
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
540/2019/PMDP
dle § 2201 a násl. a 2326 a násl. občanského zákoníku

í, /pHl)p

Pronajímatel:
AUTO IN s.r.o.

Plaská 14, 323 00 Plzeň

IČO: 25298828 

DIČ: CZ25298828

Nájemce:
Plzeňské městské dopravní 
podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 
Východní předměstí, 301 00 Plzeň 
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
zastoupené:
dopravně provozní ředitel
kontaktní osoba: ” ..................
vedoucí oddělení Doprava v klidu

Dopravní prostředek:
Značka / typ: Stav tachometru:
Ford Custom Tourneo Titanium 2,0 17 675
EcoBlue 6 st. manuální

Palivo:
Barva: Diesel
stříbrná

VIN / číslo motoru: 
WF03XXTTG3HK02132

Stav nádrže: 
100%

Sazba nájemného: 20 000 Kč (dvacettisíckorunčeských) měsíčně bez DPH 
Doba zapůjčení (nájmu) Od: 1.6. 2019 Do: 30. 6. 2019

Pokud se kterákoliv ze smluvních stran, alespoň 10 dnů před skončením 
doby nájmu, výslovně nevyjádří, že trvá na ukončení nájmu, prodlužuje se 
doba nájmu vždy automaticky za sjednaných podmínek o jeden kalendářní 
měsíc, a to i opakovaně, maximálně však na dobu do 30. 4. 2020.

Volný limit nájezdu km: 5 000 km

Nájezd km nad volný limit: 5,-Kč / kilometr

1. Základní ustanovení, předmět nájmu
1.1. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci motorové vozidlo k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za 
užívání vozidla pronajímateli nájemné.
1.2. Předmětem nájmu je motorové vozidlo, které je specifikováno v této smlouvě (dále jen „vozidlo“).
1.3. Pronajímatel je povinen přenechat nájemci vozidlo ve stavu způsobilém užívání, s doklady nutnými k jeho provozu (tj. 
zejm. OTP, platná zelená karta, smlouva o nájmu), v čistém stavu s plnou nádrží a předvést funkční způsobilost vozidla, a to 
při podpisu nájemní smlouvy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se 
pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v protokolu o 
předání vozidla.
1.4. Pronajímatel je povinen udržovat vozidlo ve stavu způsobilém k užívání a zajistit nájemci nerušené užívání.

2. Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla
2.1. Doba trvání nájmu je ujednána ve smlouvě (viz. první strana smlouvy).
2.2. Nájemní vztah podle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, není-li výslovně stanoveno 
jinak.
2.3. Nedojde-li k prodloužení doby nájmu, je nájemce vozidlo včetně dokladů a příslušenství povinen pronajímateli předat v 
době a místě uvedeném v nájemní smlouvě, jinak v provozovně, ve které smlouva byla uzavřena, ke dni skončení nájmu, a 
v rámci její provozní



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
540/2019/PMDP
dle § 2201 a násl. a 2326 a násl. občanského zákoníku

doby. Neodevzdání vozidla rádně a včas může mít jako neoprávněné užívání vozidla trestně právní postih. Vozidlo musí být 
vráceno ve stavu, v jakém jej nájemce převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
2.4. Jestliže bylo vozidlo v době trvání nájmu odcizeno, zničeno, či poškozeno tak, že nemůže sloužit k obvyklému účelu, je 
nájemce povinen platit nájemné až do doby, kdy odcizení, zničení či poškození vozidla oznámil pronajímateli. Pokud došlo ke 
zničení či poškození vozidla při dopravní nehodě, či třetí osobou a v případě odcizení vozidla je povinen zároveň předat 
pronajímateli doklad o oznámení události Policii ČR. Nájemce je povinen hradit nájemné do doby splnění této povinnosti, 
přestože vozidlo nemohl užívat.
2.5. Nájemce je dále povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží, čisté zvenku i zevnitř. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít 
pronajímatelem určený pracovník. Pronajímatel má právo účtovat 500,-Kč za mytí karoserie a 800,- Kč za čištění interiéru v 
případě, kdy nájemce vrátí vozidlo znečištěné. V tomto případě odpovídá nájemce za poškození laku zjištěné dodatečně po 
umytí vozidla pronajímatelem.

3. Podmínky a účel užívání
3.1. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo pro své potřeby, přičemž pronajímatel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že 
bere na vědomí a souhlasí s tím, že nájemce bude vozidlo provozovat v rámci svého projektu Plzeňský carsharing, který je 
založen na principu sdílení vozidel, a tedy že nájemce bude dále vozidlo poskytovat k užívání třetím osobám, s čímž 
pronajímatel výslovně souhlasí a toto bezvýhradně umožňuje. Pronajímatel dále výslovně souhlasí s tím, že nájemce do vozidla 
nainstaluje na své náklady specializované HW vybavení pro účely projektu Plzeňský carsharing. Smluvní strany se dohodly, že 
nájemce po skončení trvání této smlouvy HW vybavení z vozidla na své náklady odstraní, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.
3.2. Nájemce nesmí dát vozidlo do zástavy, či převést na třetí osobu.
3.3. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo výhradě k účelu, k němuž je určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné 
právní předpisy.
3.4. Nájemce je povinen řádně pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržovat pokyny výrobce k údržbě a obsluze a 
doporučení pronajímatele. Jde především o pravidelné servisní prohlídky vozidla na základě počtu najetých kilometrů a 
dodržování parametrů stanovených výrobcem týkajících se technického stavu vozidla, množství motorového oleje, chladicí 
kapaliny, nahuštění pneumatik, apod. Nájemce je povinen dodržovat záruční, reklamační a servisní podmínky vyplývající ze 
servisní knížky, která je součástí vozidla, a návod k obsluze.
3.5. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat 
vozidlo. Pronajímatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že vozidlo bude uzamykáno speciální aplikací, přičemž klíče od 
vozidla budou zůstávat ve vozidle na přesně určeném místě.
3.6. Nájemce je povinen ihned oznámit pronajímateli ztrátu klíčů, dálkového ovládání zámku, případně jiných součástí a 
příslušenství vozidla.
3.7. Nájemce bere na vědomí, že pronajímané vozidlo může nést identifikační znaky pronajímatele. Pronajímatel má zájem 
na tom, aby užíváním vozidla nájemcem netrpěla dobrá pověst pronajímatele. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo v souladu 
se z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění, dále v souladu se z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění a případně v souladu dalšími 
právními předpisy, které se vztahují na provozování vozidla v nájmu, dále se zavazuje užívat vozidlo takovým způsobem, aby 
nemohlo dojít k poškození dobré pověsti pronajímatele, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku třetích osob, a dále se 
zavazuje zajistit dodržování těchto povinností i osobami, kterým nájemce umožní přístup k pronajatému vozidlu3.9. Nájemce 
je povinen před každým použitím vozidla zkontrolovat jeho technický stav včetně pneumatik.
3.8. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za sankce uložené v důsledku nevyhovujícího technického stavu vozidla, 
pokud nebylo nájemcem přistaveno pronajímateli k provedení pravidelné technické kontroly.
3.9. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt veškerých závad, které se během užívání na 
vozidle projeví a vyžadují opravu a vozidlo k opravě přistavit dle těchto podmínek. Nespiní-li nájemce bez zbytečného odkladu 
tuto povinnost, bude pronajímateli odpovídat za škodu, která na základě jeho prodlení v důsledku neoznámení závady vznikla 
a není oprávněn z důvodu nemožnosti užívání vozidla v tomto případě smlouvu vypovědět, či od ní odstoupit.
3.10. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu vozidla za účelem zjištění, zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu 
s podmínkami této smlouvy.
Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

4. Nájemné a další platby
4.1. Výše nájemného je sjednána v nájemní smlouvě (první strana).
4.2. Je-li doba trvání nájmu kratší než jeden měsíc, nájemné je splatné po skončení nájmu.
4.3. Pokud je nájem delší než jeden měsíc, je nájemné za příslušný kalendářní měsíc splatné k 15. dni následujícího měsíce 
kdy nájem trvá, a to na základě faktury vystavené Pronajímatelem a zaslané Nájemci.
4.4. Nájemné je sjednáno bez DPH, pokud není stanoveno ve smlouvě jinak.
4.5. K nájemnému je povinen nájemce zaplatit DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.
4.6. Jakékoliv další závazky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je povinen nájemce platit nejpozději do 10 dnů 
od výzvy k jejich úhradě. Za výzvu k úhradě se považuje i doručení faktury - daňového dokladu.



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Prodlení s placením nájemného či jakékoliv jeho části o více než 10 dnů se považuje za porušení smlouvy podstatným 
způsobem a v tomto případě je pronajímatel oprávněn vozidlo nájemci odebrat a od smlouvy odstoupit. Den odebrání vozidla 
nájemci z důvodu nezaplacení nájemného či jakékoliv jeho části se považuje za odstoupení od smlouvy a zároveň den 
ukončení nájmu. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu může být pronajímatelem učiněno kdykoliv do doby, kdy dluh na 
nájemném či jeho části trvá. Nájemce je povinen zaplatit náklady na odebrání vozidla vzniklé pronajímateli.
4.8. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za každý den prodlení s platbou 
nájemného či jakékoliv jeho části.
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5. Servis, údržba a opravy vozidla
5.1. Pronajímatel je povinen obstarat na své náklady běžné opravy a údržbu vozidla, včetně sezónní přípravy zahrnující 
rovněž výměnu letních/zimních pneumatik a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu a možnou inspekční prohlídku na 
vozidle umožnit, jakož i v důsledku výše uvedeného strpět omezení užívání vozidla.
5.2. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel kromě případů, kdy potřeba opravy na vozidle vznikla v důsledku 
nesprávného užívání vozidla nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu (buď v rozporu s obvyklým 
užíváním vozidla, nebo porušením povinností dle této smlouvy). V takovém případě přechází povinnost k uhrazení nákladů na 
opravu v plném rozsahu na nájemce, a dále odpovídá nájemce v plném rozsahu za škodu, která vznikla v důsledku takového 
nesprávného užívání vozidla (nadměrné opotřebení nebo poškození vozidla). Škodu na vozidle nese nájemce, byla-li 
způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil přístup k vozidlu.
5.3. Nájemce je povinen nechat provést údržbu a opravy na pronajatých vozidlech pouze v servisech na níže uvedených 
pobočkách společnosti AUTO IN s.r.o.
5.4. Nájemce není oprávněn provádět údržbu či odstraňovat vady sám či prostřednictvím třetí osoby.
5.5. V případě havárie, nebo poruchy vozidla, která bude mít za následek nepojízdnost vozidla, nebo omezení jízdních 
vlastností vozidla, nebo v případě nutnosti provést nezbytnou opravu věci, pronajímatel poskytne nájemci náhradní vozidlo po 
dobu opravy vozidla. Náhradní vozidlo bude poskytnuto bez zbytečného odkladu v co možná nejkratší době dle možností 
pronajímatele.
5.6. Nájemce není oprávněn smlouvu vypovědět v případě nemožnosti užívání vozidla, pokud mu bylo v souladu s čl. 5.5 této 
smlouvy poskytnuto náhradní vozidlo.

6. Pojištění vozidla
6.1. Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla (povinné ručení).
6.2. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí 
pronajímatelem do výše spoluúčasti dané smlouvou o havarijním pojištění. Spoluúčast činí 10%, minimálně 10 000,- Kč.
6.3. Nájemce odpovídá za škody vzniklé na pneumatikách a discích, tj. defekty pneumatik a kol při provozu vozidla, jako 
píchnutí, proražení pneumatiky, ztráta poklice, deformovaný ráfek např. hrubým najetím na obrubník, atd. Opravy těchto 
provozních škod na pneumatikách a discích hradí nájemce. Pokud škoda přesáhne 10.000,- (spoluúčast havarijního 
pojištění), lze škodu řešit pomocí havarijního pojištění. Poté nájemce hradí částku 10.000,- Kč a pojišťovna uhradí zbytek do 
výše škody (po nahlášení a vyplnění všech nutných dokumentů).
6.4. Pokuty, případně určené částky zaplacené vlastníkem vozidla, za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání 
smlouvy, a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí 
vždy nájemce.

7. Postup v případě škodní události
7.1. V případě odcizení pronajatého vozidla, nebo jeho poškození neznámou osobou, je nájemce povinen přivolat policii za 
účelem prošetření události a převzít od policie protokol o prošetření škodní události. V případě jakékoliv dopravní nehody bez 
ohledu na zavinění je nájemce povinen náležitě a úplně vyplnit záznam o dopravní nehodě včetně podpisů všech účastníků 
dopravní nehody. V případě dopravní nehody je nájemce povinen přivolat k policii v případech:
• došlo ke škodě na zdraví
• došlo na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč nebo v případě, kdy nedokáže v 
rámci svých znalostí a možností odhadnout přibližnou škodu na vozidle
• došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která neměla na nehodě účast
• došlo k poškození pozemní komunikace nebo její součásti či příslušenství, došlo k poškození obecně prospěšného zařízení,
• nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci
• nedošlo k dohodě o zavinění dopravní nehody nebo některý z účastníků odmítne podepsat společný záznam o dopravní 
nehodě.
Není-li toto splněno, budou veškeré náklady spojené s likvidací vzniklé škody hrazeny nájemcem.
7.2. Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody či jiného poškození nepojízdné, je nájemce povinen toto zabezpečit proti 
dalšímu poškození či odcizení.
7.3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně každou škodní událost na předmětném vozidle (odcizení nebo 
poškození vozidla), jakož i udat stanoviště, na kterém se předmětné vozidlo nachází, dále je povinen oznámit pronajímateli 
následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob.



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

7.4. Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče, patřící k vozidlu. Nájemce je povinen 
poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní 
události, popř. v rámci soudního řízení.
7.5. Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli, Policii ČR, či pojišťovně veškerou součinnost potřebnou k prošetření věci, 
likvidaci pojistné události a řešení škody, součinnost v případném soudním řízení, apod.
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8. Skončení nájmu
8.1. Nájem zanikne:
- dohodou obou smluvních stran ke sjednanému dni nebo skončením doby nájmu,
- bude-li vozidlo odcizeno nebo se stane nepoužitelným ke sjednanému účelu bez možnosti jeho opravy, a to oznámením této 
skutečnosti pronajímateli, případně dle čl. 2.4 této smlouvy doručením dokladu o oznámení události Policii ČR.
- výpovědí či odstoupením za podmínek sjednaných v této smlouvě, nebo daných zákonem.
8.2. Nájemce je oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby, má-li věc vady, pro které lze vozidlo užívat jen s obtížemi, 
nebo ho nelze užívat vůbec a pronajímatel mu neposkytnul náhradní vozidlo dle čl. 5.5 této smlouvy.
8.3. Nájemce je oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby, ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu 
vozidla a pronajímatel mu neposkytnul na dobu opravy náhradní vozidlo dle č. 5.5 této smlouvy.
8.4. Užívá-li nájemce věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenu okolnostem nebo že hrozí zničení 
věci, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž by vyzval nájemce k nápravě.
8.5. Nezaplatí-li nájemce nájemné či jakoukoliv jeho část ani do 10 dnů po jeho splatnosti, má pronajímatel právo nájem 
vypovědět bez výpovědní doby.
8.6. Kterákoliv ze smluvních stran má právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li druhá smluvní strana zvlášť 
závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé smluvní straně.
8.7. V případě že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, má druhá smluvní strana právo 
stranu, která smlouvu porušila písemně vyzvat, aby svou povinnost splnila, a dát jí přiměřenou lhůtu k nápravě a upozornit ji 
na možné následky neuposlechnutí výzvy. Pokud smluvní strana, která svou povinnost porušila, výzvě v přiměřené lhůtě 
nevyhoví, má druhá smluvní strana právo nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.

9. Další ujednání
9.1. Nájemce tímto bere na vědomí, že osobní údaje nájemce (subjekt údajů) uvedené v této smlouvě a osobní údaje 
případně získané z titulu plnění této smlouvy budou pronajímatelem (správce) v postavení správce zpracovávány z důvodu, 
že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž je nájemce smluvní stranou; a dále pak z důvodu, že zpracování je 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, zejména za účelem přímého marketingu; či za účelem plnění 
právní povinnosti, zejména v oblasti účetnictví, ochrany spotřebitele a archivnictví.
9.2. Správce tímto subjekt údajů upozorňuje, že údaje týkající se vozidla a jeho provozu s ohledem na realizaci záruk 
poskytovaných na vozidlo a plnění dalších smluvních povinností, budou v nezbytném rozsahu dále předávány, a to podle 
značky poskytovaného vozidla buď společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., IČ 48589641, se sídlem Praha 8,
Karolinská 654/2, PSČ 186 00, nebo společnosti VOLVO CAR CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 63981726, se sídlem V Oblouku 
731, 252 43 Průhonice, nebo odštěpnému závodu Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4 - Krč,
Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, IČ 27248011. Dále budou údaje předávány dalším osobám, pokud je takové poskytnutí 
údajů z titulu plnění smlouvy či z jiného právního důvodu nezbytné (zejm. soudy, orgány veřejné moci, osoby poskytující 
účetní a právní služby). Správce sám nemá v úmyslu osobní údaje předávat do třetí země.
9.3. Při zpracování osobních údajů nedochází u správce k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
9.4. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má subjekt údajů právo na 
informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost 
údajů, právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování v souladu s výše specifikovaným nařízením, které je 
oprávněn u správce uplatnit, případně obrátit se na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze 
(Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice).

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
10.2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
10.3. Strany dojednávají pro případné soudní spory v České republice věcně a místně příslušný soud. Tato smlouva se řídí 
českým právem.
10.4. Dojde-li mezi pronajímatelem a nájemcem spotřebitelem ke vzniku sporu z této smlouvy o nájmu dopravního prostředkuj 
který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je nájemce spotřebitel oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení 
takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát oddělení ADR (web: www.adr.coi.cz , 
email: adr@coi.cz) se sídlem Štěpánská 15, 12000 Praha 2, jako určený subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů.

http://www.adr.coi.cz
mailto:adr@coi.cz


 
10.5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná 
V tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, 
které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamýšleného záměru.
10.6. Smlouva je uzavírána oběma stranami svobodně a vážně a jako takovou ji podepisují.
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540/2019/PMDP
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Stav Tachometru:
Kontroloval:
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