.2. Nárok Pronajímatele na náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy není ujednáním o smluvní pokutě 

dle odstavce 19.1. Podmínek, jakož i dle jiných ustanovení Podmínek, dotčen, přičemž výše smluvní pokuty 

nepředstavuje limitaci náhrady majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy. Smluvní pokutu dle odstavce 19.1. 

Podmínek, jakož i dle jiných ustanovení Podmínek může Pronajímatel požadovat bez zřetele k tomu, zda mu 
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porušením utvrzené povinnosti vznikla majetková újma (škoda) a nemajetková újma. Smluvní pokuta dle odstavce 

19.1. Podmínek, jakož i dle jiných ustanovení Podmínek je splatná vždy do 10 dnů po doručení výzvy k její úhradě, 

není-li v Podmínkách uvedeno jinak. Zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 19.1. Podmínek, jakož i dle jiných 

ustanovení Podmínek nezbavuje Nájemce povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.  

19.3. Pronajímatel a nájemce se dohodli na tom, že se výslovně vylučuje možnost snížit smluvní pokutu dle odstavce 

19.1. Podmínek, jakož i dle jiných ustanovení Podmínek soudem podle ust. § 2051 občanského zákoníku. 
 
20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
20.1. Nájemce podpisem Podmínek prohlašuje, že má zájem na řádném a včasném splnění svých závazků vyplývajících 
z Nájemní smlouvy, resp. z Podmínek. Nájemce je povinen zdržet se všech jednání, která by mohla byť i jen částečně 
zhoršit postavení nebo zmařit uspokojení pohledávek Pronajímatele vyplývajících z Nájemní smlouvy, resp. z 
Podmínek. Nájemce potvrzuje, že nemá žádné splatné závazky vůči státu, České správě sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovně, jakož ani vůči jiným orgánům a osobám. Dále potvrzuje, že ke dni uzavření Nájemní smlouvy 
on sám nepodal a ani proti němu nebyl podán žádný návrh podle insolvenčního zákona. Dále potvrzuje, že mu nejsou 
známé ani po zevrubném prověření skutečnosti, které by umožňovaly či vedly ke zjištění jeho úpadku z hlediska 
zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku. Dále potvrzuje, že proti němu nebyl podán 
návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 
20.2. Pronajímatel a Nájemce se dohodli vyloučit aplikaci ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku; platí tedy, že marné 
uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek odstoupení od Nájemní smlouvy. 
20.3. V případě, že některá ze smluvních stran vydá druhé smluvní straně kvitanci nebo jí vrátí dlužní úpis, aniž by 
dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se 
na příslušenství pohledávky.  
20.4. Pronajímatel a Nájemce potvrzují, že veškerá plnění dle Nájemní smlouvy, resp. Podmínek, včetně smluvních 
pokut, nejsou plněními, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdávají se práva požadovat zrušení Nájemní 
smlouvy podle ust. § 1793 občanského zákoníku.  
20.5. Pronajímatel a Nájemce potvrzují, že uzavřením a plněním Nájemní smlouvy neporuší právní předpis, rozhodnutí 
orgánu veřejné moci, vlastní povinnost nebo dluh ani právo třetí osoby. Pronajímatel a Nájemce rovněž potvrzují, že 
jsou oprávněni k tomuto jednání bez jakýchkoliv omezení, a že k tomuto jednání či k platnosti tohoto jednání není 
potřeba žádný předchozí či následný souhlas jakékoliv osoby nebo orgánu, resp. pokud takový předchozí souhlas je 
potřeba, byl řádně udělen příslušnou osobou nebo orgánem před uzavřením Nájemní smlouvy. 
20.6. Nájemce je povinen písemně oznámit Pronajímateli do 10 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména 
změnu adresy, osobního jména a příjmení či názvu, čísla bankovního účtu, ze kterého jsou platby prováděny, zánik 
Nájemce, jeho splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoliv jiné změny v obchodním rejstříku, podání 
insolvenčního návrhu proti Nájemci, vstup Nájemce do likvidace apod.  
20.7. Nájemce bere na vědomí, že plnění poskytovaná na základě Nájemní smlouvy a Podmínek mohou být označena 
pod značkou a logem „MFC Rent“ nebo „MFC“, což je značka a logo Pronajímatele.   
20.8. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit Podmínky. O této změně je Pronajímatel povinen písemně 
vyrozumět Nájemce. Pokud Nájemce s jednostrannou změnou Podmínek nesouhlasí a jednostranná změna je 
závažného charakteru, je Nájemce oprávněn Nájemní smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Pronajímateli. 
Výpověď musí být doručena Pronajímateli nejpozději do 14 dnů poté, kdy je Nájemce vyrozuměn o jednostranné 
změně Podmínek, jinak je neplatná. Za změnu závažného charakteru se nepovažuje zejména taková změna, která 
vyplývá ze změny právních předpisů, oprava chyby v psaní a počtech, změna, kterou nedojde ke zhoršení právního 
postavení Nájemce apod.  
20.9. Nájemní smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky 
podepsanými Pronajímatelem a Nájemcem; tím nejsou dotčena ustanovení odstavce 4.6. Podmínek a 20.8. Podmínek.  
20.10. Práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce, která nejsou výslovně uvedená v Nájemní smlouvě a 
v Podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
20.11. Pro projednávání a řešení sporů vyplývajících z Nájemní smlouvy, resp. z Podmínek mají výlučnou soudní 
pravomoc soudy České republiky, přičemž místně příslušný je Okresní soud v Ostravě, bude-li v prvním stupni věcně 
příslušný okresní soud, resp. Krajský soud v Ostravě, bude-li v prvním stupni věcně příslušný krajský soud (ujednání 
dle ust. § 89a občanského soudního řádu). 
20.12. Pronajímatel a Nájemce se výslovně dohodli na tom, že prodlužují promlčecí dobu veškerých práv (včetně 
případných práv na náhradu újmy či smluvní pokutu) vzniklých z Nájemní smlouvy, resp. z Podmínek, na dobu deseti 
let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, resp. počala poprvé běžet, a to za předpokladu, že Nájemce je 
podnikatelem. Pokud je Nájemce fyzickou osobou nepodnikající (spotřebitel), trvá promlčecí doba podle předchozí 
věty čtyři roky. Tato dohoda se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením od Nájemní smlouvy, resp. 
výpovědí Nájemní smlouvy.  
20.13. Podmínky jsou jako příloha nedílnou součástí Nájemní smlouvy. 
20.14. Podmínky byly Pronajímatelem vydány a jsou platní od 1.10.2018 
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Nájemce prohlašuje a stvrzuje svým podpisem nájemní smlouvy, že si Podmínky řádně zvážil, jejich celý text 
přečetl a pochopil, a že smlouvu podepisuje opravdu o své vůli. Rovněž tak prohlašuje a stvrzuje svým 
podpisem, že s Podmínkami bez výhrad souhlasí.   
 
 
 
 
 
 
 
 


