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SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dle § 2201 a násl. a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

1. SMLUVNÍ STRANY

Nájemce: 

Jméno: 

Adresa: 

IČO/RČ: 

č.O.P.: 

č. Ř.P.: 

Tel.číslo: 

e-mail:

Druhý řidič: 

Jméno: 

Adresa: 

IČO/RČ: 

č.O.P.: 

č. Ř.P.: 

Tel.číslo: 

e-mail:

Pronajímatel: 

pujcim-dodavku.cz         
Jiří Valachovič 
Nerudova 797, 783 91 Uničov 
GSM: +420 797 994 993 

Registrace: Fyzická osoba zapsaná 
v Živnostenském rejstříku od 
31.10.2018, Č.j. ŽÚ /722/2018/De, 
Živnostenský úřad Uničov 

IČ:   622 83 804 
DIČ: CZ7310145326

Bankovní spojení: 
FIO banka a.s. 
číslo účtu:2601516909/2010 

email:  
jiri.valachovic@gmail.com 

2. PŘEDMĚT PRONÁJMU:

Pronajímatel se zavazuje, že ode dne účinnosti této smlouvy poskytne nájemci dopravní prostředek: 

Tovární  značka: Fiat DUCATO 2,3 JTD 17 VIN: ZFA25000001085969 
registrační značka: 6Z5 1591 rok výroby: 2007 
barva: bílá Číslo TP: UI 300551 
řazení  převodovky manuální druh vozidla: Nákladní N1 

Velikost úložného prostotu 
Zapůjčené vozidlo patří do kategorie N1, nájemce byl měl tedy být držitelem řidičského oprávnění skupiny ,,B“  tj. 
na osobní automobil. Objem úložného prostoru je 17,5 m3, délka úložného prostoru je 3 705 mm, šířka 1 870 mm, 
výška 2 522 mm.  

Vybavení vozidla:  

lékárnička, výstražný trojúhelník, sada nářadí /klíč na kola, sada žárovek, 1x klíč od vozu, plnohodnotná rezerva, 2x 

výstražná vesta, tažné lano, 2x kurtny. Navigace s možností nastavení upozornění max. rychlosti, autorádio. 

Malý technický průkaz, doklad o pojištění odpovědnosti provozu vozidla. Dálniční známka platná na území ČR.

Stav provozních kapalin při předání vozidla v normě, dle doporučení výrobce. 

Vozidlo je při předání v řádném technickém stavu, čisté a způsobilé provozu. 

Další výbava:……………………………………………………………………………………………………….. 
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CENÍK A DOBA PRONÁJMU VOZIDLA: 

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. V ceně pronájmu nejsou zahrnuty náklady na pohonné hmoty a poplatek za 
případné dohodnuté přistavení vozidla. Nájemné se sjednává na dobu:  

den měsíc /slovy rok hodina minuta 

od

do 

Celkový počet dnů nájmu  __________x__________ = ______________ 

Cena nájmu celkem:………….………………………………slovy:………………………………………………… 

zaplaceno hotově dne:…………………………………………. 

4. ZPŮSOB PLATBY A OBSAH PRONÁJMU:

Nájemné se platí vždy v hotovosti při podpisu smlouvy, nebo na účet 2601516909/2010 u FIO banky. V případě 

bankovního převodu, částka za pronájem musí být v čase předání vozidla nájemci již připsaná na účet pronajímatele.  

Úplata za nájem obsahuje: 

- povinné pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla

- dálniční známku platnou na území ČR

Úplata za nájem nezahrnuje: 

- náklady na pohonné hmoty

- opravy defektů pneumatik, případné škody způsobené na pneumatikách a discích.

5. MÍSTO PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU:

Místo předání předmětu nájmu (dopravního vozidla) nájemci: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místo vrácení předmětu nájmu (dopravního prostředku) pronajímateli: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena dohodou za km          __________x__________ = ______________ 

od 
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6. PRÁVA A POVINNOSTÍ NÁJEMCE:

1. Nájemce je povinen užívat vozidlo řádně v souladu s účelem, který byl smluvně dohodnut.
2. Nájemce je povinen se důkladně seznámit se všemi technickými a provozními předpisy vozidla a tyto

dodržovat. Rovněž je povinen dodržovat všechny pokyny pronajímatele.
3. Nájemce je povinen chránit vozidlo před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením a to v maximálně možném

rozsahu, který lze od něj požadovat.
4. Nájemce není bez písemného souhlasu pronajímatele oprávněn přenechat pronajaté vozidlo k užívání třetí

osobě.
5. Nájemce je povinen vozidlo vrátit v sídle pronajímatele, eventuálně na jiném dohodnutém místě, nejpozději

do konce stanovené doby zapůjčení a to ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
6. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení vozidla, je nájemce povinen okamžitě ohlásit pronajímateli.

V opačném případě je nájemce povinen uhradit neprodleně veškeré škody, které mu vznikly v důsledku
porušení povinností nájemcem.

7. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat nájemce o neprodlené vrácení vozidla před
skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže nájemce nepoužívá pronajaté vozidlo řádně, nebo jestliže jej
užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

8. V pronajatém vozidle je přísný zákaz kouření!
9. S pronajatým vozidlem je zákaz vycestování do zahraničí!

Prodlení a odpovědnost za škodu 
1. Je-li nájemce v prodlení s vrácením pronajatého vozidla, je odpovědný za škodu, která v důsledku tohoto

prodlení pronajímateli vznikla. Dále je nájemce povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení částku
ve výši 900,- Kč s DPH.

2. Za nadměrné opotřebení pronajatého vozidla v rozporu s technickými a provozními předpisy vozidla, či
pokyny pronajímatele, odpovídá nájemce pronajímateli v plném rozsahu poškození.

Smluvní pokuta 
1. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, kterých se dopustil s pronajatým vozidlem a škody vzniklé

ztrátou dokladů, klíčů, nářadí s vybavením vozidla jdou vždy na vrub nájemce.
2. Za nadměrné znečištění pronajatého vozidla je příplatek k nájemnému 400,- Kč.

Pojištění 
Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit pronajaté vozidlo pojištění v rozsahu podmínek zákonného 
pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Za škody způsobené na vozidle 
zodpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu. Pronajímatel mlže rovněž požadovat od nájemce náhradu ztráty na 
nájemném ve výši odpovídající ceně za pronájem a to až do dne, kdy mu bude pronajaté vozidlo nebo jeho náhrada 
k dispozici. 

Zodpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle může být omezena jeho spoluúčastí do výše 20 000,- Kč 
a to pro případ poškození havárií, živelnou pohromou, za škodu způsobenou ztrátou nebo odcizením vozidla, jeho 
části či jeho poškozením v důsledku krádeže, pokusem o krádež nebo vandalismem. Zodpovědnost nájemce však není 
možné omezit v případě, kdy k poškození, nehodě, ztrátě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení podmínek 
smlouvy o pronájmu. 
V případě nezaplacení částky za pronájem, bude částka vymáhaná bez odkladu soudní cestou. 

Co dělat v níže uvedených případech? 
V případě autonehody, defektu pneumatiky, krádeže vozidla nebo při změně plánované a dohodnuté trasy vždy volat 
na číslo pronajímatele +420 797 994 993 

Prohlášení nájemce 
Nájemce prohlašuje, že se před podepsáním této smlouvy řádně seznámil s obsluhou vozidla a že jej bude užívat 
v souladu s účelem smlouvy a pravidly silničního provozu. Současně prohlašuje, že je oprávněn vozidlo ke 
stanovenému účelu užívat. 
Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Závěrečná ustanovení 
1. Podmínkou účinnosti všech dodatků a změn této smlouvy je její písemná forma. Vedlejší ústní ujednání

nebyla dohodnuta.
2. Tato smlouva podlého právu České republiky konkrétně zákonu č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podepsáním přečetly a že byla uzavřena podle jejich

svobodné a srozumitelné vůle.
4. Pronajímatel nezodpovídá za škody vzniklé nájemci, nebo třetí osobě následkem závady vzniklé na vozidle

v zápůjční době.

Doba pronájmu 
a) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to

od hod -do  hod 

v  dne v hod. 

b) Stav tachometru v km při předání vozidla k pronájmu

c) Stav paliva R ¼ ½ ¾ Plná 

Pronajímatel: Jiří Valachovič Nájemce 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pronajaté vozidlo vráceno  

a) v v hod 

b) Stav tachometru v km při vrácení vozidla

d) Stav paliva R ¼ ½ ¾ Plná 

Pronajímatel: Jiří Valachovič Nájemce 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poškozeno: ANO NE 

 dne 
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