
, 

Smlouva o nájmu vozidla 
Petar Georgiev Petrov 
r.č.:6510047335. IČ :05265568
bytem:Jezdecka 3276, Mělník, 27601
tel. 737105260 

(dále jen pronajímatel) 

a 

Jméno/ Název, r.č. / IČ: 

Adresa: 
(dále jen nájemcel 

.5polu uzavřeli smlouvu následujícího znění (dále jen smlouva) 
Čl. I. Účel nájmu 

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání vozidlo za podmínek dále uvedených v této smlouvě a nájemce se zavazuje zaplatit 
pronajímateli nájemné dle čl. IV. této smlouvy. 

Čl. li. Předmět nájmu 

Užitkový automobil do 3,5 t značky: ................................... , RZ: ..................... , VIN: ....................... .................. . 

Nájemné se sjednává na dobu určitou 

od (datum, hodin): 

do (datum, hodin): 

Čl. Ill. Doba nájmu 

Čl. IV. Nájemné a platební podmínky 

Cena nájmu je stanovena dle ceníku, dohodou smluvních stran na ..................... Kč. 
Nájemce provede úhradu v hotovosti při podpisu této smlouvy. Nájemné zahrnuje počet volných kilometrů dle ceníku, za každý další ujetý kilometr dle 

· tachometru budou účtovány 2,- Kč. Sjednané nájemné nezahrnuje náklady na pohonné hmoty. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou
nemohl vozidlo užívat pro jeho nezpůsobilost k provozu, kterou nezpůsobil sám. V těchto případech má však povinnost oznámit ihned tuto skutečnost
pronajímateli, jinak jeho povinnost platit nájemné trvá.
Ceník: 

cena volné km 

490-kč 100 

doba pronájmu 

11 až 24 hodin

30 dni 10000-kč 3000 

každých dalšých započatých 24 hodin 490-kč 100 

Čl. V. Práva a povinnosti 
Nájemce je povinen předložit platný doklad totožnosti a řidičský průkaz k prokázání způsobilosti řízení vozidla. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo na území 
ČR a Evropy k účelu, k němuž obvykle slouží a výslovně se zavazuje, že ho neposkytne jiné osobě, než uvedené dále jako „další řidič", že v něm nebude 
přepravovat náklady těžší než je nosnost vozidla, či nebezpečné náklady. V případě porušení výše uvedených povinností je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Porušení 
těchto podmínek je považováno za podstatné porušení smluvních podmínek. Se souhlasem pronajímatele je nájemce oprávněn svěřit řízení vozidla dalším 
řidičům starším 18 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla (dále jen „další řidič"). Nájemce odpovídá za to, ze další 
řidič bude dodržovat povinnosti uvedené v ustanovení této smlouvy. 

Dalšl řidiči:1) 
P' 

osoba uvedená v předávacím protokolu jako přebírající 

2) Jméno, č. ŘP: 

Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci doklady od vozidla, výbavu a příslušenství vozidla. Pronajímatel předá nájemci vozidlo v řádném technickém 
stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s platnými právními a technickými předpisy a po provedení kontroly stavu počítadla ujetých kilometrů a 
kompletnosti povinné výbavy v souladu s platnou legislativou. Pronajímatel předá nájemci vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonnými hmotami a 
doplněnými provozními kapalinami. Nájemce bere na vědomí, že ve vozidle platí zákaz kouření. Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat stav 
vozidla a při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno. Nájemce je povinen řádně pečovat o vozidlo, aby 
nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebování a zajistit ho proti ztrátě a odcizení. Nájemce je též povinen každých 1000 ujetých kilometrů zkontrolovat stav 
provozních kapalin a tyto dle potřeby doplnit. Náklady na pořízení provozních kapalin nese pronajímatel. V případě potřeby opravy vozidla v průběhu nájmu 
na území ČR je povinen nájemce tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli. Opravy vozidla v průběhu nájmu lze provádět pouze se souhlasem 
pronajímatele. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. V případě ztráty klíčů od vozidla, 
dokladů od vozidla či jiné výbavy a příslušenství vozidla v průběhu nájmu a jeho nevrácení při skončení nájmu je nájemce povinen uhradit náklady spojené se 
zajištěním nové výbavy a příslušenství. 

Čl. VI. Pojištění 
Pronajímatel uvádí, že vozidlo je havarijně pojištěno u .................... pojišťovny a.s. číslo pojistné smlouvy ......................... proti škodám způsobeným'jeho 
provozem třetím stranám jak na území ČR, tak i na geografickém území Evropy. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle ani za škody 
způsobené osobám přepravovaným na ostatních sedadlech vozidla. Každou pojistnou událost a poškození vozidla v průběhu nájmu je nájemce povinen ihned 
ohlásit pronajímateli a Policii ČR či policii příslušné země. Dále je povinen vyplnit formulář Záznam o dopravní nehodě, soupis všech účastníků, svědků, vozidel 
a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. V případech, kdy se pojištění nevztahuje 
na krytí vzniklé škody způsobené nájemcem v plném rozsahu, je nájemce povinen zaplatit nekrytou část škody a v případech, kdy se pojištění na krytí vzniklých 
škod nevztahuje vůbec, je nájemce odpovědný za celou výši škody. 

Čl. VII. Kauce 
Při podpisu této smlouvy je skládána kauce ve výši S 000,- CZK, tato kauce bude nájemci vrácena při řádném ukončení nájemního vztahu. Pokud bude kauce 
v případě pojistné události použita na uhrazení nekryté části nákladů spojených s likvidací pojistné události, na uhrazení nákladů na odstranění poškození 
vzniklých na vozidle po dobu pronájmu nebo použita na náklady uvedené v Čl. VIII této smlouvy bude zbylá část kauce nejpozději do deseti pracovních dní od 






