
č.j. SMOL/074981/2019/MPO/Čer

Smlouva o podnájmu
dopravního prostředku

uzavřená v souladu s § 2215 a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
OR:
kontaktní osoba: 

(dále jen nájemce)

Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 
Ing. Pavlem Dostálem - ředitelem společnosti
47677511 
CZ 47677511
KS Ostrava, sp. zn.: oddíl B, vložka 872

Statutární město Olomouc
se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba:

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem 

00299308 
CZ 00299308

(dále jen podnájemce)

1.1

1.2

1.3

1.4.

I. Předmět nájmu
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností obou smluvních stran v rámci 
podnájemního vztahu, kdy předmětem podnájmu je dopravní prostředek v nájmu nájemce 
(viz bod 1.2 této smlouvy), jehož vlastníkem je LeasePlan Česká republika, s.r.o.,
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČO: 63671069 (dále jen „vlastník").

Vozidlo:
Tovární značka, model: NISSAN Leaf, 110 Kw Acenta 40 Kwh

Nájemce touto smlouvou přenechává do užívání podnájemci vozidlo, a to na dobu 
specifikovanou níže, podnájemce tento vozidlo do podnájmu přijímá a zavazuje se za to 
zaplatit nájemci touto smlouvou sjednané nájemné.
Spolu s vozidlem poskytne nájemce podnájemci veškeré doklady nutné k provozování 
vozidla na území České republiky.
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1.5 Nájemce v rámci podnájmu zajistí tyto služby:

Specifikace služby Cena za měsíc

Amortizace včetně
Úrok Fixed včetně
Daně a poplatky Dálniční známky po dobu leasingu, Registrace 

vozu. Poplatek za rádio
včetně

Povinné ručení Limit plnění zdraví/majetek: 100/100 mil.CZK včetně
Havarijní pojištění Spoluúčast: 5%/5000 CZK, plněni na účetní 

hodnotu
včetně

Pojistná částka: 663 268,80

Pojištěni sedadel Limit plnění úmrtí/trv.následky: 200/400 LCZK včetně

Pojištění zavazadel Limit plnění: 25.000 CZK včetně

Pojištění skel Limit plnění: 10.000 CZK včetně

Pojištění pneu Limit plnění 10 000 Kč / pojistná událost včetně

Údržba Kompletní servis včetně

Pneumatiky Letní pneu 205/55 R16 V, "L" / Zimní pneu
205/55 R16 H, ”L"; zimní ráfky zahrnuty; 
neomezeně

včetně

Náhradní vozidlo Kategorie B, Dnů/rok: 1 včetně

Silniční asistence Pius-akce včetně

Poplatek za správu vozu včetně]

1.6 Podnájemce se zavazuje, že bude neprodleně informovat nájemce o případné pojistné 
události či technické závadě vozidla nebo jiné mimořádné události při jeho provozu. Dále 
se podnájemce zavazuje, že nájemci popř. vlastníku vozidla poskytne potřebnou 
součinnost při řešení případné pojistné události, tento závazek platí i opačně.

II. Doba a účel nájmu
2.1 Podnájemce se zavazuje, že vozidlo bude využívat pouze v souladu sjeho určením, 

dokumentací výrobce a vlastníka pro údržbu a provoz a jen k provozu a běžnému použití 
na pozemních komunikacích v rámci ČR. Bez předchozího písemného výslovného 
souhlasu nájemce nesmí být vozidlo použito jiným než běžným způsobem a k obvyklému 
účelu, tj. nesmí být použito např. k rychlostní jízdě, soutěžení, k cvičným jízdám nebo 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v rozporu s návodem výrobce 
k obsluze vozidla.

2.2 Délka nájmu vozidla se stanovuje na dobu do 60 měsíců od převzetí vozidla. Nájem nelze 
automaticky prodloužit ani obnovit.

2.3 Podnájemce není oprávněn vrátit vozidlo nájemci před uplynutím doby nájmu a neužívání 
vozidla či nezpůsobilost vozidla k pronájmu nemá vliv na sjednanou výši nájemného. To 
neplatí v případě porušení právní povinnosti nájemcem, v důsledku které by došlo 
k nemožnosti užívání vozidla.

2.4 Nájemce může, kromě dalších důvodů dle této smlouvy či právních předpisů, odstoupit od 
smlouvy či tuto vypovědět bez výpovědní doby kdykoliv, jestliže podnájemce bude vozidlo 
užívat k jinému účelu či způsobem, než který je uveden v bodu 2.1 článku II. této smlouvy 
nebo jestliže podnájemce poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, zejména pak při 
neplacení nájemného. Podnájemce v takovém případě vrátí vozidlo nájemci nejbližší 
pracovní den po doručení odstoupení či výpovědi od smlouvy, a to předáním v místě 
uvedeném ve výpovědi /odstoupení. V případě takového odstoupení od smlouvy/výpovědi 
náleží nájemci nájemné ve výši odpovídající skutečné době nájmu, pokud se strany 
nedohodnou jinak.



III. Předání a převzetí
3.1 Nájemce předá vozidlo do dispozice podnájemce spolu s doklady s podmínkami obsluhy a 

údržby vozidla. Jakmile bude vozidlo připraveno k předání, vyzve nájemce kontaktní 
osobu podnájemce k převzetí a ve výzvě sdělí termín a místo předání. Podnájemce je 
povinen vozidlo převzít nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy jej nájemce 
k převzetí vozidla vyzval.

3.2 Podnájemce je povinen před podepsáním předávacího protokolu zkontrolovat, zda vozidlo 
a jeho vybavení a instrukce pro uživatele vozidla odpovídá této smlouvě a zda se na něm 
nevyskytují zjevné vady. Zjistí-li podnájemce na vozidle zjevné vady, je podnájemce 
povinen neprodleně informovat nájemce o výskytu všech takových vad. Nájemce zajistí 
neprodlené odstranění vad prostřednictvím vlastníka vozidla a jeho servisní a prodejní sítě 
partnerů. Podnájemce není oprávněn vozidlo převzít, pokud má vozidlo vady, které nelze 
odstranit a/nebo pokud vady, které lze odstranit, nebyly nájemcem nebo vlastníkem 
vozidla úplně odstraněny. Podnájemce odpovídá nájemci za případnou újmu na jmění 
(škodu), která by vznikla z chybného nebo pozdního uplatnění vad vozidla. Podnájemce 
zároveň zkontroluje, zda obdržel spolu s vozidlem i veškerou dokumentaci a příslušenství 
dodávané s vozidlem, tj. zejména návod k obsluze, servisní knížku a klíče (kartu) od 
vozidla.

3.3 Vozidlo bude v okamžiku předání v provozuschopném stavu a v souladu s platnými 
technickými předpisy pro provoz na pozemních komunikacích na území České republiky.

3.4 Podnájemce vrátí vozidlo nájemci spolu s doklady a příslušenstvím v poslední den doby 
podnájmu, na adrese sídla nájemce, pokud se strany nedohodnou jinak. O přesném čase 
se budou zástupci smluvních stran - kontaktní osoby vzájemně a v dostatečném časovém 
předstihu písemně (e-mailem) informovat.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Podnájemce je po dobu účinnosti smlouvy oprávněn za nájemné užívat vozidlo a je 

povinen po skončení účinnosti smlouvy jej vrátit zpět nájemci v řádném stavu - tj. ve stavu 
odpovídajícím stavu v době převzetí vozidla podnájemcem s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení.

4.2. Podnájemce je povinen řádně vést dokumentaci o provozu vozidla, strpět na vozidle 
označení a grafickou reklamní úpravu nájemce a anonymní sledování provozu vozidla 
GPS systémem nájemce pro vyhodnocování provozu a využití vozidla, nedohodnou-li se 
strany na tom, že sledování vozidla GPS systémem si zajistí podnájemce a bude předávat 
výstupy nájemci. Podnájemce je povinen zajistit příležitostné vyplnění anonymních 
dotazníků řidiči vozidla k provozním a uživatelským parametrům při provozu vozidla.

4.3. Podnájemce je povinen zajistit, aby každý řidič vozidla podnájemce (tedy každá osoba, 
která bude byť i dočasně řídit vozidlo) byl nejméně: držitelem řidičského oprávnění skupiny 
B, seznámen s obsluhou vozidla, zdravotně způsobilý k řízení a způsobilý jízdy.

4.4. Pokuty za dopravní přestupky způsobené řidiči vozidla v době trvání smlouvy, a dále 
škody, ke kterým dojde na základě ztráty nebo krádeže dokladů, klíčů, nářadí a dalšího 
vybavení vozidla, hradí vždy podnájemce.

4.5. Podnájemce není oprávněn pronajaté vozidlo používat v rozporu s touto smlouvou či 
k jiným účelům než uvedeným v této smlouvě. S vozidlem smí manipulovat výhradně 
zaměstnanci či smluvní partneři podnájemce, kteří splňují podmínky dle bodu 4.3. a kteří 
jsou jmenovitě podnájemci známi a vedeni v provozních záznamech vozidla (knize jízd). 
Podnájemce na výzvu nájemce sdělí totožnost a kontaktní spojení na řidiče.

4.6. V případě vzniku pojistné události u vozidla, je podnájemce povinen provést všechny 
úkony, které jsou nezbytné či vhodné pro její řádnou likvidaci z pojištění vozidla, zejména



okamžité oznámení události nájemci a Policii ČR, a to i pokud to nevyžaduje zákon, a 
poskytnout nájemci nezbytnou součinnost při vyřizováni této pojistné události.

4.7. Podnájemce se dále zavazuje, že vozidlo bude dle svých možností obvyklým způsobem 
chránit před vandalismem, jeho poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a bude 
dodržovat pravidla řádné údržby dle dokumentace k obsluze a údržbě výrobce či vlastníka.

4.8. Podnájemce neodpovídá za běžné opotřebení vozidla po dobu jeho užívání. Podnájemce 
se zavazuje, neučiní-li tak sám, uhradit nájemci náklady spojené s opravou poškození 
nebo opotřebením vozidla, které neodpovídá opotřebení běžnému nebo bylo způsobeno 
podnájemcem a udržovat vozidlo a provádět jeho opravy odborným způsobem a případně i 
dle pokynů nájemce či vlastníka, pokud s nimi bude seznámen. Nájemce je oprávněn 
opravit všechna zjištěná poškození vozidla. Nelikvidní část nákladů vynaložených 
nájemcem na opravu poškození vozidla nad rámec běžného opotřebení, se podnájemce 
zavazuje uhradit, a to ve výši a způsobem, jak stanoví vlastník vozidla.

4.9. Nájemce má na vyžádání (e-mailem či telefonicky) právo přístupu k vozidlu za účelem 
provedení kontroly jeho technického stavu a zkušební jízdy. Podnájemce je oprávněn 
optimalizovat termín tohoto přístupu s ohledem na provozní podmínky tak, aby mu 
nevznikla větší škoda či vícenáklady spojené s požadavkem nájemce, přístup však musí 
být zajištěn nejpozději do 48 hodin od vyžádání.

4.10. Podmínky pro údržbu, servis, asistenci, pojištění vozidla jeho vrácení a jiné podmínky 
spojené s péčí o vozidlo a jeho zpřístupňování vlastníku vozidla se řídí výňatkem z 
podmínek vlastníka, jak jsou uvedeny v příloze této smlouvy, které se zavazuje 
podnájemce dodržovat. Pro účely podnájemní smlouvy se sjednává, že povinnosti 
nájemce coby Klienta vlastníka coby Poskytovatele bude plnit podnájemce.

V. Nájemné, splatnost a platební podmínky
5.1. Podnájemce je povinen platit nájemci za nájem vozidla částku 7.534,- Kč bez DPH 

(slovy: sedmtisícpětsetřicetčtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty) měsíčně, 
která odpovídá 66% částky leasingové splátky hrazené nájemcem vlastníkovi 
vozidla. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. První nájemné je splatné v měsíci, ve kterém dojde 
k předání vozidla.

5.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, pokud dojde ze strany vlastníka vozidla vůči 
nájemci ke změně leasingové splátky nad nebo pod částku leasingové splátky, tj. 
11.414,63 Kč měsíčně bez DPH, upravuje se sjednané nájemné dle bodu 5.1. o částku 
odpovídající částce takového rozdílu ponížené o slevu 34%. Pokud by došlo k navýšení 
leasingové splátky vlastníkem nájemci v důsledku porušení povinností nájemce, které je 
v příčinné souvislosti s užíváním vozidla podnájemcem (např. pro nadměrné opotřebení 
vozidla, použití v rozporu s účelem, vyšší než sjednaný nájezd km aj.), uhradí podnájemce 
v nájemném celé takové navýšení a ustanovení o krácení navýšení na 66% dle věty prvé 
se nepoužije.

5.3. Nájem se omezuje co do průběhu km provozu vozidla na limit 1.500 Km/ měsíc a 90.000 
km za dobu platnosti smlouvy. Při dosažení tohoto limitu je nájemce oprávněn poskytování 
vozidla přerušit až do konce trvání podnájemní smlouvy, a to bez nároku na slevu 
z nájemného, a to z důvodu nadměrného opotřebení). Na žádost podnájemce může 
nájemce umožnit další provoz za podmínky platby nadlimitních km podnájemcem v sazbě 
stanovené vlastníkem, která k datu uzavření této smlouvy činí při nájezdu 0 - 3.000 km = 
0 Kč/km; 3.001 - 10.000 km = 1,5673 Kč/km; 10.001 km a více = 3,1346 Kč/km; vše bez 
DPH.

5.4. Po skončení kalendářního měsíce je nájemce oprávněn vyfakturovat podnájemci daňovým 
dokladem všechny náklady daného měsíce, které nejsou součástí nájemného nebo byla 
dohodnuta jejich přefakturace, a podnájemce se zavazuje uhradit zejména tyto náklady:



a) náklady za poskytnuté služby, u nichž se smluvní strany dohodly na přefakturaci;
b) nelikvidní část škod, resp. náklady na opravy škod nekryté pojištěním;
c) jiné úhrady, které nájemce provedl za podnájemce nad rámec svých smluvních povinností 

na žádost podnájemce - např. vyúčtování nadlimitních km.
5.5. Splatnost faktury - daňového dokladu je 21 dní ode dne vystavení daňového dokladu, 

když nájemce daňový doklad odešle podnájemci zpravidla do 2 pracovních dnů od data 
vystavení. Podnájem pro účely fakturace začíná plynout dnem, kdy podnájemce vozidlo 
převzal nebo při nepřevzetí převzít měl.

5.6. Faktura - daňový doklad dále faktura bude vystavena nájemcem v zákonné lhůtě a bude 
mít veškeré náležitostí účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, nebo v případě, že nebude souhlasit 
fakturovaná cena, je podnájemce oprávněn neprodleně ji vrátit a nedostává se tím do 
prodlení s platbou s tím, že nová doba splatnosti počne běžet po doručení opravené 
faktury.

5.8. V případě prodlení podnájemce s úhradou řádně vystavené a splatné faktury je nájemce 
oprávněn požadovat po nájemci zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. V případě prodlení se zaplacením delšího 30 dnů, 
je nájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit nebojí vypovědět s okamžitou účinností.

VI. Smluvní pokuta
6.1. V případě prodlení se splněním povinnosti podnájemce vrátit pronajaté vozidlo je 

podnájemce povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši jedné desetiny měsíční 
splátky, za každý kalendářní den následující po ukončení účinnosti smlouvy. Právo 
nájemce na náhradu škody v celé výši není tímto ujednáním o smluvní pokutě nijak 
dotčeno. Za škodu se bude považovat i případná smluvní pokuta uplatněná vlastníkem 
vozidla V případě, že podnájemce nevrátí pronajaté vozidlo do 30 dní po uplynutí doby 
nájmu, má nájemce právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši pořizovací ceny 
vozidla ponížené o uhrazenou cenu nájmu bez DPH.

6.2. Výše uvedené smluvní pokuty je podnájemce povinen uhradit na základě faktury nájemce 
s 30-ti denní lhůtou splatnosti.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1. Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
7.2. Podnájemce nemá právo tuto smlouvu zcela, částečně či dočasně převádět na třetí osoby. 

Podnájemce nemá právo započtení na pohledávku nájemce dle této smlouvy či jiné 
smlouvy.

7.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 vyhotovení.

7.4. Nájem dle této smlouvy skončí v souladu s ustanoveními bodů 2.2, 2.3 a 2.4 této smlouvy 
nebo trvalým zánikem vozidla a dále v případě zániku nájemního práva nájemce.

7.5. Veškeré změny smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a to 
písemně formou dodatku.

7.6. Pronajímatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy k uzavření této nájemní smlouvy 
v daném rozsahu s podnájemcem. Podnájemci je zakázáno vykonávat zadržovací právo k 
vozidlu. Bude-li uplatňovat jakýkoli nárok na vozidlo třetí osoba, popř. pokud vozidlo 
zabaví, a to i v případě zajišťovacího zabavení, musí podnájemce tyto třetí osoby ihned 
informovat o daných podmínkách a navíc ihned informovat nájemce a zajistit uvolnění 
vozidla bez zbytečného odkladu na své náklady. Podnájemce rovněž předá nájemci



veškeré podklady, z nichž vyplývají výše uvedené nároky. Všechny případné náklady, 
které nájemci vzniknou při požadování vrácení vozidla, ponese podnájemce.

7.7. Nájemce bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

7.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Právo užívání vozidla a povinnost platit za něj nájemné 
nabývá podnájemce až dnem převzetí vozidla.

7.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady 
postupem stanoveným výše uvedeným zákonem podnájemce.

7.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

7.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční 
podpisy.

7.12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji Nájemce či Podnájemce podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí.

7.13. Podnájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že právní jednání dle této smlouvy bylo 
schváleno Radou města Olomouce dne 11.3. 2019, usnesením č. 22 zápisu 13. schůze 
Rady města Olomouce.

Přílohy: c. 1 - Vzor předávaciho/přejímacího protokolu vozidlu 
č. 2 - Polepy a vizuální stav vozidla 
č. 3 - Výňatek z obchodních podmínek vlastníka vozidla 
č. 4 - definice služeb Leas Plan pro vozidla

V Olomouci dne: - 1 -04- 2019 

Za nájemce:

Ing. Pavel Dostál 
ředitel společnosti

V Olomouci dne: " 1 2019

Za podnájemce:



Příloha č. 1 - Vzor předávacího/přejímacího protokolu vozidla

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Nájemce:.............
Podnájemce:.......

Předmět předání:

Vozidlo:
Tovární značka, model:
Registrační značka:
VIN:
Cena vozidla:
Vybavení

Předávané doklady:

Stav tachometru (km):

Stav paliva:

Pneumatiky (značka a stav):

Stav vozidla (zjištěná poškození a zjevné vady):

Vnitřní:

Vnější:

Za nájemce: Za podnájemce:



Příloha č. 2 - Polepy a vizuální stav vozidla

M 1:20

MĚSTSKÁ POl

městská

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i



č. 3 - Výňatek z podmínek vlastníka vozidla
Informativní výňatek. Podmínky podnájmu se vždy řídí aktuálními podmínkami Leas Plan CZ

(Poskytovatel = Leas Plan CZ)

Pro účely podnájemní smlouvy se sjednává, že povinnosti nájemce coby Klienta bude 
plnit podnájemce.

1.1. Plán údržby. Klient je povinen dodržovat plán údržby předepsaný výrobcem Vozidla a návod 
k používání Vozidla, které jsou součástí dokumentace k Vozidlu dodávané Dodavatelem Vozidla.

1.2. Běžná údržba. Klient není oprávněn k technickým zásahům na Vozidle kromě běžných úkonů 
v souladu s návodem na obsluhu Vozidla. K technickým zásahům nad tento rámec jsou oprávněni 
výhradně Poskytovatelem schválení Dodavatelé.

1.3. Oprava Vozidla nesplňujícího podmínky provozu. Zjistí-li Klient, že Vozidlo nesplňuje technické 
podmínky provozu na pozemních komunikacích stanovené obecně závaznými předpisy nebo že se 
na Vozidle vyskytují závady, je povinen je v rozsahu běžných úkonů v souladu s návodem k užívání 
Vozidla odstranit sám nebo prostřednictvím Poskytovatelem schváleného Dodavatele. Poskytovatel 
nenese odpovědnost za případné pokuty uložené správními orgány v důsledku nevyhovujícího 
technického stavu Vozidla.

1.4. STK a emise. Klient je povinen po dobu trvání smlouvy v zákonem předepsaných intervalech zajistit 
přistavení Vozidla k provedení pravidelných technických prohlídek a měření emisí na Vozidle. 
V případě, že Poskytovatel na žádost Klienta zajistí přistavení Vozidla k provedení pravidelných 
technických prohlídek a měření emisí na Vozidle, je Klient povinen uhradit poplatek stanovený 
Poskytovatelem za takové přistavení Vozidla. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi 
potřebnou součinnost k provedení technické prohlídky a měření emisí Vozidla.

1.5. Odpovědnost za újmu na majetku (dále jen ,,škody“). Nebezpečí škody na Vozidle a 
příslušenství přechází na Klienta předáním Vozidla Klientovi. Klient nese nebezpečí škody na 
Vozidle a příslušenství až do okamžiku jejich vrácení Poskytovateli. Klient plně odpovídá za škody 
vzniklé na Vozidle nebo způsobené užíváním (provozem) Vozidla třetím osobám.

1.5.1. Předcházení škodám. Klient je povinen pečovat o Vozidlo tak, aby na něm nevznikla
škoda. Při parkování Vozidla je Klient vždy povinen aktivovat bezpečnostní systém 
Vozidla a použít všech zabezpečovacích prostředků, kterými je Vozidlo vybaveno.

1.5.2. Nedodržení podmínek výrobce Vozidla. V případě, že Klient nedodrží plán údržby
předepsaný výrobcem Vozidla pro dané Vozidlo, promešká záruku, použije jiné, než 
výrobcem doporučené provozní kapaliny nebo je nedoplní apod., je Poskytovatel 
oprávněn pro dané Vozidlo změnit typ vyrovnání Služby Údržba a Pneumatiky, 
Amortizace na typ vyrovnání +/-, a to bez ohledu na sjednaný Produkt a Klient nese 
odpovědnost za vzniklé škody. Klient plně odpovídá za škodu způsobenou použitím 
Vozidla jiným než běžným způsobem a k obvyklému účelu.

1.5.3. Nahlášení poškození Vozidla. Klient je povinen neprodleně informovat Poskytovatele
o jakýchkoliv jednotlivých škodách na Vozidie/příslušenství (např. nehodě, ztrátě 
registrační značky, jakékoli části Instrukcí pro Uživatele Vozidla, Palivové karty, 
osvědčení o registraci Vozidla, klíčů od Vozidla, dálkového ovládání zámků) 
a postupovat podle pokynů Poskytovatele.

1.5.4.Oprava poškozeného Vozidla. Klient je povinen bez zbytečného odkladu nechat opravit 
všechna poškození Vozidla. Poskytovatelem vynaloženou nelikvidní část nákladů na 
opravu Vozidla, nezahrnutou do Splátky, se Klient zavazuje Poskytovateli uhradit.

1.5.5.Ztráta příslušenství. Náklady spojené s opětovným zajištěním ztraceného nebo 
poškozeného příslušenství hradí Klient.

1.6. Úpravy na Vozidle. Klient smí dělat jakékoliv úpravy na Vozidle jen na základě předchozího 
souhlasu Poskytovatele. Klient se zavazuje provádět všechny úkony na Vozidle v souladu 
s homologací nebo doporučeními výrobce Vozidla.

1.6.1. Pořízení doplňků Poskytovatelem. Pokud doplňky koupí a uhradí Poskytovatel, buď jako 
jejich vlastník upraví adekvátně výši Splátky nebo jejich cenu vyfakturuje Klientovi, 
který se zavazuje příslušný daňový doklad uhradit.



1.6.2. Pořízení doplňků Klientem. Pokud doplňky instalované do Vozidla koupí a uhradí Klient,
budou ve vlastnictví Klienta a Klient nese po celou dobu poskytováni Služeb nebezpečí 
škody na doplňcích (doplňky nebudou Poskytovatelem pojištěny v rámci Služby 
pojištění, nedohodnou-li se Poskytovatel a Klient jinak) a současně odpovídá 
Poskytovateli za újmu (škodu) na Vozidle vzniklou jejich instalací do Vozidla, jejich 
používáním či jejich odstraněním. Klient je povinen před vrácením Vozidla poskytovateli 
doplňky ve svém vlastnictví na vlastní náklady odstranit a uvést Vozidlo do původního 
stavu.

1.6.3. Plastové podložky. Klient není oprávněn jakkoli upravovat, vyměnit či odstranit plastové
podložky pod registrační značkou dodané Poskytovatelem. V případě ztráty, odcizení, 
nebo poškození podložky je Klient povinen tuto skutečnost. Poskytovateli neprodleně 
oznámit a Poskytovatel dodá podložku novou.

1.7. Porucha počítače ujetých kilometrů. V případě poruchy fungování počítače ujetých kilometrů se 
Klient zavazuje tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli a ten zajistí jeho opravu. Klient je 
povinen poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost. Za dobu, kdy byl počítač nefunkční, 
zároveň Poskytovatel podle pomůcek odhadne počet ujetých kilometrů. Klientovi se výslovně 
zakazuje svévolně měnit údaje či jinak zasahovat do počítače ujetých kilometrů.

1.8. Mýtné. Klient je povinen řádně a včas plnit povinnosti stanovené v souvislosti s provozování Vozidla 
nad rámec Služeb Poskytovateli nebo Klientovi (jako faktickému provozovateli Vozidla) obecně 
závaznými právními předpisy, zejm. povinnost zaevidování Klientem provozovaného Vozidla (které 
podléhá mýtu) do systému elektronického mýtného a povinnost řídit se obecně závaznými právními 
předpisy, které určují právní rámec a praktické provedení výkonového zpoplatnění (mýtného) v ČR 
nebo jiné zemi, kde bude Vozidlo provozováno. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi 
potřebnou součinnost k plnění takových povinností.

1.9. Pokuty. Klient je povinen uhradit veškeré pokuty a sankce udělené příslušnými orgány v souvislosti 
s užíváním Vozidla v rozporu s příslušnými a vdaném okamžiku platnými obecně závaznými 
právními předpisy. Klient je povinen Poskytovateli uhradit veškeré prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady, které Poskytovateli vzniknou poskytováním součinnosti příslušným orgánům 
(zejména policii) v souvislosti s provozováním Vozidla Klientem v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy nebo administrativní poplatek, pokud bude stanovený Poskytovatelem.

1.10. Omezení v užívání Vozidla. Klient je povinen strpět omezení užívání Vozidla zejména v rozsahu 
nutném pro provádění předepsané údržby/kontroly Vozidla, prováděni oprav, zadržení Vozidla ze 
strany policie, při jeho dočasném odebrání dle čl. 14.23. VSP či z jiných důvodů ležících na straně 
Klienta. Klient je povinen platit Splátku i po tuto dobu a nevzniká mu nárok na náhradu újmy na 
jmění (škody a ušlého zisku.)

2. Podmínky poskytování Služeb
2.1. Sjednaný rozsah Služeb. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel poskytne Klientovi jednotlivé 

Služby v rozsahu, s parametry, příp. způsobem, uvedenými v Příl. 4 smlouvy pro všechna Vozidla, 
ke kterým bylo poskytování těchto jednotlivých Služeb sjednáno. Klient uzavřením smlouvy stvrzuje, 
že byl seznámen s rozsahem a obsahem jednotlivých poskytovaných Služeb.

2.2. Dodavatelé a rozsah Služeb. Poskytovatel je povinen zajistit Poskytovatelem schválené 
Dodavatele jednotlivých Služeb či jejich části poskytovaných Klientovi k Vozidlu. Poskytovatel je 
oprávněn kdykoliv určit nebo změnit Dodavatele jednotlivých Služeb či jejich částí a/nebo upravit 
parametry a způsob poskytování Služeb v souladu s jejich popisem.

2.3. Čerpání Služeb. Klient je povinen využívat jednotlivé Služby pouze u Poskytovatelem určených či 
změněných (Poskytovatelem schválených) Dodavatelů ze skupiny Dodavatelů stanovených 
poskytovatelem. Klient je povinen zajistit, aby Uživatelé Vozidel či jiné Pověřené osoby využívali 
Služby v souladu s pokyny Poskytovatele, ve sjednaném rozsahu. Klient je povinen řídit se 
všeobecnými smluvními podmínkami poskytování Služeb sjednanými mezi Dodavatelem a 
Poskytovatelem.

2.3.1.Zakázkový list. Klient je povinen při předání Vozidla Dodavateli k provedení Služby 
podepsat zakázkový list, resp. objednávku provedení Služby, včetně popisu 
(poškození) Vozidla v případě jeho převzetí Dodavatelem.



2.3.2. Objednání Služby v Klientském centru. Klient je oprávněn požádat Poskytovatele
prostřednictvím Klientského centra o určení Dodavatele pro zajištěni každé jím 
požadované Služby.

2.3.3. Čerpání Služeb v jiném rozsahu. V případě dodání Služby na základě volby Klienta
v jiném rozsahu, jiným způsobem, u jiného Dodavatele nebo z jiné skupiny Dodavatelů, 
než které byly pro poskytnutí Služby sjednány nebo u Dodavatele, k jehož využití 
Poskytovatel neudělil výslovný souhlas, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu 
dodané Služby přímo od Klienta, případně mu ji v plné výši přefakturovat.

2.3.4. Pomoc v nouzové situaci. Poskytovatel je v dohodě smluvních stran oprávněn poskytnout
Službu Silniční asistence na žádost Uživatele Vozidla, který se ocitl v nouzi, i v případě, 
že tato služba nebyla ve smlouvě sjednána. Klient v takovém případě souhlasí 
s úhradou takto poskytnutých služeb včetně dalších poplatků účtovaných Dodavatelem 
či Poskytovatelem.

2.4. Období poskytování Služeb. Některé Služby mohou být Klientovi poskytovány ještě přede Dnem 
účinnosti smlouvy nebo po jejím zániku (např. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Náhradní 
vozidlo). Klient se zavazuje v takovém případě poskytnuté Služby Poskytovateli uhradit v souladu s 
smlouvy.

2.5. Údržba (a), Pneu (b) a Opravy poškození Vozidla (c)
2.5.1. Údržba (a). Údržba zahrnuje výrobcem předepsanou údržbu Vozidla, údržbu

a opravy poruch Vozidla související s jeho opotřebením v důsledku běžného užívání 
a úhradu stím spojených nákladů a provedení zákonem předepsaných kontrol STK 
a měření emisí.

2.5.2. Pneumatiky (b). Služba Pneumatiky zahrnuje dodání, uskladněni, údržbu a výměny ráfků a
plášťů související s jejich sezónní výměnou či opotřebením a úhradu s tím spojených 
nákladů. Sjednané poskytování sady ocelových zimních ráfků bude realizováno s 
ohledem na dostupnost takových ráfků na trhu. Pokud na trhu nebudou ocelové ráfky 
požadovaného rozměru dostupné, dohodne se Poskytovatel s Klientem na odpovídající 
změně Služby pro Vozidlo.

2.5.3. Opravy poškození Vozidla (c). Opravy poškození Vozidla zahrnují opravy poškození
Vozidla včetně plášťů a ráfků pneumatik, nesouvisející s jeho opotřebením v důsledku 
běžného užívání.

2.5.4. Náklady nekalkulované do Splátky. Do kalkulované Splátky nejsou zahrnuty zejména
následující položky (náklady), není-li dohodnuto jinak:
a) na opravu poškození Vozidla (včetně výměny náhradních dílů) nebo jeho 

příslušenství způsobených Klientem nebo Uživatelem Vozidla nebo třetí osobou při 
nehodě, v důsledku nedbalosti nebo užíváním Vozidla v rozporu s povinnostmi 
Klienta dle VSP nebo vyšší mocí (např. živelní pohromou);

b) spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání zámků;
c) na výměnu skel světlometů, čelního skla nebo jiných oken Vozidla;
d) na opravy Vozidla vzniklé v důsledku použití jiného, než výrobcem doporučeného, 

nebo nekvalitního paliva;
e) na odtažení havarovaného Vozidla, Vozidla nepojízdného z technických důvodů či 

nepojízdného Vozidla v důsledku nedbalosti nebo neoprávněného užívání Vozidla 
Klientem;

f) na dodání pneumatik mimo běžnou výměnu dle podmínek stanovených obecně 
závaznými právními přepisy, oprava poškozených pneumatik, včetně defektů 
způsobených nesprávným užíváním Vozidla;

g) na opravy dílů, které byly do Vozidla nainstalovány dodatečně Klientem na jeho 
náklady;

h) na údržbu a opravy nástavby/vestavby nebo speciálního zařízení;
i) vzniklé v důsledku dlouhodobého neužívání Vozidla Klientem;
j) na přistavení Vozidla do provozovny Dodavatele Služby;
k) na mytí, voskování nebo úklid interiéru Vozidla;
l) spojené s nalepením a odstraněním reklamních polepů Klienta, popřípadě spojené 

se speciálním nátěrem Vozidla dle firemních barev Klienta.



2.5.5. Postup při poruše či poškození v zahraničí. V případě vzniku závady či poškození 
Vozidla v zahraničí je Klient povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele, který 
rozhodne o efektivním způsobu opravy v zahraničí, případně o odtahu Vozidla zpět na 
území České republiky.

2.5.6.Schválení opravy v zahraničí. V zahraničí se po schválení Poskytovatelem provádějí 
pouze neodkladné opravy, které Uživateli Vozidla umožní pokračování v jízdě, a to 
především z bezpečnostních důvodů nebo u závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu 
škody v případě jejich okamžitého neodstranění. Klient bere na vědomí, že u oprav 
realizovaných v zahraničí Poskytovatel nemůže garantovat cenu, rychlost, kvalitu, 
případně též vymáhání záruky na práci/opravu vozidla nebo vyrovnání případných 
daňových rozdílů.

2.5.7. Úhrada opravy v zahraničí. Poskytovatel po schválení opravy v zahraničí zajistí, pokud to 
bude možné, bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím sesterské společnosti v 
zahraničí. V zemích, kde úhrada prostřednictvím sesterské společnosti není možná, 
uhradí Klient náklady sám a zajistí, aby daňové doklady za opravy byly vystaveny na 
Klienta. Následně je Klient oprávněn vystavit daňový doklad na Poskytovatele, na jehož 
základě bude Klientovi uhrazena protihodnota za cenu opravy v české měně (přepočet 
kursem devizového trhu ČNB, platným ke dni vystavení daňového dokladu), avšak jen 
do výše nákladů na takovou opravu v České republice a pouze u takových servisních 
úkonů, které v souladu se smlouvou hradí i v tuzemsku.

2.6. Pojištění. Vozidla budou pojištěna dle aktuálně platných pojistných podmínek Dodavatele 
v souladu se sjednaným rozsahem/parametry Služeb.

2.6.1. Jednotlivá pojištění Poskytovatele
a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla - vztahuje se 

především na náhradu při ublížení na zdraví a při usmrcení a škodu na věci. 
Poskytovatel zajistí, aby Klient obdržel mezinárodní doklad o existenci pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla (tzv. zelenou kartu) s 
vyznačenou platností;

b) Havarijní pojištění Vozidla - vztahuje se především na případ havárie, živelní 
události, odcizení a vandalismu;

c) Úrazové pojištění osob ve Vozidle - vztahuje se především na trvalé následky 
a smrt následkem úrazu;

d) Pojištění skel Vozidla - vztahuje se především na případ havárie, živelní události, 
odcizení a vandalismu;

e) Pojištění zavazadel ve Vozidle - vztahuje se především na případ havárie, živelní 
události, odcizení, vandalismu a ztráty;

f) Pojištění právní ochrany - vztahuje se především (na krytí nákladů) na 
prosazování právních zájmů při událostech souvisejících s provozem Vozidla;

g) Strojní pojištění - vztahuje se především na případ činnosti pracovního stroje 
nebo nástavby/vestavby;

h) Pojištění pneumatik - vztahuje se především na poškození pneumatik v důsledku 
průrazu, defektu, vandalismu či živelní událostí;

2.7. Likvidace pojistných událostí. Poskytovatel po vzniku pojistné události v součinnosti s Klientem 
zajistí veškeré úkony potřebné k úhradě pojistného plnění od Dodavatele (pojistitele).

2.7.1. Postup v případě pojistné události. V případě vzniku pojistné události v souvislosti s
provozem Vozidla je Klient, resp. Uživatel Vozidla, povinen dodržet následující postup:
a) neprodleně oznámit každou jednotlivou pojistnou událost Poskytovateli

a postupovat podle pokynů Poskytovatele;
b) zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nutné k vymáhání pojistného plnění 

a předat je bez zbytečného odkladu Poskytovateli;
c) v případě dopravní nehody Vozidla vždy sepsat záznam o dopravní nehodě (tzv. 

Euroformulář) a oznámit událost příslušnému orgánu v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (např. policii);



d) v případě poškození Vozidla v důsledku trestného činu vždy oznámit událost 
příslušnému orgánu v souladu s obecně závaznými právními předpisy (např. policii) 
a bez odkladu předat úřední záznam tohoto orgánu Poskytovateli;

e) neprodleně po nehodě přistavit Vozidlo k opravě Poskytovatelem schválenému 
Dodavateli.

2.7.2. Nelikvidní část škody. Sjednanou minimální výši nákladů nekrytých Dodavatelem
(pojistitelem) je v případě škodní události Poskytovatel oprávněn předepsat Klientovi 
k úhradě nejdříve v okamžiku, kdy obdrží daňový doklad za opravu Vozidla, nebo došlo 
k ukončeni smlouvy v důsledku totální škody nebo odcizení Vozidla, nejpozději 
v Konečném zúčtováni. Poskytovatel předepíše Klientovi k úhradě i případné rozdíly 
vyplývající z částečné či úplné nelikvidity nároku, vzniklé na základě rozhodnutí 
Dodavatele (pojistitele). Klient se zavazuje všechny výše uvedené náklady 
Poskytovateli uhradit.

2.7.3. Úhrada nákladů mimo pojistné plnění. V případě likvidace každé jednotlivé pojistné
události, u které nebyly Klientem do lhůty čtrnácti (14) dnů od vzniku pojistné události 
Poskytovateli doručeny doklady potřebné k vymáhání pojistného plněni nebo pojistná 
událost nebyla Klientem nahlášena, bere Klient na vědomí, že náklady spojené 
s uvedením Vozidla do původního stavu, jakož i celková výše nákladů na opravu, 
budou posouzeny a odsouhlaseny Poskytovatelem. Poskytovatel je následně oprávněn 
tyto náklady přefakturovat Klientovi k úhradě a Klient se zavazuje tyto náklady zaplatit.

2.8. Náhradní vozidlo. Klient, resp. Uživatel Vozidla, má právo požádat Poskytovatele o zajištění 
náhradního vozidla ve sjednané kategorii, pokud servisní zásah na Vozidle vyžaduje odstávku 
Vozidla, Vozidlo bylo odcizeno nebo objednané Vozidlo nebylo dosud předáno Klientovi.

2.8.1. Podnájemní smlouva. V případě poskytnutí náhradního vozidla bude vždy mezi Smluvními
stranami uzavřena smlouva o podnájmu dopravního prostředku. V případě, že Klient 
označí osobu oprávněnou k převzetí náhradního vozidla v Aplikaci (Zástupce Klienta, 
Pověřená osoba, Uživatel Vozidla), bude tento právní úkon považován Poskytovatelem 
za výslovné zmocnění této osoby k převzetí náhradního vozidla.

2.8.2. Zajištění náhradního vozidla. Poskytovatel je povinen v nejkratší možné době, nejpozději
však do 24 hodin od obdržení žádosti Klienta (kromě dnů pracovního klidu), zajistit 
náhradní vozidlo sjednané kategorie u některého z Dodavatelů a podle možností zajistit 
přistavení náhradního vozidla na místo určené Klientem.

2.8.3. Vrácení náhradního vozidla. Klient je povinen náhradní vozidlo protokolárně vrátit
smluvnímu partnerovi Poskytovatele, popř. Poskytovateli, ve smluveném místě a čase. 
Pokud důvod k používání náhradního vozidla bude trvat i v okamžiku, kdy měl Klient 
dle ujednání náhradní vozidlo smluvnímu partnerovi Poskytovatele, popř. Poskytovateli, 
vrátit, je Klient povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele, jenž 
poskytne součinnost při prodloužení sjednané doby poskytnutí nebo při zajištění jiného 
náhradního vozidla.

2.8.4. Poškození náhradního vozidla. Náhradní vozidla jsou pojištěna individuálně dle pojistných
smluv Dodavatele, tedy odlišně od podmínek sjednaných ve smlouvě. Klient je povinen 
se seznámit s pojistnými podmínkami Dodavatele a je povinen uhradit případný rozdíl 
mezi výší pojistného plnění a výší způsobené újmy na jmění (škody). V případě 
poškození náhradního vozidla, zejména při vzniku pojistné události na náhradním 
vozidle, je Klient povinen dodržet ustanovení těchto VSP upravující postup v případě 
pojistné události v čl. 2.7.1 VSP a je povinen zajistit, aby tento postup dodržel zejména 
Uživatel Vozidla.

2.8.5. Nadlimitní čerpání Služby. Pokud celkový součet dnů čerpání Služby Náhradní vozidlo za
období kalendářního roku přesáhne trojnásobek (3x) sjednaného počtu dnů, je 
Poskytovatel oprávněn kdykoliv požádat Klienta o uhrazení částky za pronájem 
náhradního vozidla nad sjednaný počet dnů a Klient se zavazuje tuto částku 
Poskytovateli uhradit.

2.9. Silniční asistence. Silniční asistenci lze využít v případě nepojízdnosti Vozidla v důsledku náhlé 
poruchy nebo poškození Vozidla při jeho provozu ve sjednaném rozsahu Služeb.



2.9.1. Objednání Silniční asistence. Při každém využití Silniční asistence je Klient povinen
kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím Klientského centra a postupovat podle 
pokynů jeho operátora.

3. Vrácení Vozidla
3.1. Vrácení Vozidla. Klient je povinen Poskytovateli, nebojím pověřenému zástupci, protokolárně vrátit 

Vozidlo včetně všech doplňků a příslušenství (zejména všechny klíče od Vozidla, dokumentace 
k Vozidlu dodávané Dodavatelem Vozidla, servisní knihu, dálkové ovládání zámků spolu 
s rádiovými kódy a kódy zabezpečovacího systému) nejpozději v den uplynutí Doby nájmu nebo do 
dvou (2) pracovních dnů od ukončení (zániku) smlouvy před uplynutím sjednané Doby nájmu, a to 
na své náklady na Poskytovatelem určené odstavné místo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Poskytovatel není po vrácení Vozidla povinen dát Vozidlo Klientovi zpět do užívání a je oprávněn 
Vozidlo bez dalšího prodat.

3.1.1.Stav vráceného Vozidla. Pokud nedošlo k totální škodě na Vozidle nebo ukončení 
smlouvy z důvodu Neekonomické opravy, je Klient povinen vrátit Vozidlo ve stavu 
odpovídajícím stáří a ujetým kilometrům při běžném užívání Vozidla a splňující 
technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích dle obecně 
závazných právních předpisů.

3.1.2. Příprava Vozidla na vrácení. Klient je povinen předat Vozidlo na Poskytovatelem určené
odstavné místo s opravenými poškozeními nad rámec běžného opotřebení, umyté, 
s odstraněnými reklamními polepy Klienta, s uklizeným a čistým interiérem a 
s dostatečným množstvím paliva zajišťujícím minimální dojezd 50 km. Pokud, vzhledem 
k znečištěni Vozidla, není možné popsat stav a případná poškození karoserie Vozidla, 
Klient souhlasí s tím, že stav karoserie Vozidla bude popsán dodatečně po jeho umytí 
na odstavném místě bez přítomnosti Klienta. Klient souhlasí s prodejem Vozidla ve 
stavu, v němž je vrátil.

3.1.3. Prodlení s vrácením Vozidla. Při prodlení Klienta s vrácením Vozidla je Poskytovatel
oprávněn zajistit vráceni Vozidla na náklady Klienta a jeho nebezpečí.

3.2. Hodnocení stavu a poškození Vozidla. Před prodejem může být s Vozidlem vykonána zkušební 
jízda a může být provedena kontrola stavu a poškození Vozidla nezávislým inspektorem. Jakákoliv 
zjištěná poškození Vozidla, která přesáhnou rámec jeho běžného opotřebení, jsou předmětem 
hodnocení z hlediska nadměrného opotřebení dle manuálu Poskytovatele. Manuál pro hodnocení 
běžného a nadměrného opotřebení vozidla je dostupný na Portálu. Popis stavu Vozidla a 
ohodnocení nadměrného opotřebení Poskytovatel zpřístupní Klientovi. Finanční odhad nadměrného 
opotřebení Vozidla se stanoví na základě ceny předpokládané opravy těch poškození Vozidla, která 
přesáhnou rámec jeho běžného opotřebeni.

3.3. Reklamace hodnocení Vozidla. Pokud Klient nesouhlasí se zpřístupněným popisem stavu Vozidla 
a ohodnocením jeho poškození, je pro eliminaci případně vzniklých škod při prodeji Vozidla nutné 
dodržet dále sjednaný postup. Zástupce Klienta musí případnou reklamaci doručit Poskytovateli 
prostřednictvím Klientského centra nebo Poskytovatelem určené kontaktní osoby nejpozději 
následující (1) pracovní den od zpřístupnění hlášení o stavu Vozidla Poskytovatelem Klientovi, řídit 
se podmínkami reklamačního řádu Poskytovatele, se kterým je Klient povinen se seznámit. 
V případě, že Klient v rámci reklamace požádal o prohlídku Vozidla, je Klient povinen nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů po uplynutí lhůty pro uplatněni reklamace tuto prohlídku na vlastní náklady 
zrealizovat. Klient a Poskytovatel se dohodli, že Vozidlo může být po marném uplynutí lhůty pro 
uplatnění reklamace, resp. požadavku na prohlídku vozidla, bez dalšího prodáno.

3.4. STK a emise u vráceného Vozidla. Pokud je u vráceného Vozidla platnost technické prohlídky 
kratší než 30 dnů, mohou být technická prohlídka Vozidla a měření emisí zajištěny Poskytovatelem 
ještě před prodejem Vozidla, přičemž Klient v tomto případě souhlasí stím, že uhradí náklady 
spojené se zajištěním a provedením technické prohlídky Vozidla (vyjma nákladů na samotnou STK 
a emise).

3.5. Vícenáklady na převzetí. Pokud je Vozidlo předáno Poskytovateli v rozporu s povinnostmi Klienta, 
bude tato skutečnost zaznamenána v protokole o vrácení Vozidla. Poskytovatel je v takovém 
případě oprávněn zajistit jeho umytí, vyčištění interiéru, odstraněni reklamních polepů nebo 
dotankování, a to na náklady a riziko Klienta, přičemž Klient v tomto případě souhlasí s tím, že 
uhradí veškeré náklady s tím spojené.
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Sjednaný rozsah a typ vyrovnání Služeb 

Partner Pian

Smluvní strany se dohodly na provádění vyúčtování Rizikových služeb a na jeho následujících 
podmínkách, o které se doplňuje RS:

1. Vyúčtování Rizikových Služeb
1.1. Období vyúčtování Rizikových Služeb. Vyúčtování Rizikových Služeb se provádí za níže 

uvedené časové období, poprvé však k poslednímu dni tohoto období, přičemž období 
vyúčtování na sebe bezprostředně navazují.

1.2. Předmět vyúčtování. Vyúčtovává se výsledek zúčtování všech Rizikových Služeb u Vozidel, 
která byla řádně ukončena a u nichž bylo provedeno za období vyúčtování provedeno Konečné 
zúčtování a byl sjednán Produkt „Partner Plan“.

1.3. Podmínky pro vyplacení přeplatku z Rizikových Služeb. Pro vyplacení přeplatku 
z Rizikových Služeb Klientovi musí být současně splněny následující podmínky:

■ počet Vozidel s Produktem „Partner Plan", ke kterým bylo ke dni vyúčtování Rizikových 
Služeb sjednáno poskytování Služeb, a která jsou v užívání Klienta na základě DS, dosáhne 
počtu dvaceti (20) a více Vozidel a

■ počet Řádně ukončených Vozidel v Produktu „Partner Pian" od minulého vyúčtování 
Rizikových Služeb, u nichž za období vyúčtování Rizikových Služeb proběhlo Konečné 
zúčtování, dosáhne minimálně deseti (10) Vozidel.

1.4. Podíl na vyúčtování. V případě kladného výsledku vyúčtování Rizikových Služeb se 
Poskytovatel zavazuje Klientovi vyplatit níže stanovený procentuální podíl na tomto vyúčtování.

1.5. Záporný výsledek vyúčtování Rizikových Služeb. V případě záporného výsledku vyúčtování 
Rizikových Služeb jde částka plně k tíži Poskytovatele. Avšak v případě, že v období vyúčtování 
Rizikových Služeb bylo do vyúčtování alespoň v jednom případě zahrnuto Vozidlo, které bylo na 
základě požadavku Klienta prodáno za nižší než Tržní cenu, Klient záporný výsledek vyúčtování 
uhradí.

2. Nastavení Vyúčtování Rizikových Služeb

Podíl Klienta na vyúčtování 100%

Období vyúčtování rok

Měsíc prvního vyúčtování listopad

_
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3. Rozsah a typ vyrovnání poskytovaných služeb - Partner Pian

Správa Vozidla a Služeb Typ vyrovnání: "Fix"
Využívání Call Centra při poskytování 
Služeb k Vozidlu

Volitelné využití

Objednávková Aplikace - eOrders ANO
Úroveň zabezpečení v objednávkové
Aplikaci

Bezpečnostní údaje

Aplikace - Fleet Reporting ANO
Aplikace - Fleet Administration ANO

Silniční daň Typ vyrovnání:

-
Poplatek za rádio Typ vyrovnání:

Dálniční kupón ČR Typ vyrovnání: "+/-M

Amortizace Typ vyrovnání: "Riziko LP"

Úrok Typ vyrovnání: "Fix"

Druh úrokové sazby fixní

Referenční sazba Řefinanční náklady Poskytovatele

Údržba Typ vyrovnání: "Riziko LP"
Výrobcem předepsaná údržba ANO
Ostatní údržba a opravy ANO
Servisní síť pro běžnou údržbu Celá nezávislá smluvní síť LeasePlan
Servisní síť pro seřízení náprav Nezávislé servisy
Placení provozních kapalin palivovou 
kartou

Přefakturace

I
Pneu Typ vyrovnání: "Riziko LP"
Servisní síť pro údržbu a opravy pneu Celá smluvní síť LeasePlan
Kategorie letních pneu Low, Medium, High
Počet sad letních pneu neomezeno
Kategorie zimních pneu Low, Medium, High
Počet sad zimních pneu neomezeno
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Opravy poškození Vozidla Typ vyrovnání: "Přefakturace"
Servisní síť pro opravy po pojistných 
událostech

Určuje Klientské centrum

Servisní síť pro opravy skel Vozidla Specializované servisy - Autoskla
Servisní síť pro opravy a lakování 
karoserie

Specializovaná síť - Opravy karoserie

Pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla

Typ vyrovnání:

Limit plnění - škoda na zdraví / na věci 100 mil/100 mil. Kč

Havarijní pojištění Typ vyrovnání:
Maximální výše pojistného plnění Účetní hodnota
Minimální výše nekrytých nákladů 5%, min. 5.000 Kč

Úrazové pojištění osob ve Vozidle Typ vyrovnání:
Pojistná částka - trvalé následky / smrt 
následkem úrazu

400 tis Kč / 200 tis Kč

Pojištění skel Typ vyrovnání:
Limit pojistného plnění 10.000 Kč, 20.000 Kč
Minimální výše nekrytých nákladů NE

Pojištění zavazadel Typ vyrovnání:
Limit pojistného plnění 25 tis. Kč
Minimální výše nekrytých nákladů ANO

Pojištění pneumatik Typ zúčtování:
Limit pojistného plnění 10.000 Kč

Likvidace pojistných událostí Typ vyrovnání: '■+/-"
Zahrnutá pojištění Všechna sjednaná
Poplatek za zlikvidovanou pojistnou 
událost

NE

Silniční asistence Typ vyrovnání: "Fix"
Úroveň služeb Akce Plus

Pronájem náhradního vozidla Typ vyrovnání:
Počet dnů / rok ve splátce i
Kategorie NV Kategorie vozidla A, B, C, D, E
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