VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Čl. I.
1/ Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále také jen „smlouva“) sjednávají smluvní strany
v souladu s ust. §§ 2316 – 2325 a ust. §§ 2201 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
2/ Smlouva je uzavřena na předtištěném formuláři pronajímatele. Konkrétní povinnosti a práva
vyplývající ze smlouvy upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (dále také jen
„VOPP“).
Čl. II.
1/ Předmětem nájmu je dopravní prostředek - motocykl - specifikovaný ve smlouvě, a to včetně
příslušenství (dále také jen „motocykl“ nebo „dopravní prostředek“).
2/ Pronajímatel se na základě smlouvy zavazuje přenechat nájemci motocykl k dočasnému užívání a
nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za tuto službu oboustranně sjednané a odsouhlasené
nájemné ve stanoveném termínu.
3/ Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva
zaniká uplynutím sjednané nájemní doby.
4/ Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu motocyklu, pronajímatel
zaručuje rezervaci motocyklu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud nájemce tuto smlouvu
vypoví před začátkem pronájmu nebo motocykl nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by
motocykl vyzvedl a užíval.
5/ Nájemní smlouvu je možné prodloužit na základě dohody nájemce a pronajímatele. Pronajímatel
prodloužení nájmu musí vždy potvrdit. V případě prodloužení nájmu zůstanou nájemci zachovány
všechny podmínky pronájmu motocyklu, které byly sjednány.
6/ Motocykl předá pronajímatel nájemci v předem stanovené době a na předem stanoveném místě
v dobrém technickém stavu. Veškeré vady motocyklu musí nájemce uvést písemně do smlouvy při
převzetí motocyklu.
7/ Nájemce je povinen vrátit motocykl pronajímateli včetně veškerého příslušenství, dokumentů a
klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k
obvyklému opotřebení.
8/ Pronajímatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání smlouvy motocykl, po předchozím
upozornění, vyměnit za druhově stejný. Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele bez
zbytečného odkladu přistavit dopravní prostředek na domluvené místo, popřípadě do
pronajímatelem určeného servisního střediska. V případě nesplnění této povinnosti je pronajímatel
oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy.
9/ Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv
pohledávky, kterou má za nájemcem dle smlouvy nebo při prodlení s vrácením motocyklu a začít
ihned činit kroky, které povedou k navrácení motocyklu nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně
oznámení o podezření z krádeže na Policii ČR.
10/ Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, užívá-li nájemce motocykl v rozporu
s všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou.
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Čl. III.
1/ Za užívání motocyklu se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli od okamžiku převzetí motocyklu
nájemné ve výši uvedené ve smlouvě za každý započatý den nájmu (denní sazba). Dnem se
rozumí 24 hodin od počátku pronájmu motocyklu, za překročení této doby o více než 30 minut je
účtována další denní sazba a to za každý další započatý den.
2/ Minimální účtovaná doba pronájmu motocyklu je 24 hodin.
3/ V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle smlouvy hradí pronajímatel. Ostatní náklady
spojené s provozem dopravního prostředku, zejména pohonné hmoty, mytí a čištění motocyklu,
drobné opravy (např. výměna poškozené pneumatiky a její pořízení) hradí nájemce.
4/ V případě vrácení motocyklu před uplynutím sjednané doby uvedené ve smlouvě z důvodu
vzniklého na straně nájemce, se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit pronajímateli skutečnou i
jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením smlouvy vznikla. Nájemci nevzniká
právo na vrácení nájemného a případných souvisejících poplatků.
5/ Nájemce je povinen spolu s nájemným uhradit nájemci vratnou jistotu ve výši 20.000,- Kč (dále
také jen „jistota“). Pronajímatel může jistotu uplatnit zejména pro případ, že nájemci vznikne dluh
na nájemném, dluh v souvislosti se smluvní či jinou pokutou, případně jako náhradu škody na
motocyklu, která vznikla z důvodu na straně nájemce při užívání motocyklu.
6/ Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné a jistotu v celé výši před převzetím motocyklu
k užívání. Pro případ, že nájemce neuhradí pronajímateli nájemné a jistotu v plné výši, není
pronajímatel povinen předat motocykl nájemci k užívání. Pokud jsou nájemné a / nebo jistota
hrazeny bezhotovostním převodem, považuje se za den, kdy bylo nájemné a / nebo jistota
uhrazeny, den, kdy jsou nájemné a / nebo jistota připsány na účet pronajímatele.
7/ Pronajímatel vrátí jistotu nájemci v plné výši při vrácení motocyklu, pokud nájemce vrátí zpět
pronajímateli motocykl včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a době sjednané ve
smlouvě a ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
8/ V případě, že na majetek nájemce bude prohlášen konkurs nebo nájemce vstoupí do likvidace,
stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými. Výše uvedené
skutečnosti opravňují pronajímatele k odstoupení od smlouvy poté, co se o nich dozví. Účinky
odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání
odstoupení na poslední známou adresu nájemce. Odstoupení od smlouvy lze učinit i zasláním
textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
Čl. IV.
1/ Pronajímaný motocykl mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Při porušení
tohoto ustanovení je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
2/ Nájemce je povinen při provozu pronajímaného motocyklu dodržovat všechny platné předpisy,
zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo
zdraví.
3/ Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu
motocyklu, a to do 3 dnů od doručení výzvy pronajímatelem.
4/ Nájemce nesmí řídit motocykl po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které
mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení.
5/ Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat správnost techniky jízdy na motocyklu. Při signalizaci
jakéhokoliv problému je bezpodmínečná nutnost motocykl zastavit.
6/ Nájemce se nesmí zúčastňovat s motocyklem závodů, soutěží a podobných akcí. Motocykl je
výhradně užíván na běžných pozemních komunikacích. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích
Stránka 2 z 5

7/
8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

15/

16/

není povolena. Při porušení tohoto ustanovení je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč.
Nájemce nesmí provádět na motocyklu jakékoliv změny a úpravy. Při porušení tohoto ustanovení
je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
Nájemce je povinen zabezpečit motocykl proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je
povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty v motocyklu. Pronajímatel je oprávněn
požadovat přístup k motocyklu za účelem kontroly, zda je nájemcem užívá řádným způsobem v
souladu s podmínkami nájemní smlouvy.
Nájemce je povinen ihned oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na motocyklu během
užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, odpovídá za škody tím
způsobené a ztrácí nároky, kterým jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat
motocykl pro vady. V případě poruchy motocyklu, je nájemce povinen řídit se instrukcemi
pronajímatele.
Pro případ poruchy motocyklu, která není způsobena nájemcem, se pronajímatel zavazuje, že
nájemné za dny, ve kterých nebyl motocykl způsobilý k provozu, nebude požadováno, resp. již
uhrazené nájemné nájemci vrátí.
Nájemce je výslovně upozorněn na skutečnost, že není bez předchozího souhlasu pronajímatele
oprávněn zajistit opravu motocyklu, a to ani prostřednictvím autorizovaných či jiných servisů. Pro
případ, že nájemce poruší uvedené ustanovení a předá motocykl k opravě, je povinen uhradit
veškeré náklady s opravou spojné a to bez ohledu na skutečnost, zda oprava vznikla z důvodu na
straně pronajímatele či nájemce. Smluvní strany se dohodly, že nájemce není oprávněn uplatnit po
pronajímateli škodu s takovou opravou spojenou.
Při dlouhodobém nájmu motocyklu je nájemce povinen přistavit motocykl jednou měsíčně ke
kontrole technického stavu, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud doba servisních prací
přesáhne 24 hodin, má nájemce nárok na náhradní motocykl po dobu servisu.
Nájemce je povinen kontrolovat průběžně hladinu kapalin, zejména pokud se jedná o vícedenní
nájem. Hladina kapalin se nesmí nacházet pod minimem na rysce, jinak hrozí poškození
motocyklu, za nějž odpovídá nájemce.
Pokud nájemce při vracení motocyklu nevrátí klíče a dokumentaci k motocyklu (osvědčení o
registraci, doklad o pojištění odpovědnosti, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, servisní
knížku, návod k obsluze apod.) nebo je vrátí s poškozením znemožňujícím jejich další řádné
použití, je nájemce povinen nahradit pronajímateli škodu ve výši skutečně vynaložených nákladů
pronajímatele, jakož i nahradit ušlý zisk.
Smluvní strany se dohodly na limitaci výše náhrady škody tak, že je pronajímatel povinen uhradit
nájemci škodu vzniklou v souvislosti se smlouvou a užíváním motocyklu maximálně do částky
5.000,- Kč. Ve zbylé výši se nájemce nároku na náhradu škody vůči pronajímateli výslovně
vzdává.
Zaplacením smluvní pokuty nájemcem nezaniká nárok pronajímatele na náhradu škody.
Čl. V.

1/ Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou:
 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motocyklu
 smlouvu o havarijním pojištění
2/ Nájemce odpovídá v plném rozsahu pronajímateli za škodu vzniklou na motocyklu v době od jeho
převzetí do doby vrácení zpět pronajímateli.
3/ Odpovědnost nájemce za škodu způsobenou provozem motocyklu je omezena do 10% výše škody,
minimálně 10.000,-Kč a maximálně do výše pojistné odpovědnosti z pojistné smlouvy uzavřené s
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pojišťovnou na konkrétní motocykl (spoluúčast na pojistném), a to za škodu způsobenou
poškozením motocyklu v důsledku dopravní nehody nebo odcizením motocyklu nebo jeho části
včetně poškození motocyklu v důsledku krádeže, pokusu krádeže nebo vandalismu.
4/ Odpovědnost nájemce za škodu způsobenou na motocyklu není omezena v případech, kdy
nájemce porušuje povinnosti dle smlouvy, zejména užívá-li nájemce motocykl v rozporu se
smlouvou, a v případech, kdy nájemce způsobí škodu na motocyklu v důsledku nedbalého řízení
motocyklu. Nájemce se dále zavazuje uhradit pronajímateli veškeré případné škody na motocyklu,
které nebudou pronajímateli uhrazeny oprávněnou pojišťovnou, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy
příslušná pojišťovna sdělí pronajímateli, že způsobenou škodu na motocyklu neuhradí v rámci
pojistného plnění.
Čl. VI.
1/ Převzal-li nájemce motocykl s plně natankovanou nádrží PHM, je povinen motocykl vrátit taktéž s
plně natankovanou nádrží PHM, jinak s takovým stavem nádrže PHM, v jakém motocykl převzal.
V případě porušení tohoto závazku, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli chybějící PHM
podle skutečných nákladů.
2/ Nájemce je povinen užívat motocykl pouze v České republice, pokud si v době uzavření nájemní
smlouvy nedohodl s pronajímatelem další státy / destinace.
3/ V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení motocyklu či jeho části (bez ohledu na to,
zda je nájemce zavinil či nikoliv) je nájemce povinen přivolat Polici, aby nehodu vyšetřila a o
šetření, případně jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení, které je nájemce povinen předat
bezodkladně pronajímateli.
V případě dopravní nehody je nájemce povinen zajistit kontakt (jméno, příjmení, datum narození,
bydliště, telefon) na její další účastníky a přítomné svědky.
Nájemce je povinen bezodkladně od vzniku škodní události oznámit pronajímateli každou škodní
událost týkající se motocyklu. Nájemce má povinnost oznámit, kde se motocykl nachází a zajistit,
aby klíče, dokumentace vztahující se k motocyklu byly neprodleně předány pronajímateli.
Nepojízdný motocykl musí být zabezpečen před dalším poškozením nebo odcizením.
V případě nehody je nájemce povinnost vypsat „Záznamový arch o dopravní nehodě“ případně
obdobnou listinu, stane – li se škodná událost mimo území ČR.
Čl. VII.
1/ Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý
den prodlení s vrácením motocyklu.
2/ Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, pokud bude
motocykl užívat v jiném státě nebo destinaci, než bylo dohodnuto na základě smlouvy.
3/ Nájemce je vždy povinen uhradit spolu se smluvní pokutou i nájemné za dobu, po kterou měl
motocykl v držení, a to i za předpokladu, že doba po kterou nájemce držel motocykl, byla nad
rozsah doby sjednané v nájemní smlouvě.
VIII.
1/ Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této smlouvy včetně jeho osobních údajů byly zpracovány a
uchovány na počítači pronajímatele a souhlasí s jejich použitím pro vnitřní potřeby pronajímatele.
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2/ Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli neprodleně veškeré změny kontaktních a dalších údajů
týkajících se jeho osoby uvedených v této smlouvě.
3/ Nájemce bere na vědomí, že motocykl může být zabezpečen satelitním vyhledávačem a po celou
dobu pronájmu může být sledován jeho pohyb. Nájemce bere na vědomí, že při porušení
podmínek této smlouvy může být činnost motocyklu omezena z příkazu pronajímatele
prostřednictvím satelitního sledování motocyklu.
4/ Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý k řízení zapůjčeného motocyklu, nepožil žádné
alkoholické nápoje ani jiné návykové či psychotropní látky.
Cl. IX.
1/ Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho řádu třemi rozhodci a to se sudištěm v Brně.
Čl. X.
1/ Nájemce podpisem smlouvy potvrdil, že se seznámil s textem těchto VOPP, považuje je za jasné,
srozumitelné a určité a vyjádřil svůj souhlas s tím, že se tyto VOPP stávají nedílnou součástí
smlouvy, jakož i vzal na vědomí, že tyto VOPP jsou závazné pro úpravu vztahů pronajímatele a
nájemce.

V Brně dne .................
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