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Smlouva o pronájmu vozidla 

 
uzavřená mezi: 

    

Pronajímatelem vozidla:  

                              

firma:          Tomáš Záviš 

sídlo:           Kijevská 19 , 370 05 České Budějovice 

IČO:            606 35 398 

DIČ:            CZ7502241230 

zastupuje:   Tomáš Záviš 

Tel.:            602 408 778 

 

                            a 

                                                                    

Uživatelem včetně dalších osob řídících vozidlo: 

IČO:  

DIČ: 

zastupuje:  

řidičský průkaz:---  

číslo pasu: ---      

 

 
 _________________________________ 

                                                                    
Předmětem smlouvy je: pronájem (zapůjčení) osobního automobil (OA) včetně příslušenství 

pronajimatelem uživateli na dobu dle této smlouvy 

 

Druh vozidla: osobní  

Typ vozidla: Ford Transit kombi  

Číslo podvozku:WFOHXXBDFP3C72934    

Rok výroby:2003  

SPZ: 5C4 2634 
 _________________________________ 

               
1)  Termín zapůjčení: 3.6.2011 – 12.6.2011 

 

2)  Povolené země:              Evropa          

  

3) Čas a místo předání vozidla:  

4) Čas a místo vrácení vozidla:         

5). Nájemné : 

Denní sazba neomezené KM : 900 Kč  bez DPH 

Sazba za kilometr 0 Kč bez DPH 

Počet dní :10 

Stav palivové nádrže:100% 

Stav tachometru:----  
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Nájemné za vozidlo:         

  

Celkem:                         

 

 

 

 _________________________________ 

           
 

6). Platební podmínky: 

 

a) Nájemné je splatné v den vrácení vozidla, a to v hotovosti, k rukám pronajímatele. 

 

b) Při zapůjčení se skládá vratná záloha ve výši 10 000,- Kč která slouží na případné škody vniklé na vozidle. 

 

 

7). Podmínky zapůjčení: 

 
a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajimatel a na druhé straně uživatel. Více uživatelů ručí za 

všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou jako společný viník. 

   

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 OA potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících 

k vozidlu. 

 

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, součástí dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění, zelená karta. 

 

k)  Uživatel se zavazuje uhradit pronajímateli škodu která vznikne na pronajatém vozidle. 

 

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 OA bez zavinění uživatele. 

 

n)  Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s výše uvedenými osobami. 

Pokud bude nezbytná oprava OA, musí být provedena v autorizovaném servisu.  
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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. Při nepojízdnosti vozidla z důvodu 

nehody nebo jiného poškození platí odtah vozu nájemce OA (pouze ze zahraničí). 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 2.000,- Kč. 

 

r)  Doplatek za vrácení silně znečištěného vozu 5.000,- Kč. 

 

s)  Storno podmínky:  při zrušení smlouvy do 24 hodin. 

 

t)  V případě neočekávané události (nehoda, velké poškození, ztráta vozidla) před termínem zapůjčení vozu si 

pronajímatel vyhrazuje dodání náhradního vozu. 

 

u)  Vozidlo se předává v 14.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 20.00 hodin posledního dne půjčení, 

pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.  

v)  Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas 

s jejich uveřejněním (Zákon 439/2004 Sb. O ochraně osobních údajů). 

 

 

V Českých Budějovicích dne  

 

 

 

 

 

 

                      Pronajímatel                                                                          Nájemce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


