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Obchodní podmínky č. 20181128-1
Článek 1. Úvodní ustanovení
1.1 CPL Net, s.r.o., IČ: 24683612, se sídlem Praha 4, Štúrova 1155, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165840, zastoupená jednatelem Danielem Duškem, vydává
tyto obchodní podmínky, které rozvádějí a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o
nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“).
1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Článek 2. Náklady na provoz vozidla
2.1 Náklady na provoz předmětu nájmu s výjimkou pohonné hmoty (zejména provozní kapaliny, pneumatiky vyjma
defektu, brzdové destičky) nese pronajímatel. Pronajímatel nese rovněž náklady na údržbu vozidla ve stavu
způsobilém řádného užívání, jakož i plnění daňových a poplatkových povinností z titulu provozovatele či uživatele
předmětu nájmu.
2.2 Náklady na pohonnou hmotu nese nájemce. Nájemce je povinen doplňovat do vozidla výlučně motorovou naftu
dle příslušné normy (nikoli bionaftu). V případě, že nájemce poruší ustanovení tohoto článku, je povinen nahradit
pronajímateli veškerou z toho vzniklou škodu na vozidle. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s dočerpanou plnou
nádrží paliva a zároveň předložit pronajímateli pokladní doklady za nákup pohonných hmot načerpaných během
celé doby nájmu vozidla. Objem načerpaných pohonných hmot musí odpovídat počtu najetých km. Pronajímatel
je oprávněn pořídit kopie od předložených dokladů.
Článek 3. Nájemné a kauce
3.1 Nájemné za užití vozidla nájemcem se řídí dle níže uvedené tabulky. Doba nájmu vozidla počíná dobou, od níž je
sjednán nájem vozidla bez ohledu na to, kdy dojde ke skutečnému převzetí vozidla nájemcem. Nájemné je
uvedeno vč. DPH v českých korunách. Nájemné nezahrnuje náklady na pohonnou hmotu dle článku 2.2.
4 hodiny

6 hodin

10 hodin

24 hodin

2 a vice dní

Vozidla – skupina A
Toyota Proace L1
Renault Master – varianty L1H1, L2H2, L3H2

798

1089

1450

1600

1450

Vozidla – skupina B
Renault Master - 7-místné provedení
Renault Master - skříňová nástavba

907

1235

1650

1800

1650

Cena nájemného dle bodu 3.1. zahrnuje max. počet ujetých kilometrů ve výši odpovídající délce pronájmu dle níže
uvedené tabulky, při překročení limitu je k ceně pronájmu doúčtována částka ve výši 1,80 Kč vč. DPH za každý km
nad limit.
Počet hodin:
Limity km:
Nadlimitní km:

4 hodiny

6 hodin

10 hodin

24hodin

2 a vice dní

160

240

360

400

400 / den

1,80 vč. DPH / km

3.2 V případě pronájmu v délce trvání do 10 hodin včetně je nájemné splatné při vrácení vozidla. V ostatních
případech je nájemné splatné při převzetí vozidla. Pronajímatel je povinen nájemci písemně potvrdit převzetí
úhrady nájemného.
3.3 Stane-li se předmět nájmu v důsledku nepravdivosti některého z prohlášení pronajímatele uvedeného v bodě 4.2
nezpůsobilý k řádnému užívání, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného za období, po nějž nebylo
možno z tohoto důvodu předmět nájmu řádně za tímto účelem užívat. Nájemce není povinen platit nájemné za
dobu, po níž nebylo možno z důvodu uvedeného v předchozí větě předmět nájmu užívat vůbec.
Článek 4. Prohlášení pronajímatele
4.1 Pronajímatel odpovídá za vady předmětu nájmu zjevné, skryté i právní, které předmět nájmu vykazuje v době
jeho odevzdání nájemci, byť se projeví později. Pokud se předmět nájmu po uzavření této smlouvy ukáže
nezpůsobilý k provozu za účelem uvedeným ve Smlouvě o pronájmu, má nájemce právo požadovat po
pronajímateli odstranění vad tomu bránících, nebo předmět nájmu pronajímateli vrátit.
4.2 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu nájmu, popř. že je oprávněn předmět pronájmu
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dále pronajímat, že na něm neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu
bránila s předmětem nájmu podle této smlouvy nakládat. Prohlašuje dále, že předmět nájmu nemá žádné vady,
které by bránily jeho řádnému užívání a že je předmět nájmu způsobilý k provozu za účelem uvedeným ve
Smlouvě o pronájmu.
Článek 5. Další práva a povinnosti stran
5.1 Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu.
5.2 Nájemce je povinen Vozidlo vrátit pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému
opotřebení a sjednanému účelu užívání.
5.3 Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu
pronajímatele.
5.4 Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.
5.5 Nájemce nese odpovědnost za vyřízení pojistné události, na kterou se vztahuje havarijní pojištění.
5.6 Nájemce je povinen každou nehodu nebo odcizení vozidla neprodleně oznámit Policii České republiky a
Pronajímateli.
5.7 Nájemce je povinen umožnit pronajímateli účinnou kontrolu, zda nájemce řádně užívá předmět nájmu za účelem
uvedeným ve Smlouvě o pronájmu. Pronajímatel je povinen vykonávat takovou kontrolu v rozsahu nezbytně
nutném pro splnění jejího účelu a v době, aby tím bylo co nejméně narušeno užívání předmětu nájmu nájemcem.
5.8 Nájemce je povinen dodržovat maximální užitkovou hmotnost vozidla uvedenou v malém technickém průkazu
vozidla.
Článek 6. Odstoupení od smlouvy
6.1 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností
stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany
odstupující druhé straně doručeno.
6.2 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně nájemce porušení povinnosti uvedené v
článku 5 nebo bude-li nájemce užívat předmět nájmu za jiným účelem, než je uvedeno ve Smlouvě o pronájmu.
6.3 Za podstatné porušení smluvních povinností se na straně pronajímatele považuje, ukáže-li se nepravdivé některé
prohlášení pronajímatele, uvedené v bodě 4.2.
6.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona,
stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
b) nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu pronajímateli s příslušenstvím, o vrácení vozidla strany sepíší
zápis;
c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna
druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené; tím není dotčeno právo na náhradu škody ani
povinnost zaplatit smluvní pokutu;
d) dále se strany vypořádají podle ustanovení obecně závazných právních předpisů o bezdůvodném
obohacení, vydání jeho předmětu či zaplacení náhrady za ně.
Článek 7. Nebezpečí škody na věci
Nebezpečí škody předmětu nájmu nese do doby předání vozidla nájemci k užití pronajímatel.
Článek 8. Závěrečná ujednání
8.1 Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
8.2 Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné,
přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro
potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
8.3 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti
Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
8.4 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
8.5 Pronajímatel se zavazuje, že s osobními údaji nájemce bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění.
Vydáno dne 28. 11. 2018
CPL Net, s.r.o.
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