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Smlouva o pronájmu 
č. 2021/001 

uzavřená mezi: 
Pronajímatelem:  
                              
Jméno:          ……………………………………………………………………………….. 
Adresa:           ……………………………………………………………………………….. 
Telefon:            ……………………………………………………………………………….. 
E-mail:            ……………………………………………………………………………….. 
 

 

                            a 

Uživatelem 
Jméno:          ……………………………………………………………………………….. 
Adresa:           ……………………………………………………………………………….. 
Telefon:            ……………………………………………………………………………….. 
E-mail:            ……………………………………………………………………………….. 
 

Předmětem smlouvy je: pronájem (zapůjčení) ………….. pronajimatelem uživateli na dobu dle této 
smlouvy 

 

Objekt pronájmu: ……………………………………………………………………………….. 
Číslo inzerátu: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
1) Termín zapůjčení: 
Tato smlouva začíná dne:   …………….    a končí dne:     …………… 

 
2) Povolené země:              Evropa         

 

3) Čas a místo začátku pronájmu:  
……………………………………………………………………………… 
4) Čas a místo ukončení pronájmu: 

……………………………………………………………………………… OD …………… DO …………… 

 
5) Nájemné:  

Celkem:  
vč.DPH 

              Metoda uhrazení:   
   

 

Záloha na půjčovné se uskuteční platebním příkazem nebo hotově na základě smlouvy o nájmu vozidla v 
maximální výši 50% z ceny půjčovného. Záloha byla pronajímatelem stanovena na: …………… Kč včetně DPH.  
Nájemce je povinen tuto zálohu uhradit do …………… pracovních dnů od …………… na níže uvedený účet 
pronajímatele. Záloha slouží pro závaznou blokaci termínu. 
 

Doplatek půjčovného ve výši: …………… 

 

Kauce činí …………… Kč a je splatná před převzetím vozidla na účet pronajímatele příp. v hotovosti při převzetí 
vozidla. Kauce je vratná a slouží pro případné drobné poškození způsobené uživatelem. Rozumí se takové 
poškození OV, na které se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku 
dodavatele.  
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7) Podmínky zapůjčení:  
a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel a na druhé straně uživatel/é. Více uživatelů ručí za 
všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou společně. 
   

b) Uživatel převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu                             
a nevykazuje žádné viditelné poruchy. Zdržuje se od porušení plomby u tachometru, manipulace                                                              
s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost příslušenství vozidla. 
 

c) Uživatel převzetím OV potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu, 

viz předávací protokol. 

 

d) Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na 
cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna 
zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy. 

 

e) Vozidlo smí být řízenou pouze osobně uživatelem nebo osobami, které jsou uvedeny v této smlouvě. 
 

f) Uživatel nemůže s vozidlem vycestovat do jiné země, než je ve smlouvě uvedeno. 
 

g) Použití pronajatého vozidla k osobním obchodním nebo reklamním záležitostem či přepravě nákladu je možné 
pouze po zvláštní řádné písemné smluvní dohodě a dodržení všech zákonných podmínek. 
 

h) Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno. 
 

i) Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel. 
 

j) Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí …………… %, minimálně …………… Kč, součástí dokladů je i 
potvrzení o zákonném pojištění, zelená karta a záznam o dopravní nehodě. 
 

k) Uživatel se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (spoluúčast ……………%, 

min. …………… Kč). Při prokázání spoluviny na ztrátě (např. nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, 
parkování na odlehlém místě apod..) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění pojišťovny. 
 

l) Uživatel potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou 
odpovědnost. 
 

m) Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý takový 
den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že vozidlo 
mělo technickou závadu, či došlo k poškození OV bez zavinění uživatele. 
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n) Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s výše uvedenými osobami. Pokud 
bude nezbytná oprava OV, musí být provedena v autorizovaném servisu. OV je v záruce na základě uživateli 
předané servisní knížky. 
 

o) Při nehodě či při výskytu škody je uživatel povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na místě 
nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou 
třetí osobu. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě vyžadovány 
pronajímatelem k uhrazení od uživatele, mimo výši úhrady od pojišťovny. V každém případě je uživatel pro 
pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě. 
 

p) Při nedodržení platebních podmínek uživatelem může být pronajímatelem smlouva okamžitě zrušena bez 
náhrady uživateli. 
 

q) Doplatek za vrácení nevyčištěného vozu …………… Kč. 
 

r) Doplatek za vrácení silně znečištěného vozu …………… Kč. 
 

s) Storno podmínky: při zrušení smlouvy 30 dnů a méně před zapůjčením – …………… % nájmu, 

 jinak – …………… % nájmu. 

 

t) V případě neočekávané události (nehoda, velké poškození, ztráta vozidla) před termínem zapůjčení vozu si 
pronajímatel vyhrazuje právo dodání náhradního vozu stejných parametrů jako má sjednané vozidlo (týká se 
zejména parametru počet osob pro jízdu/spaní). V případě nedodržení těchto parametrů je uživatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit a pronajímatel je povinen bezodkladně uživateli vrátit veškeré již poskytnuté finanční 
prostředky (záloha, doplatek, kauce). 
 

u) Vozidlo/pozemek se předává v …………… hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16.00 hodin posledního dne 
půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.  

Pokud je vůz předáván nebo přebírán mimo pracovní dobu (víkend, svátky), účtujeme si …………… Kč + DPH. 
 

v) Uživatel přebírá vozidlo s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží. V ceně půjčovného jsou 3 PB lahve, chemie do 
WC – jejich obsah uživatel při vracení nedoplňuje. 
 

w) Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pronajímatel garantuje, že tyto osobní údaje nejsou dále předávány 
třetí osobě a není s nimi jinak nakládáno, než je nezbytně nutné k zápůjčce obytného vozu, dle platných zákonů 
ČR.  
 

Platby se provádí ……………………………………………………………………………… . 
 
 

V …………… dne: ……………         
 

 

 

 

Pronajímatel:                                                                                                            Nájemce: 
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PŘEDÁVACÍ/PŘEJÍMACÍ PROTOKOL 
 

 

PŘEDÁNÍ 
 

Potvrzuji převzetí ………………………………………………………………………………  
 
V místě: ………………………………………………………………………………  
 

 

Dne………………………………… v …………………. hod     

 

 

Za pronajímatele:       Za uživatele: 
 

 

jméno:…………………………..    jméno:………………………….. 
 

 

 

podpis:………………………….    podpis:…………………………. 
 

 

 

VRÁCENÍ 
 

Potvrzuji převzetí ………………………………………………………………………………  
 
V místě: ………………………………………………………………………………  
 

 

Dne………………………………… v …………………. hod     

 

 

Za pronajímatele:       Za uživatele: 
 

 

jméno:…………………………..    jméno:………………………….. 
 

 

 

podpis:………………………….    podpis:…………………………. 
 

Případné poškození a nedostatky uvedeny na další straně. 
      

 

 

 

 



  

 

5 

 

 
 

Dodatek ke smlouvě o pronájmu vozidla 
č. 2020/035 

 
 

 

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody na vozidle či pozemku a na veškerém příslušenství, 
ke kterým by mohlo dojít z důvodů, které nemají původ v provozní činnosti pronajímatele a 
jeho společníků (např. poškození zvěří, blesk, kroupy a jiné živelné pohromy nebo 

samovznícení).  

Pronajímatel nenese v žádném případě odpovědnost za jednání třetích stran, ani za krádež, 
vloupání, poškození a podobně, bez ohledu na to, zda se tato třetí strana pohybovala v 
areálu oprávněně či neoprávněně.  
 

Pronajímatel zajistí zamknutí vozidla dostupnými bezpečnostními prostředky po dobu 
zapůjčení vozu. Cennosti nesmí být ponechány ve vozidle 

 

Nájemce podpisem tohoto dodatku souhlasí s uvedenými podmínkami pro 

…………………………..…………………………..   

 

 

V ………………………….. , dne ……………………… 

 

 

 

Za pronajímatele:     Za nájemce: 

 

 


