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Upozornění pro případ event. zapůjčení nájemního vozu : 
 

- Předpokladem je doložení nároku co do důvodu a výše, tj. že je dán nárok na náhradu 
škody podle zákona č. 168/1999 a že poškozený co nejrychleji vzniklou škodu 
kvalifikovaně vyčíslil a doložil. 

 
- Ve smyslu platné právní úpravy je každý nejen povinen předcházet vzniku škody, ale i 

chovat se tak, aby nedocházelo k jejímu zvětšování. 
  
- Je třeba věrohodně prokázat důvodnost, potřebnost a délku zapůjčení nájemního 

vozidla ( např.doložená nezbytnost k výkonu povolání, podnikání, či jiný důvod hodný 
zřetele ). 

 
- Hospodárností se rozumí vypůjčení nájemního vozu za obecně běžnou sazbu v místě a 

čase a že následná škoda ( např. zapůjčení nájemního vozidla ) není v naprostém 
nepoměru k vlastní skutečné škodě ( tj. škodě na poškozeném vozidle ), od níž je 
odvozená.   

    
- Hrazeny jsou hospodárně vynaložené náklady za nájemní vozidlo a to jen po dobu 

opravy Vašeho vozidla v opravně a to v délce dle norem autorizovaných opraven pro 
konkrétně prokázaný rozsah poškození ; daňový doklad o opravě posoudí soudní 
znalec. 

 
- V případě, kdy vzhledem ke stáří poškozeného vozidla, počtu najetých km a rozsahu 

poškození by náklady opravy převýšily obecnou cenu vozidla před nehodou ( a jedná 
se tedy o totální škodu ), jsou hrazeny náklady za nájemní vozidlo jen do doby, kdy se 
poškozený, nebo jeho obecný zmocněnec v rámci jejich důkazního břemene o totální 
škodě dozví a tato skutečnost jim proto musí být zřejmá. 

 
 
- Dále předložte daňový doklad o úhradě nákladů za nájemní vozidlo ( např. bankovní 

doklad o odepsání z konta ), protokol o jeho převzetí a předání s počtem najetých km a 
smlouvu o zapůjčení s podmínkami. Dle potřeby vyžádáme další doklady k doložení a 
prokázání uplatněného nároku.      

 
V zájmu bezproblémového a rychlého vyřízení Vašich škodních nároků a proplacení skutečné 
škody dbejte, prosím, na výše uvedená upozornění a podrobujte Vaše kroky, či Vašich 
pověřených zástupců, zásadě hospodárnosti a nezvětšování škody. Není tím samozřejmě 
dotčeno Vaše právo konat opačně, vystavujete se však nebezpečí, že tyto náklady budou 
nelikvidní. 
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