SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
Smluvní strany:
1) Pronajímatel
Obchodní firma:

Jméno a příjmení:

Sídlo:

datum narození:

Zastoupená:

bytem:

IČ:

č. OP/ŘP:

DIČ: CZ

tel.č.:

na straně jedné, dále jen pronajímatel,
2) Nájemce
Obchodní firma:

Jméno a příjmení

Sídlo:

datum narození

Zastoupená:

bytem:

IČ:

č. OP/ŘP:

DIČ: CZ

tel.č.:

na straně druhé, dále jen nájemce
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 630 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku:
—————————————————————————————————————————I.
Předmět smlouvy, obecná ustanovení
1.1. Předmětem této smlouvy je přenechání níže specifikovaného dopravního prostředku
pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a provozoval a platil za to pronajímateli nájemné.
Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto :
Osobní automobil tov. zn. ……, rz: …….., typu …………………., reg.značky …………………,
výrobní číslo ……………………………,rok výroby …………………, barvy …………………., č.
karoserie…………………………………
1.2. Příslušenství vozidla je tvořeno:
- zákonem předepsanou výbavou vozidla
-

-

dále jen „předmět nájmu. Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na
základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být
zaměněn s jinou věcí.
1.2. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k
užívání a provozování za účelem obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích, a řádně jej
nájemci předat při podpisu této smlouvy.
1.3. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu. Nájemce se
zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedeným v bodě 1.2., od pronajímatele jej převzít a
platit pronajímateli dohodnuté nájemné podle čl. II.. Náklady na provoz předmětu nájmu, jeho
udržování ve stavu způsobilém řádného užívání za účelem uvedeným v bodě 1.2., jakož i plnění
daňových a poplatkových povinností z titulu provozovatele či uživatele předmětu nájmu, nese
nájemce. Nájemce také nese náklady na provoz osobního automobilu - pohonné hmoty a i náklady na
běžnou údržbu.
1.4. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy
škodu způsobil pronajimatel.
1.5. Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu nájemci přenechává
do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele
bere do nájmu.
II.
Nájemné
2.1. Nájemné předmětu nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran a činí celkem …………….,- Kč
denně bez DPH. Pronajímatel prohlašuje, že není/ je plátcem DPH.
2.2. Nájemné za celou dobu trvání nájmu je splatné při podpisu této smlouvy, nejpozději
do……………, a bude uhrazeno v hotovosti/ bezhotovostně na účet pronajímatele. Č.ú.:
…………………………/……………..

2.3 Dále nejpozději v den podpisu smlouvy nájemce k rukám pronajímatele složí jistinu( kauci) ve výši
……………………,- Kč k zajištění nájemného a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem
vozidla, která je vratná při předání předmětu nájmu pronajímateli po skončení doby nájmu za
předpokladu, že neporušil podmínky této smlouvy a nezpůsobil škodu na předmětu nájmu. V případě
povinnosti nájemce doplatit nájemné za předmět nájmu dle čl. 2.1. nebo dle čl. 3.4. této smlouvy, nebo
v případě uplatnění nároku pronajímatele na smluvní pokutu za porušení některého ustanovení této
smlouvy nebo v případě, že nájemce způsobí na předmět nájmu škodu, je pronajímatel oprávněn
započíst si tento nárok oproti nároku nájemce na vrácení jistiny(kauce) nebo její části. Vyúčtování
jistiny (kauce) bude provedeno pronajímatelem při vrácení předmětu nájmu.
2.4. V případě, že se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného, je povinne zaplatit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení

III.
Doba trvání nájmu
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data …………………..do data …………………..
3.2. V případě dřívějšího vrácení předmětu nájmu pronajímatel není povinen vrátit nájemci nájemné,
pokud se strany nedohodnou jinak.
3.3. Nebude-li pronajímatel schopen vrátit předmět nájmu tak, jak je v prvním odstavci uvedeno, je
povinen tuto skutečnost a důvod telefonicky/ emailem oznámit pronajímateli. Nevrátí-li nájemce
předmět nájmu řádně a včas pronajímateli, je pronajímatel oprávněn nahlásit předmět nájmu jako
zcizený na příslušné orgány Policie ČR.
3.4. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu pronajímateli v době dle prvního odstavce, je
povinen platit sjednané nájemné až do vrácení předmětu nájmu a navíc je povinen hradit smluvní
pokutu ve výši …………….,- Kč za každých započatých 24. hod. prodlení s vrácením, i když prodlení
nezavinil.
IV.
Předání předmětu nájmu a dokladů
4.1. Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci předmět nájmu v technicky způsobilém
stavu, včetně vybavení a příslušenství, které je specifikováno v čl. I. Této smlouvy, což obě strany
svými níže uvedenými podpisy rovněž stvrzují.
4.2. Smluvní strany dále svými podpisy stvrzují, že v nádrži vozidla při jeho předání je cca …………..%
paliva, a nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu s minimálně stejným obsahem paliva.

4.3. V případě ztráty osvědčení o technickém průkazu nebo klíče od dopravního prostředku v průběhu
doby nájmu, je nájemce povinen uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového
osvědčení o technickém průkazu nebo klíče. V případě jejich nevrácení při skončení nájmu uhradí
nájemce z důvodu omezení možnosti využití vozidla za osvědčení o technickém průkazu pokutu ve
výši 1000.- Kč, za klíče od dopravního prostředku smluvní pokutu ve výši 1000 ,- Kč.
V.
Prohlášení pronajímatele
5.1 Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu nemá vady, které by bránily řádnému užívání ani
provozu předmětu nájmu.
5.2. Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu řádně prohlédl a vyzkoušel, že je mu znám jeho
technický stav a že na předmět nájmu ani jeho technickému stavu neshledává žádnou vadu.

VI.
Další práva a povinnosti stran
6.1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně osobně a provozovat jej za účelem
obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích.
6.2. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.
6.3. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy
škodu způsobil pronajímatel.
6.4. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu. Nájemce se
zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedených v bodě 6.1., od pronajímatele jej převzít
a platit pronajímateli dohodnuté nájemné podle článku II. Náklady na udržování předmětu nájmu ve
stavu způsobilém řádného užívání za účelem uvedeným v bodě 6.1., jakožto i plnění daňových a
poplatkových povinností z titulu provozovatele předmětu nájmu, nese pronajímatel.. Nájemce nese
náklady na provoz osobního automobilu – pohonné hmoty, provozní kapaliny a náklady na běžnou
údržbu a případné pokuty a sankce za dopravní a jiné přestupky způsobené jím nebo třetí osobou
v průběhu trvání nájmu z důvodu nebo v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
6.5. Nájemce smí svěřit řízení vozidla pouze řidiči s řidičským průkazem příslušné skupiny, který
vykonává činnost ve prospěch nájemce v souladu s předmětem jeho činnosti. Veškeré náležitosti
související s využitím dopravního prostředku pracovníky – řidiči nájemce jsou vnitřní organizační
záležitostí nájemce.

6.6. Nájemce není oprávněn provádět s dopravním prostředkem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu,
nesmí nadměrně přetěžovat dopravní prostředek nad přípustnou mez a účastnit se s dopravním
prostředkem soutěžních jízd.
6.7. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny, ani používat na vozidle reklamu bez
předchozího schválení pronajímatele.
6.8. Nájemce je povinen bezprostředně informovat pronajímatele o událostech vztahujících se
k předmětu nájmu, či o skutečnostech majících vliv na udržování předmětu nájmu ve stavu
odpovídajícím předpisům o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nájemce je povinen
v případě dopravní nehody, jejímž účastníkem bude dopravní prostředek, který je předmětem této
smlouvy, dopravní nehodu oznámit orgánům dopravní policie a současně pronajímateli. Obdobným
způsobem nájemce postupuje i v případě odcizení dopravního prostředku nebo jeho poškození.
6.9. Při použití vozidla pro jízdu do zahraničí je povinen nájemce oznámit pronajímateli předem.
6.10. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli účinnou kontrolu řádného užívání předmětu nájmu za
účelem uvedeným v bodě 6.1. této smlouvy. Pronajímatel je povinen vykonávat takovou kontrolu
v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejího účelu a v době, aby tím nebyl narušen provoz předmětu
nájmu nájemcem.
6.11. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli v jeho sídle/bydlišti/ na předem
dohodnutém místě ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a při splnění
povinností dle bodu 4.2. této smlouvy.
6.12. Nájemce s zavazuje vrátit předmět nájmu vyklizen a vyčištěn. V případě, že pronajímatel bude
nucen předmět nájmu na svůj náklad vyklidit a vyčistit, je oprávněn tyto náklady požadovat po
nájemci, ten se zavazuje tyto náklady uhradit.
VII.
Odstoupení od smlouvy
7.1. 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.
VIII.
Závěrečná ujednání
8.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

8.2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
8.3. Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
8.4. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Veškeré údaje a
informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné ve smyslu §
271 cit. zákona, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu
s jejich účelem pro potřeby vlastní.
8.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami.
8.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze
stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………………., dne ……………………………………

……………………………………….
pronajímatel

………………………………………..
nájemce

