Smlouva o nájmu vozidla
podle § 2201 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou dnešního dne,
měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále jen smluvní strany):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(dále jen pronajímatel) na straně jedné
a
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(dále jen nájemce) na straně druhé
Článek I.
Předmět nájmu, jeho předání a stav, předávací protokol
Pronajímatel je výlučným vlastníkem následujícího osobního automobilu
Tovární značka:
Ford
Typ/model:
Mustang
Rok výroby:
2015
Číslo karoserie (VIN):
1FATP8EM9F5331910
SPZ / RZ:
9U31641
Uvedené vozidlo je předmětem nájmu na základě této smlouvy o nájmu vozidla a nadále v textu
pro něj bude používána zkratka vozidlo.
Dokladem o předání vozidla bude nájemcem podepsaný předávací protokol. Podpisem na
předávacím protokolu nájemce výslovně potvrdí převzetí vozidla a to, že mu vozidlo bylo předáno
ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání, že nevykazuje žádné zjevné vady, zejména pak
viditelná poškození karoserie a interiér. V předávacím protokole bude mimo jiné uveden stav
tachometru, stav pohonných hmot a další údaje o technickém stavu vozidla.
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Článek II.
Předmět smlouvy
Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci za úplatu vozidlo, aby jej dočasně užíval.
Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za přenechání vozidla k dočasnému užívání
nájemné.
Článek III.
Doba nájmu a místo předání a vrácení vozidla
Pronajímatel přenechává nájemci vozidlo do užívání na dobu určitou, a to ode dne ______
(___:___ hod.) do dne _______ (___:___ hod.).
Nájemce si převezme vozidlo od pronajímatele v provozovně pronajímatele na adrese
___________________, kde také vozidlo při skončení nájmu vrátí.
Článek IV.
Nájemné
Nájemce je povinen platit pronajímateli za přenechání vozidla k dočasnému užívání nájemné.
Smluvní strany se dohodly, že nájemné bude placeno jako nájemné (zvolit odpovídající):
O
denní
O
víkendové
O
týdenní
O
měsíční
O
jiné, a to ___________________________________________________________
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Smluvní strany se dohodly na tom, že nájemné shora zvolený časový úsek trvání nájmu bude
činit Kč _______,-- + DPH, slovy ______________ plus DPH za (zvolit odpovídající):

O
každý započatý den
O
za celý víkend
O
každý započatý týden
O
každý započatý měsíc
O
___________________________________________________________________
3. Nájemce uhradil nájemné za celou dobu trvání nájmu v celkové výši Kč _______,-- v hotovosti
před podpisem této smlouvy. Svým podpisem na této smlouvě pronajímatel úhradu nájemného
potvrzuje.
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Článek V.
Jistota
Pronajímatel požaduje, aby nájemce složil pronajímateli peněžitou jistotu, že krom úhrady
nájemného splní i jiné povinnosti vyplývající z nájmu, a to ve výši Kč 20.000,--, slovy
dvacettisíckorunčeských, v případě občanů České republiky a ve výši Kč 70.000,--, slovy
sedmdesáttisíckorunčeských, v případě cizích státních občanů. V případě cizích státních
občanů pronajímatel dále požaduje, aby byl po dobu trvání nájmu u pronajímatele uložen
cestovní pas nájemce.
Nájemce uhradil peněžitou jistotu ve výši
O
Kč 20.000,-O
Kč 70.000,-v hotovosti před podpisem této smlouvy. Svým podpisem na této smlouvě pronajímatel
úhradu peněžité jistoty potvrzuje.
Při skončení nájmu pronajímatel vrátí peněžitou jistotu nájemci. Pronajímatel je předtím, a to
i kdykoli během trvání nájemního vztahu, oprávněn si započíst, co mu nájemce případně
z nájmu dluží. Takto je pronajímatel oprávněn započíst zejména smluvní pokuty podle této
smlouvy, které je mu nájemce povinen uhradit, částku, o kterou pojišťovna zkrátila plnění, ve
smyslu článku VI. odst. 2 smlouvy, spoluúčast ve smyslu článku VI. odst. 3 smlouvy či
náhradu škody ve smyslu článku VIII. odst. 2 smlouvy. V případě cizích státních občanů vrátí
pronajímatel nájemci cestovní pas.
Nájemce nemá právo na úroky z jistoty.
Článek VI.
Pojištění vozidla a asistenční služby
Pronajímatel sjednal na své náklady pojištění vozidla, a to jeho zákonné i havarijní pojištění,
a dále jsou zajištěny asistenční služby, jejichž popis a kontaktní údaje jsou uloženy ve
vozidle.
Nájemce svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s pojistnou smlouvou včetně pojistných
podmínek a dalších k ní se vztahujících dokumentů, a zavazuje se, že se bude chovat
v souladu s povinnostmi tam stanovenými. V případě, že by nájemce tyto povinnosti porušil
a toto porušení povinností by případně vedlo ke zkrácení plnění pojišťovny, je nájemce
povinen uhradit pronajímateli částku, o kterou pojišťovna své plnění zkrátila.
Nájemce svým podpisem potvrzuje, že si je vědom toho, že sjednané havarijní pojištění má
sjednánu spoluúčast, která nebude pojišťovnou v případě žádné pojistné události hrazena.
Nájemce je v případě pojistné události povinen uhradit pronajímateli částku odpovídající
spoluúčasti.
Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Nájemce je po dobu trvání nájmu povinen vozidlo řádně užívat, opatrovat, chránit před
poškozením, odcizením nebo zničením. Nájemce je také povinen dbát o dobrý vzhled a čistotu
vozidla. Za opotřebení vozidla způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.
Nájemce není za žádných okolností oprávněn zasahovat do elektroniky, kterou je vozidlo
vybaveno.
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Náklady na provoz vozidla nese nájemce. Nájemci bylo vozidlo předáno s plnou nádrží
pohonných hmot, což nájemce svým podpisem potvrzuje, a nájemce je povinen vozidlo
s plnou nádrží pohonných hmot vrátit.
V případě poškození, ztráty či zničení vozidla je nájemce povinen vždy oznámit tuto událost
policii a vyčkat jejího příjezdu na místě, využít zajištěné asistenční služby, a dále je povinen
neprodleně o této události informovat pronajímatele.
Nájemce je oprávněn jezdit s vozidlem pouze v České republice. Jízda vozidlem do zahraničí
je přípustná pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z právních předpisů.
VIII.
Ukončení platnosti smlouvy
Tato smlouva bude ukončena uplynutím doby nájmu uvedené v článku III. odst. 1 této
smlouvy.
V souvislosti s ukončením platnosti smlouvy je nájemce povinen vrátit pronajímateli vozidlo ve
stavu, v jakém jej převzal, a to nejpozději do okamžiku uvedeného v článku III. odst. 1 této
smlouvy. V případě, že nebude vozidlo vráceno ve stavu, v jakém jej nájemce převzal, je
nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody.
IX.
Smluvní pokuty
V případě, že nájemce poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy, je
pronajímatel oprávněn účtovat a nájemce povinen uhradit smluvní pokutu, jejíž výše byla
dohodou smluvních stran stanovena na Kč 20.000,--, slovy dvacettisíckorunčeských. Takto
ujednaná smluvní pokuta se vztahuje zejména na porušení povinnosti nájemce uhradit
pronajímateli částku, o kterou pojišťovna zkrátila plnění, dle článku VI. odst. 2 smlouvy, na
porušení povinnosti nájemce uhradit pronajímateli částku odpovídající spoluúčasti dle článku
VI. odst. 3 smlouvy, na porušení povinnosti nájemce nezasahovat do elektroniky, kterou je
vozidlo vybaveno, dle článku VII. odst. 2 smlouvy, na porušení povinnosti nájemce oznámit
událost policii a vyčkat jejího příjezdu na místě či využít zajištěné asistenční služby dle článku
VII. odst. 4 smlouvy, na porušení povinnosti nájemce jezdit s vozidlem pouze v České
republice dle článku VII. odst. 5 smlouvy a na porušení povinnosti nájemce uhradit
pronajímateli náhradu škody dle článku VIII. odst. 2 smlouvy.
Smluvní pokuta podle prvého odstavce tohoto článku smlouvy se nevztahuje na porušení
povinnosti nájemce vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot dle článku VII. odst. 3
smlouvy. V tomto případě je pronajímatel oprávněn účtovat a nájemce povinen uhradit smluvní
pokutu, jejíž výše byla dohodou smluvních stran stanovena na Kč 3.000,-- + DPH.
Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednané smluvní pokuty nemají vliv na povinnost
nájemce k náhradě škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje. Nájemce je tedy vedle povinnosti uhradit smluvní pokutu povinen i k náhradě škody.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této smlouvy slabší
smluvní stranou.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich
vzájemné vztahy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, po jednom výtisku pro
každou ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že její obsah je pro ně dostatečně
určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V __________________ dne ___________
………………………………………
pronajímatel
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