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  Všeobecné pronajímací podmínky            -    

 

Příloha č.3, ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. XX/2017 

 

 

1. Způsobilost a určení vozu k užívání 

1.1 Pronajímatel předá nájemci železniční vůz včetně jeho příslušenství (dále jen vůz), ve 

stavu způsobilém k užívání a provozu na dráze. 

1.2 Tento stav je deklarován tím, že: 

a) vozu je přiřazen a na voze vyznačen alfanumerický identifikační kód, který 

osvědčuje, že vozidlo je schválené pro použití na dráze. 

b) vůz, resp. jeho alfanumerický identifikační kód, je vložen s údaji o vozidle do 

registru drážních vozidel, vedeného některým ze států EU, kde k registraci 

pronajímateli přísluší plnění povinností, vyplývajících z podmínek stanovených 

k zařazení vozu do tohoto registru. 

c) vůz je označen značkou RIV, která znamená, že odpovídá všem pro mezinárodní 

dopravu platným předpisům ohledně své stavby a to, že vůz má neomezenou 

přechodnost. 

d) vůz má platnou technickou kontrolu, jejíž datum je uvedeno na podélníku vozu. 

U vozů registrovaných v ČR je provedena dle Přílohy č. 5 a 6 vyhlášky MD 

č.173/95 Sb. 

e) vůz není násilně poškozen, vně ani uvnitř znečištěn, což je mj. potvrzeno v 

Zápise o převzetí vozu. 

f) pronajímatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu u společnosti AXA 

Corporate Solutions Köln ke krytí nehod při provozu železnice a způsobených 

škod na osobách a věcech podle § 1 Nařízení o povinném ručení železnic ve 

znění z 25.8.1998 pro pojištěnce jako držitele vozu, který se nesamostatně 

zúčastňuje železničního provozu podle § 1 čísl. 4 Nařízení o povinném ručení 

železnic. Rozsah platnosti pojištění je geografická Evropa s výjimkou Velké 

Británie (železnice Anglie, Walesu a Skotska EWS). Nájemce tímto bere na 

vědomí, že vůz v rámci této smlouvy nebude provozovat na území železnice 

Anglie, Walesu a Skotska a nesplněním tohoto požadavku bere na sebe plnou 

odpovědnost za vzniklé škody na voze.  

 

 

2. Předání vozu 

2.1 Vůz předá pronajímatel nájemci na místě a v termínu dohodnutém mezi smluvními 

stranami. Pronajímatel odesílá vůz na náklad a nebezpečí nájemce na požadované 

místo. 

2.2 Je věcí nájemce, aby se přesvědčil o bezvadném stavu vozu, čistotě a o vhodnosti vozu 

pro jeho účely. Při předání pronajatého vozu se vyhotovuje Zápis o převzetí vozu. 

2.3 Všechny závady, které nájemce zjistil na voze po jeho dodání, reklamuje nájemce u 

pronajímatele během 8 kalendářních dnů po dojezdu vozu, jinak se má za to, že vůz 

byl předán v řádném stavu. 

2.4 V případě oprávněné reklamace při předání vozu může pronajímatel buď závadu 

odstranit, nebo ve smlouvě za zvlášť dohodnutých podmínek poskytnout nájemci 

náhradní vůz. 
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3. Používání vozu 

3.1 Během doby pronájmu je nájemce povinen, zacházet s najatým vozem pečlivě, podle 

jeho určení a v souladu se Smlouvou o nájmu dopravního prostředku. 

3.2 Nájemce se zavazuje: 

3.2.1 najatý vůz používat k přepravě pouze takového ložného zboží, které vůz žádným 

způsobem nepoškozuje nebo neomezuje jeho funkci, 

3.2.2 vypracovat svůj vnitřní předpis pro bezpečné užívání vozu a s tímto předpisem 

prokazatelně seznámit osoby, které vůz obsluhují, resp. plní, čistí nebo vyprazdňují. 

3.2.3 neprovádět žádné změny na jakémkoliv dílu vozu, neodstraňovat vlastnické tabulky a 

nezměnit nápisy; 

3.2.4 nepřekročit meze zatížení a dodržovat předpisy pro nakládku a vykládku, platné pro 

najmutý vůz, jakož i pro technické vlastnosti vozu; 

3.2.5 po celou dobu nájmu vozu dodržovat předpisy železnic a přepravců, které přepravují 

najatý vůz; uhradit poplatky, daně nebo pokuty, které z těchto předpisů mohou 

vyplynout; 

3.2.6 nepronajmout vůz bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetím osobám, 

resp. nepřenechat třetím osobám pro cizí přepravy; 

3.2.7 Nájemce osvobozuje pronajímatele od jakýchkoliv nároků třetích osob, uplatněných 

na základě škod, které vznikly třetím osobám, vozem nebo přepravovaným zbožím. 

Toto neplatí, prokáže-li nájemce vinu pronajímatele. Za ztrátu nebo snížení hodnoty 

ložného zboží neručí pronajímatel v žádném případě. 

3.2.8 neprodleně písemně informovat pronajímatele o všech nepravidelnostech nebo o 

každé závadě, která ovlivní dobrý stav vozu nebo ložného zboží; 

3.2.9 nahradit pronajímateli případné škody, vzniklé z nedodržování výše uvedených 

předpisů. 

 

 

4. Údržba vozu 

4.1 Pronajímatel je povinen zajistit na svůj náklad pravidelnou údržbu vozu, zejména: 

4.1.1 pravidelné prohlídky a zkoušky, které jsou předepsány zákonem č. 266/1994 Sb., 

resp. prováděcí vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. v platném znění a mezinárodními 

předpisy UIC nebo Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů. Tyto prohlídky 

a zkoušky se provádějí v předepsaných lhůtách dle plánu údržby, který stanoví 

pronajímatel a projedná s nájemcem, zejména čas uvolnění vozu k provedení údržby v 

opravně, kterou určí pronajímatel. 

4.1.2 Pronajímatel má právo, nechat vůz v průběhu nájemního vztahu prohlédnout 

pověřenou osobou, aby se přesvědčil o stavu vozu. 

4.2 Nájemce je povinen: 

4.2.1 zajišťovat provozní údržbu (např. kontrolu, mazání atd.…) a zacházet s jemu 

přenechaným vozem tak, aby byla zaručena jeho provozuschopnost. 

4.2.2 pokud je provozuschopnost vozu omezena nebo ztracena je nájemce povinen uvést 

vůz do původního, tj. provozuschopného stavu. Pokud je příčina ztráty 

provozuschopnosti vozu na straně pronajímatele, nese náklady na obnovu 

provozuschopnosti pronajímatel. 

4.3 Během trvání nájemního vztahu provádí nájemce, resp. zajistí jejich provádění, 

všechny práce v souvislosti s čištěním vozu a s likvidací odpadů. 

4.4 Náklady, vzniklé v souvislosti s výše uvedenými údržbovými pracemi, hradí: 
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4.4.1 pronajímatel, u prací, které vyplývají z normálního opotřebování vozu a které jsou 

nutné pro zachování provozuschopnosti vozu, jakož i u prací, které jsou předepsány 

právním řádem, tj. pravidelné prohlídky a zkoušky. 

4.4.2 nájemce u všech ostatních údržbových prací, zejména čištění, likvidaci odpadů, z 

důvodu opravy, revize, pravidelných prohlídek a zkoušek nebo vrácení vozu. 

 

 

5. Přepravné 

5.1 Přepravné za přistavení vozu a jeho zaslání zpět, jakož i veškeré ostatní přepravné 

vzniklé během doby nájmu, hradí nájemce, stejně jako ostatní poplatky související 

s přepravou a odstavením. 

 

 

6. Vrácení vozu 
6.1 Při dodržování následujících ustanovení končí nájemní vztah na místě a v termínu, 

dohodnutém mezi oběma smluvními stranami. Nájemce odešle vůz na místo, určené 

pronajímatelem. 

6.2 Nájemce je povinen vrátit vůz v řádném stavu, tzn. ve stejném stavu jako při předání 

(viz Zápis o převzetí vozu), přičemž se bere v úvahu normální opotřebení. Náklady na 

dosažení tohoto stavu jsou náklady nájemce. 

6.3 Nájemce je povinen vůz vrátit v dohodnutém termínu. Při opožděném vrácení není 

zproštěn odpovědnosti dle této Smlouvy. 

6.4 Nájemce nemá k vozům zadržovací právo. 

6.5 Nemůže-li nájemce vrátit vůz, je povinen zaplatit pronajímateli zůstatkovou hodnotu 

vozu v souladu s COTIF 1999, dle Přílohy 5 Všeobecné smlouvy o používání 

nákladních vozů. Nájem vozu v tomto případě končí teprve dnem úhrady zůstatkové 

hodnoty vozu. 

6.6 Při vrácení pronajatého vozu se vyhotoví Zápis o převzetí vozu. 

6.7 Všechny viditelné závady zjištěné pronajímatelem se oznámí nájemci během 8 

kalendářních dnů po obdržení vozu. Jinak se má za to, že vůz byl vrácen v dobrém 

stavu. 

 

 

 

V Děčíně dne 01. 01. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


