
 
 

 

Jazz/me:

RÁMCOVÁ SMLOUVA o NÁJMU a PODNÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

č. 108

uzavřená dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

 

Klokočka Auto Plus 5. r. o.

se sídlem Borského 876, 152 00 Praha 5

IČ: 63980606, DIČ C263980606

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, odd. C, vložka č. 40451

zastoupená Štěpánem Košařem, vedoucím oddělení 0 erativního leasingu

(dále jen "Auto Plus

Městská část Praha 17

se sídlem/místem podnikání/trvale bytem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy

lČ/R.Č: 00231223 DIČ/č. OP: c200231223

zastoupená Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou MČ Praha 17

bankovní spojení: č. účtu

(dále jen "nájemce")

 
I. Předmět smlouvy

Předmětem této Rámcové smlouvy o nájmu a podnájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva") je sjednání

vzájemných podmínek, za kterých Auto Plus přenechá nájemci na určitou dobu užívání osobních nebo užitkových vozů

(dále jen „dopravní prostředky") a za kterých bude nájemce platit nájemné.

II. Nájemné a platební podmínky

1. Na nájem každého jednotlivého dopravního prostředku se smluvní strany zavazují uzavřít samostatnou Smlouvu o

nájmu dopravního prostředku, popř. o podnájmu dopravního prostředku, půjde—li o dopravní prostředek ve

vlastnictví třetí osoby (dále společně jen „Nájemní smlouva" a „nájemce“ i pro případ podnájemce) vsouladu

spodmínkami sjednanými vtéto Smlouvě. Každá Nájemní smlouva bude obsahovat identifikaci dopravního

prostředku, dobu nájmu, stanovený měsíční průběh ujetých kilometrů, kalkulaci měsíčního nájemného, služby

zahrnuté v nájmu a platební podmínky.

2. Nájemce je povinen hradit nájemné na bankovní účet Auto Plus na základě a za podmínek uzavřené Nájemní

smlouvy. Nájemce je povinen hradit nájemné i vpřípadě vad, poškození, zničení nebo odcizení dopravního

prostředku, a to po dobu oprav a řízení o uplatňování práv zodpovědnosti za vady až do řádného nebo

předčasného ukončení Nájemní smlouvy.

3. Povinnost zaplatit nájemné je splněna dnem připsání platby na bankovní účet Auto Plus, případně zaplacením

hotově v pokladně Auto Plus. V případě placení kartou bude nájemci předepsán administrativní poplatek k úhradě

ve výši odpovídající bankovnímu poplatku a/nebo provizi účtované bankou. Nájemce je povinen při placení vždy

uvádět variabilní symbol, kterým je číslo Nájemní smlouvy. Platba bez uvedení správného variabilního symbolu

nebude považována za úhradu nájemného.

4. V případě prodlení se zaplacením nájemného je nájemce povinen zaplatit Auto Plus smluvní pokutu ve výši 0,2 %

z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčena povinnost nájemce uhradit Auto Pius v plném rozsahu

škodu, která mu v důsledku prodlení nájemce vznikla, včetně všech nákladů vynaložených s upomínáním a

vymáháním zaplacení nájemného.
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5. Auto Plus může v průběhu trvání Smlouvy provést změnu bankovního účtu, na který nájemce hradí předepsané

nájemné dle jednotlivých Nájemních smluv, a nájemceje povinen tuto změnu akceptovat.
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6. Auto Plus je oprávněn změnit nájemné o změnu výše pojistného, dále pak o případný nárůst, snížení, nové

zavedení či zrušení daní, poplatků a jiných výdajů, kjejichž změně došlo na základě nové právní úpravy v průběhu

trvání Smlouvy a které mají přímou souvislost s výší měsíčního nájemného.

7. Auto Plus se zavazuje každou změnu dle odst. 5. a 6. písemně oznámit nájemci nejpozději 10 dní předem.

Ill. Realizace nájmu a provozu dopravního prostředku

1. Pověření pracovníci pro zajištění realizace nájmu a provozu dopravních prostředků jsou určeni:

Za Auto Plus: obchodní oddělení tel.:

e-mail:

Za nájemce: Ing. Lubomír Němejc tel.:

e—mail:

 

2. Dopravní prostředky budou pronajímány Nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavírána na základě závazné \

objednávky nájemce, podepsané nájemcem (statutárním orgánem nájemce). Závaznou objednávkou je nájemce :

vázán až do uzavření Nájemní smlouvy. Pokud nájemce, který závaznou objednávku vystavil, Nájemní smlouvu l

zjakéhokoliv důvodu neuzavře (objednávku zruší), je povinen Auto Plus uhradit veškeré náklady vynaložené i

vsouvislosti s přípravou uzavření Nájemní smlouvy (náklady na obstarání dopravního prostředku pro nájemce, !

stornopoplatky, smluvní pokuty, apod.). Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že dospěje-li vzájemné jednání do 1

fáze, kdy se uzavření nájemní smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné a jedna ze stran toto jednání ukončí bez

spravedlivého důvodu, jedná se o nepoctivé jednání. Strana jednající nepoctivé nahradí druhé straně škodu

odpovídající ztrátě z neuzavřené nájemní smlouvy.

3. U nových dopravních prostředků se dodací lhůta řídí dodacími lhůtami výrobce, resp. dodavatele a Auto Plus si

vyhrazuje 10ti denní lhůtu po dodání dopravního prostředku na přihlášení, kontrolu a přípravu. Jakmile je \

dopravní prostředek připraven k předání, informuje Auto Plus pověřeného pracovníka nájemce a dohodne s ním i

konkrétní den, hodinu a místo předání dopravního prostředku. Současně předloží nájemci návrh Nájemní i

smlouvy. V případě, že nájemce Nájemní smlouvu neuzavře nejpozději do 10ti dnů od předložení jejího návrhu, \

bude povinen zaplatit Auto Plus smluvní pokutu ve výši 20 % katalogové pořizovací ceny objednaného dopravního \

prostředku bez DPH. Tím není dotčen nárok Auto Plus na náhradu vzniklé škody v plné výši.
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4. Požadovaná doba nájmu každého dopravního prostředku musí být uvedena v závazné objednávce nájemce.

Nájem dopravního prostředku vzniká dnem uvedeným vNájemní smlouvě bez ohledu na to, zda nájemce

dopravní prostředek převezme.

5. O fyzickém předání dopravního prostředku bude sepsán Předávací protokol. Nájemce je povinen před

podepsáním Předávacího protokolu zkontrolovat, zda dopravní prostředek a jeho vybavení odpovídá uzavřené

Nájemní smlouvě, zda se na něm nevyskytují zjevné vady a že dopravní prostředek je způsobilý kprovozu a

k touto smlouvou ujednanému účelu. Nájemce rovněž zkontroluje, zda obdržel spolu s dopravním prostředkem i

veškerou dokumentaci, tj. zejména návod k obsluze a servisní knížku. Neuvede-Ii nájemce v Předávaclm protokolu

žádné výhrady, má se za to, že mu byl dopravní prostředek předán v řádném stavu včetně veškerého vybavení,

příslušenství a dokumentace.

6. Auto Plus souhlasí s tím, že po celou dobu platnosti Nájemní smlouvy může mít dopravní prostředek označení či

logo nájemce. Označení nesmí poškodit lak a/nebo karoserii či jinou část dopravního prostředku s výjimkou běžné

změny odstínu barvy laku. Oprava případného poškození bude vyúčtována ktíži nájemce při ukončení Nájemní

smlouvy. Nájemce je povinen vlastním nákladem takové označení nebo logo z dopravního prostředku odstranit.
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Pokud tak nájemce neučiní, budou náklady spojené s odstraněním vyúčtovány k tíži nájemce při ukončení Nájemní

smlouvy.

Nájemce hradí veškeré náklady spojené sprovozem dopravního prostředku a to zejména pohonné hmoty,

provozní náplně a ostatní náklady svýjimkou těch, které jsou sjednány jako součást platby nájemného podle

Nájemní smlouvy.

IV. Pojištění dopravních prostředků, řešení vzniklých nehod a škod

Auto Plus je povinen zajistit a uhradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního

prostředku, havarijní pojištění (pro případ poškození a odcizení). Současně je Auto Plus povinen vybavit dopravní

prostředek mezinárodní automobilovou pojišťovací kartou.

Nájemce prohlašuje, že se řádně seznámil s pojistnými podmínkami pojišťovny, které převzal, souhlasí s nimi a

souhlasí i s rozsahem pojištění, Nájemce nese všechna rizika spojená s držením a užíváním dopravního prostředku

s výjimkou těch, které uhradí pojišťovna. Nájemce má právo se dopojistit na vlastní náklady na ta rizika, která

nejsou kryta pojistnými smlouvami uzavřenými Auto Plus, který mu poskytne veškerou potřebnou součinnost.

Vpřípadě, že Auto Plus odsouhlasí cestu nájemce sdopravním prostředkem do států, na které se nevztahuje

pojištění dopravního prostředku sjednané pro účely této Smlouvy, je nájemce povinen pojistit dopravní

prostředek odpovídající pojistnou smlouvou a zajistit vinkulaci ve prospěch Auto Plus.

Nájemce je povinen každou pojistnou událost, potřebu opravy a škodu na dopravním prostředku bez zbytečného

odkladu oznámit Auto Plus. Při likvidaci každé takovéto události je nájemce povinen spolupracovat sAuto Plus a

pravdivé sdělit všechny skutečnosti, které k této události vedly. Auto Plus si vyhrazuje právo určit jakým

způsobem a vjakém servise bude oprava dopravnlho prostředku provedena.

Každou dopravní nehodu, u které je tak stanoveno příslušnými předpisy, jakož i odcizení dopravního prostředku,

je nájemce povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu oddělení Policie ČR a vyžádat si číslo jednací, pod kterým je

oznámení vedeno.

Nájemce se zavazuje uhradit Auto Plus spoluúčast v plné výši a případně další prokazatelně související náklady

v případě, že škoda na dopravním prostředku je hrazena z havarijního pojištění. Případný rozdíl mezi pojistným

plněním poskytnutým pojišťovnou a skutečnou škodou jde k tíži nájemce.

Při škodě na dopravním prostředku, při které bylo zjištěno, že

a. řidič dopravního prostředku byl pod vlivem alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících psychiku před

nebo během jízdy, nebo

b. nájemce způsobil škodu úmyslně, nebo

c. nájemce porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení

bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou nájemce odpovídá, nebo

d. nájemce způsobil škodu provozem dopravního prostředku, který použil neoprávněně,

je nájemce povinen uhradit Auto Plus veškeré náklady spojené s touto škodou.

Dále je nájemce povinen nahradit Auto Plus veškeré škody na dopravním prostředku, které odmítne nést

pojišťovna z důvodů nesplnění obecně závazných předpisů a zákonných povinností řidiče dopravního prostředku

(jedná se zejména o okamžité nahlášení pojistné události na dopravním prostředku Policii ČR, pravdivé a úplné

uvedení skutečností týkajících se vzniku pojistné události).

Platnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku a havarijního pojištění

sjednaného Auto Plus zaniká skončením nájmu dopravního prostředku dle jednotlivé Nájemní smlouvy.
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V. Práva a povinnosti Auto Plus

 

Auto Plus je povinen předat nájemci dopravní prostředek s potřebnými doklady, tzv. driver-set (osvědčení o

registraci vozidla, mezinárodní pojišťovací karta, pojistné podmínky, návod na obsluhu dopravního prostředku,

servisní knížka, formulář Záznam o dopravní nehodě, kontaktní údaje Auto Plus), a předvést funkční způsobilost i

výbavu dopravního prostředku.

Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a užívání, k němuž obvykle slouží, nebo určenému ve smlouvě

(& 2322 občanského zákoníku).

Auto Plus povinen kjednotlivému dopravnímu prostředku zajistit na své náklady:

. přihlášení dopravního prostředku do registru silničních motorových vozidel,

. silniční daň,

. poplatek za rádio (pokud je rádio součástí výbavy dopravního prostředku).

Pokud jsou součástí platby nájemného servisní služby je Auto Plus povinen vlastním nákladem zajišťovat v rozsahu

nájezdu km, který bude stanoven vNájemní smlouvě, veškerou pravidelnou údržbu dopravního prostředku,

jednání s pojišťovnou a Policií ČR se zajištěním související agendy, povinné prohlídky dopravního prostředku (STK,

emise). Pravidelnou údržbou se rozumí veškeré servisní úkony na dopravním prostředku předepsané výrobcem

dopravního prostředku. Všechny náklady spojené Sprovozem dopravního prostředku nad rámec pravidelné

údržby, vzniklé po dobu nájmu, hradí nájemce. Plán údržby je uveden vservisní knížce dopravního prostředku a

nájemce je povinen se jím řídit.

Auto Plus může odmítnout neekonomické opravy dopravního prostředku. Vtakovém případě může Auto Plus

předčasně vypovědět Nájemní smlouvu a dopravní prostředek stáhnout z provozu ve stavu, vjakém se nachází.

Vl. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je povinen používat dopravní prostředek pouze k účelu, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží.

Nájemce se zavazuje, že nebude dopravní prostředek používat pro účely půjčovny, taxislužby nebo autoškoly,

nebude se s dopravním prostředkem účastnit závodů a soutěží a že dopravní prostředek nebude používat k tlačení

nebo vlečení vozidel či jiných předmětů, pokud k tomu není upraven.

Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek v provozuschopném stavu dle příslušných předpisů, vlastním

nákladem zajišťovat běžnou údržbu nevyžadující odbornou péči Auto Plus (mytí a čištění interiéru dopravního

prostředku, doplňování běžných úbytků motorového oleje, chladicí kapaliny a kapaliny do ostřikovačů, sledování

tlaku v pneumatikách apod.).

Pokud součástí platby nájemného nejsou servisní služby, je nájemce povinen kromě povinností uvedených

vbodě 2) dále vlastním nákladem zajišťovat veškerou pravidelnou údržbu dopravního prostředku, dále pak

náklady na pravidelné prohlídky (STK, emise). Pravidelnou údržbou se rozumí veškeré servisní úkony na

dopravním prostředku předepsané výrobcem dopravního prostředku. Plán údržby je uveden vservisní knížce

dopravního prostředku a nájemce je povinen sejím řídit.

Nájemce hradí vždy veškeré další náklady spojené s provozem dopravního prostředku, nebo mu jsou Auto Plus

přeúčtovány, jako například:

. oprava a výměna náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, neoprávněného používání

nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce a Auto Plus, pokud toto nebude hrazeno pojišťovnou,

. oprava a náhradní díly při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce nebo dovozce pro porušení

povinnosti nájemce,

náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně na náklady nájemce,

náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním dopravního prostředku,

náklady spojené se ztrátou klíčů, dokladů, dálkových ovládání apod.,

mytí, voskování, úklid interiéru dopravnmo prostředku,
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náklady na výměnu světlometů a skel, pokud tyto nehradí pojišťovna,

náklady na výměnu žárovek, provozních náplní, lékárničky,

náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost nájemce,

náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného používání

dopravního prostředku, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou,

. náklady na odtahovou službu vzniklé v důsledku havárie, nedbalosti nebo neoprávněného používání

dopravního prostředku, pokud tyto nejsou kryty asistenční službou nebo pojišťovnou,

. náklady na opravu škod způsobených uživatelem či třetí osobou. Auto Plus opravu takovéto škody uhradí, ale

bude požadovat následnou úhradu příslušné částky po nájemci. Pokud jsou tyto škody kryty pojistkou, odečte

Auto Plus 2 nákladů na opravu částku vyplacenou pojišťovnou.

Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda, bránit odcizení dopravního

prostředku, jeho zničení, poškození či nadměrnému opotřebení. Nájemce je povinen dodržovat pokyny pro

provoz dopravního prostředku stanovené výrobcem, příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného

dopravního prostředku.

Nájemce je povinen dodržovat plán údržby, který je uveden v servisní knížce dopravního prostředku.

Nájemce se zavazuje používat dopravní prostředek pouze na území Evropy včetně Turecka svýjimkou států, na

které se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb.

ve znění pozdějších předpisů. Ke každé cestě do států, na které se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je nájemce povinen si

vyžádat souhlas Auto Plus.

Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, vjakém dopravní prostředek převzal, s přihlédnutím

k obvyklému opotřebení.

Nájemce nesmí přenechat dopravní prostředek k užívání jiné fyzické či právnické osobě kromě vlastních

zaměstnanců a/nebo osob vobdobném poměru a/nebo případně rodinných příslušníků, nejde-li o výjimečnou

situaci (úraz apod.). Auto Plus může nájemci udělit písemný souhlas s užíváním dopravního prostředku jinou

osobou. U všech osob odpovídá nájemce za dodržování smluvních podmínek, jako by ho užíval on sám.

Řidič nájemce je povinen při každém opuštění dopravního prostředku vyjmout odnímatelný panel autorádia

(případně key card rádia), uschovat u sebe všechny doklady (osvědčení o registraci vozidla apod.) a aktivovat

všechna mechanická a elektronická zabezpečovací zařízení, kterými je dopravní prostředek vybaven a uzamknout

dopravní prostředek.

Pokud si nájemce přeje vprůběhu trvání Nájemní smlouvy dokoupit další doplňky kdopravnímu prostředku,

podléhá tento nákup písemnému schválení Auto Plus. Za nájemce je oprávněna tuto žádost předkládat kontaktní

osoba uvedená včl. III. odst. 1. Auto Plus může po nájemci požadovat náklady spojené s administrací tohoto

nákupu ve výši 2.000,- Kč. Tyto náklady uhradí nájemce Auto Plus na základě samostatného daňového dokladu.

Pokud tyto doplňky uhradí Auto Plus, upraví adekvátně pořizovací cenu a výši měsíčního nájmu. Pokud doplňky

hradí nájemce, může po ukončení nájmu doplňky z dopravního prostředku odstranit, avšak pouze za předpokladu,

že jejich odstranění nepoškodí dopravní prostředek. V případě poškození dopravního prostředku hradí nájemce

náklady na uvedení dopravního prostředku do původního stavu. V opačném případě přenechává Nájemce doplňky

bezúplatně Auto Plus.

Opravy dopravního prostředku:

a. pokud v nájmu jsou zahrnuty služby: V případě nutnosti opravy dopravního prostředku na cestě nebo mimo

sídlo Auto Plus se nájemce zavazuje potřebu, rozsah a způsob opravy konzultovat 5 Auto Plus a postupovat

podle jeho doporučení. Auto Plus se zavazuje toto doporučení nájemci na požádání poskytnout, v opačném

případě zajistit opravu sám.

b. pokud v nájmu nejsou zahrnuty služby: K opravě, jejíž cena převýší 50.000,- Kč (vč. DPH), je nutný předchozí

souhlas Auto Plus. V případě, že se jedná o pojistnou událost, vyhrazuje si Auto Plus právo určit nájemci, u
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kterého servisu bude oprava provedena. Vostatních případech se nájemce zavazuje, že oprava dopravního

prostředku proběhne pouze u autorizovaného servisu.

Nájemce se zavazuje nejpozději do 14ti dnů od provedení opravy předložit Auto Plus doklad o jejím provedení, na

kterém musí být opravcem uvedena RZ dopravního prostředku, druh a rozsah opravy, datum, razítko a podpis

opravce — autorizovaného servisu.

V případě nezpůsobilosti dopravního prostředku k jízdě z důvodu nehody, škody či poruchy dopravního

prostředku je povinen řidič nájemce řádně zajistit a zabezpečit nepojízdný dopravní prostředek do příjezdu Policie

ČR nebo zástupce Auto Plus.

Nájemce je povinen umožnit na písemnou výzvu Auto Plus kdykoli bez zbytečného odkladu kontrolu stavu

dopravního prostředku a způsobu jeho užívání.

Pokud bude Auto Plus vyzván příslušnými orgány ke kontrole dopravního prostředku nebo jeho technické

prohlídce, je nájemce povinen na písemnou výzvu Auto Plus tuto kontrolu nebo technickou prohlídku umožnit a

na své náklady dopravní prostředek přistavit Auto Plus.

Nájemce, jako provozovatel dopravního prostředku, hradí veškeré pokuty udělené příslušnými orgány za

spáchané dopravní přestupky či správní delikty. Pro případ, že by takové pokuty měl na základě rozhodnutí orgánu

veřejné moci hradit za nájemce pronajímatel, zavazuje se nájemce, že pronajímateli takto zaplacené pokuty

nahradí, a to včetně nákladů, které pronajímateli vsouvislosti sřešením dopravního přestupku či správního

deliktu nájemce vznikly.

Nájemce je povinen oznámit Auto Plus bez zbytečného odkladu ztrátu jakékoliv části driver-setu nebo ztráty

registrační značky. Prokazatelně náklady spojené s opětovným získáním ztracených předmětů hradí nájemce.

Pokud dojde k poruše tachometru (počítače ujetých kilometrů) je nájemce povinen na tuto skutečnost

neprodleně Auto Plus upozornit a v co nejkratším termínu přistavit dopravní prostředek k opravě. Při nesplnění

této povinnosti zaplatí Nájemce smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

Za veškeré škody způsobené na dopravním prostředku nedodržením povinností uvedených vtomto článku

odpovídá nájemce v plném rozsahu.

VII. Karty na čerpání pohonných hmot

Pokud bude v Nájemní smlouvě dohodnuta služba Tankovací karty, Auto Plus spolu s dopravním prostředkem

předá nájemci platební kartu umožňující bezhotovostní nákup pohonných hmot, popř. dalšího zboží či služeb

dohodnutých mezi nájemcem a Auto Plus (dále jen „karta").

Spolu s kartou obdrží nájemce informace o přiděleném kódu PIN. Nájemce se zavazuje, že informaci o kódu PIN

sdělí jen tomu, kdo je oprávněn kartu používat. Nájemce je zodpovědný za jakékoliv zneužití kódu PIN nebo karty.

Karta je majetkem Auto Plus a v případech, kdy nesmí být použita, především po ukončení Nájemní smlouvy, musí

být neprodleně vrácena Auto Plus. Současně se nájemce zavazuje zajistit, aby se karta nedostala do rukou

neoprávněné osoby, např. neponechat kartu v nestřeženém dopravním prostředku. Nájemce odpovídá Auto Plus

za všechny případné pohledávky, které vzniknou neoprávněným používáním karty, a za případné škody vzniklé

v důsledku neoprávněného použití, zneužití či zfalšování karty.

V případě ztráty, odcizení karty nebo v případě vyzrazení či zpřístupnění kódu PIN neoprávněné osobě, je nájemce

povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Auto Plus, která zařídí její zablokování pro další použití a v rámci

technických možností urychleně zařídí vydání nové karty. Náklady spojené s vydáním nové karty nebo její blokací

hradí v plné výši nájemce.
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4. V případě neplnění platebních povinností vyplývajících : Nájemní smlouvy je nájemce povinen vrátit na vyžádání

Auto Plus okamžitě všechny používané karty.

 

5. Nákup pohonných hmot, popř. dohodnutého zboží a služeb, realizovaný prostřednictvím karet, bude nájemci

průběžně účtován fakturami — daňovými doklady, jejichž splatnost bude činit 10 dnů od vystavení. Spolu

sodebranými pohonnými hmotami, popř. zbožím a službami, vyúčtuje Auto Plus nájemci případný poplatek

spojený s užíváním karet ve výši uvedené v Nájemní smlouvě. ;

6. Podle dohody s nájemcem Auto Plus na vydávané kartě nastaví limit týkající se výše čerpání a rozsahu služeb,

které je možno kartou hradit. Tyto limity budou uvedeny v Nájemní smlouvě.

7. Při uzavření Nájemní smlouvy Auto Plus předá nájemci podmínky poskytovatelů předávaných karet, kterými se l

řídí jejich používání. Nájemce svým podpisem na Nájemní smlouvě potvrzuje, že se s těmito podmínkami řádně j

seznámil a zavazuje se tyto podmínky v plném rozsahu dodržovat. '

VIII. Ukončení nájmu dopravního prostředku \

1. Nájemní smlouva na každý pronajatý dopravní prostředek končí:

a. uplynutím doby, na kterou byla sjednána,

b. úplným zničením dopravního prostředku nebo jeho odcizením. Nájemní smlouva skončí uplynutím *

poslednfllo dne kalendářního měsíce, v němž bude pojišťovnou uznáno, že dopravní prostředek byl 3

zničen nebo příslušným usnesením Policie ČR doloženo, že byl dopravní prostředek odcizen.

c. okamžikem obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy podle odst. 2) a 3).

d. dohodou smluvních stran.

2. Auto Plus může od Nájemní smlouvy odstoupit, pokud

a. je nájemce vprodlení s placením nájemného a ostatních plateb podle Nájemní smlouvy po dobu !

delší než 2 pracovní dny, nebo

b. bylo vůči nájemci zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech

jeho řešení, nájemce vstoupil do likvidace nebo byla vůči němu nařízena exekuce, nebo

c. nájemce porušuje své povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo Nájemní smlouvou, nebo

d. pokud vyjde po uzavření této Smlouvy nebo Nájemní smlouvy najevo, že nájemce uvedl při jejich

uzavření nesprávné ůdaje nebo zamlčel okolnosti, při jejichž znalosti by Auto Plus tuto Smlouvu nebo

Nájemní smlouvu neuzavřela, nebo

e. dojde ktak rozsáhlému poškození dopravního prostředku, že by jeho oprava byla neekonomická

(totální škoda).

3. Odstoupení od Smlouvy podle odst. 2. písm. a. až d. je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení

nájemci. Tím není dotčena platnost ujednání podle odst. 4. poslední věta. V oznámení o odstoupení je Auto Plus

povinen uvést důvod odstoupení.

4. Nastanou—li skutečnosti, pro které je podle odst. 2. Auto Plus oprávněn odstoupit od smlouvy, může Auto Plus k

zajištění výkonu svých vlastnických práv znehybnit dopravní prostředek technickým opatřením, případně dopravní

prostředek převézt odtahovou službou nebo po vlastní ose do provozovny Auto Plus a to i bez předchozího

oznámení nájemci nebo proti jeho vůli. K zajištění těchto opatření je Auto Plus oprávněn si vyžádat součinnost

třetích osob. Nájemce je povinen takovéto opatření Auto Plus strpět. V případě odstoupení podle odstavce 2.

písm. a. je Auto Plus současně sodesláním oznámení o odstoupení oprávněn kprovedení shora uvedených

opatření včetně převezení dopravního prostředku do provozovny Auto Plus ještě před doručením oznámení o

odstoupení podle odstavce 3.

 
5. Nájemce je povinen nejpozději do 17,00 hod. posledního dne nájmu dopravní prostředek vrátit Auto Plus do

místa, kde jej převzal, včetně dokladů a příslušenství, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nájem

skončí v důsledku odstoupení Auto Plus od Nájemní smlouvy podle odst. 2., lhůta k vrácení se prodlužuje nejdéle

do 10.00 hod. následujícího dne. Pokud Auto Plus dopravní prostředek převezl do své provozovny na základě
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oprávnění podle odst. 4., je nájemce vuvedené lhůtě povinen vrátit veškeré převzaté doklady a příslušenství

dopravního prostředku.

6. Při porušení povinnosti nájemce dopravní prostředek vrátit ve lhůtě podle odst. 5., je Auto Plus oprávněn učinit

veškerá opatření kvyhledání dopravního prostředku a jeho zajištění, včetně opatření podle odst. 4. a odvozu

(odtahu) dopravního prostředku do prostor Auto Plus. Náklady takto vynaložené je nájemce povinen Auto Plus

nahradit v plné výši.  
7. Při vrácení vozu bude Auto Plus sepsán Protokol o převzetí vozu, ve kterém bude popsán stav přebíraného

dopravního prostředku. Veškeré náklady na odstranění závad, které nevyplývají zobvyklého opotřebení

dopravního prostředku, hradí nájemce a budou mu vyúčtovány samostatným dokladem.

|x. Ostatní ujednání

1. Za porušení povinnosti užívat dopravní prostředek pouze k obvyklému účelu (čl. VI. odst. 1.), nepřenechat

dopravní prostředek jiné osobě (čl. VI. odst. 9.), předat dopravní prostředek k opravám a servisu pouze

autorizovanému servisu (čl. VI. odst.12. b.) je nájemce povinen zaplatit Auto Plus smluvní pokutu ve výši 5.000,-

Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Při porušení povinnosti vrátit dopravní prostředek ve lhůtě (čl.

VII. odst. S.) je nájemce povinen zaplatit Auto Plus smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý den prodlení. Za

porušení povinnosti umožnit kontrolu stavu dopravního prostředku, způsobu jeho užívání nebo technickou

prohlídku (čl. Vl. odst.15. a16.) je nájemce povinen zaplatit Auto Plus smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

jednotlivý případ.

2. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle čl. VIII. odst. 2. této Smlouvy je Auto Plus oprávněn požadovat po

nájemci zaplacení smluvní pokuty až do výše sumy všech zbývajících splátek nájemného sjednaných Nájemní

smlouvou.

3. Zaplacení smluvních pokut podle odst. 1. a 2. nezbavuje nájemce povinnosti nahradit Auto Plus v plné výši škodu,

která mu v důsledku porušení povinnosti nájemce, zakládajícího nárok na smluvní pokutu, vznikla.

4. Úhradu smluvních pokut, vyúčtování spoluúčastí případně dalších oprávněných vyúčtování je nájemce povinen

provést do 10ti dnů po obdržení vyúčtování od Auto Plus.

5. Vrátí-li nájemce dopravní prostředek až po dohodnuté době, je povinen nájemné jakož i smluvní pokutu podle

odst. 1. platit až do dne vrácení dopravního prostředku. Pokud nájemce Auto Plus dopravní prostředek nevrátí a

Auto Plus ho získá provedením opatření podle čl. VII. 6., bude nájemce povinen platit smluvní pokutu za prodlení

svrácením dopravního prostředku podle odst. 1. až do dne, kdy Auto Plus získá dopravní prostředek do své

dispozice včetně všech dokladů opravňujících k provozu dopravního prostředku na pozemních komunikacích.

6. Pokud tyto podmínky stanoví, žeje nájemce povinen něco splnit nebo oznámit bez zbytečného odkladu, rozumí se

tím nejpozději do dvaceti čtyř hodin poté, kdy mu vznikla povinnost něco splnit nebo oznámit.

7. Auto Plus neodpovídá žádným způsobem za jakékoliv škody vzniklé zdůvodu vad na dopravním prostředku

a/nebo jeho provozem. Nájemce není oprávněn vůči Auto Plus uplatňovat náhradu škody vzniklou vsouvislosti

s odstraněním vad dopravního prostředku, popřípadě vzniklou v souvislosti s odstavením dopravního prostředku

z provozu.

8. Auto Plus a nájemce ve smyslu § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, shodně ujednávají

promlčecí lhůtu na dobu 10—ti let pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této

Smlouvy nebo Nájemní smlouvy a to včetně příslušenství takového závazku.
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Nájemce (pokud je fyzická osoba) souhlasí s tím, že Auto Plus zpracuje a uloží jeho osobní údaje uvedené v této

Smlouvě a Nájemní smlouvě ve své databázi stím, že budou užívány výlučně vsouvislosti s uplatňováním a

plněním práv a povinností vzniklých na základě této Smlouvy a Nájemní smlouvy.

Pronajímatel je s ohledem na ustanovení § 1806 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávněn vpřípadě

prodlení nájemce požadovat i úroky z dlužných úroků a nájemce je s tímto srozuměn.

X. Povlnnost mlčenlivosti

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění zavazují,

že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech po jeho ukončení zachovají

mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám svýjimkou případů, kdy si tyto

informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.

Pro účely této Smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací

obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických

postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání této smlouvy, které strana získala

během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou informací uvedených

níže pod písmeny a), b), c):

a) informace, které jsou známé nebo se vbudoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti

prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,

b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je

schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,

c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna

to nezpochybnitelně prokázat.

Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty

zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o

důvěrné informaci mlčenlivost podle odst. 1 tohoto článku.

Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování

účelu této smlouvy.

Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.

V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku smlouvy, plně odpovídá za

škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit; aniž by tím byla dotčena její povinnost k

zaplacení smluvní pokuty podle odstavce 7. tohoto článku.

Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100.000; Kč za každé jednotlivé porušení ujednání ve

smyslu odstavce 1 až 5 ve spojení sodstavcem 6tohoto článku, kterou je porušením dotčená smluvní strana

oprávněna vyúčtovat druhé smluvní straně do 1 měsíce od okamžiku, kdy se prokazatelným způsobem o porušení

dozvěděla, nejpozději však do tří let od vzniku porušení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní

strany na náhradu škody.

Pokud se nájemce dostane do prodlení s úhradou více než tří nájmů, omezuje se povinnost Auto Plus ve vztahu

k nájemci zachovávat mlčenlivost dle výše uvedených odstavců. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že Auto Plusje

oprávněn v takovém případě informovat banky, třetí osoby| veřejnost 0 po nájemcem a smí v této

souvislosti uvést identifikaci nájemce a označit porušení s
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XI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují, že se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech závažných

změnách, které souvisí s naplněním účelu této Smlouvy.

Nájemce je povinen nejpozději 10. dnů od vzniku skutečnosti písemně nahlásit Auto Plus změnu údajů o své

osobě nebo zastupujících osobách, změnu sídla/místa podnikání/ trvalého bydliště, bankovního účtu, zánik nebo

splynutí firmy, vstup do konkursního nebo vyrovnávacího řízení apod.

Po dobu platnosti této Smlouvy nenabývá nájemce žádná vlastnická práva k dopravním prostředkům a nesmí je

tedy zcizovat, zastavovat ani podnajmout a/nebo zapůjčit.

V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem této Smlouvy a Nájemní smlouvy jsou rozhodující ustanovení

Nájemní smlouvy.

Tato Smlouva zavazuje případné právní nástupce smluvních stran.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být nájemcem nebo Auto Plus vypovězena a to pouze

písemnou formou, přičemž výpovědní lhůta se stanovuje na tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce,

který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelně doručena.

Vypovězení Smlouvy nebo odstoupení od ní nemá vliv na trvání práv a povinností vzniklých na základě uzavřených

Nájemních smluv, právní vztahy z těchto smluv se po dobu, která překračuje platnost této Smlouvy, ustanoveními

této Smlouvy řídí.

Případná aktualizace, úprava nebo doplnění této Smlouvy musí být provedena písemně, formou dodatku

podepsaného oběma smluvními stranami.

Pro účely této Smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že písemnosti jsou

zasílány na adresu smluvní strany uvedenou vzáhlaví této Smlouvy. Pokud je pro poštu doporučená písemnost

nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl nebo si ji na příslušném poštovním úřadě nevyzvedl

v 10ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti poštovním úřadem zpět odesílateli za den

doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11.

12.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, pro případ sporů smluvní strany

ujednávají místní příslušnost soudů určenou podle sídla Auto Plus.

V Praze dne 03. 04. 2015 V Praze dne 03. 04. 2015

Klokočka Auto Plus s.r.o.

štěpán Košař

Vedoucí oddělení operativn h
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Mgr. Jitka Synková
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