
Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000             /2017 

 

uzavřená podle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku 

(dále jen „Smlouva“) 

Pronajímatel:  

BeBr cheval s.r.o.  

se sídlem č.p. 104, 679 31 Sebranice 

IČO: 05199930 

DIČ: CZ05199930  

C 93913 vedená u Krajského soudu v Brně 

č..ú. 9486792001/5500 

e-mail.: bebr@bebrcheval.cz 

dále jen „Pronajímatel“, 

na straně jedné a  

 

Obchodní firma/ Jméno a příjmení:  

IČ/DIČ 

dat.nar./č.op 

Sídlo/Bytem:  

Telefonní spojení:  

Email:  

dále jen „Nájemce“, na straně druhé,  

 

dále také společně jako „Strany“ 

 

Předmět smlouvy 
Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci na dobu uvedenou v čl. II této Smlouvy užívání dopravního 

prostředku uvedeného v tomto článku odst. 3 této Smlouvy (dále jen „Vozidlo“) a Nájemce se zavazuje 

zaplatit za to Pronajímateli sjednané nájemné ve výši uvedené v článku III. této smlouvy, dle článku III. 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy. 

Ujednání této Smlouvy mají přednost před ujednáními OP. 

Předmětem pronájmu je Vozidlo: 

Druh vozidla: Osobní automobil Vozidlo tovární značky: ………………..Obchodní označení vozidla dle 

VTP: …………… RZ: …………….. VIN: ……………………… barva: …………… s vybavením dle 

protokolu o předání vozidla (dále jen „Protokol o předání vozidla“), který tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. 

Vedle Protokolu o předání vozidla sepíší Strany také protokol o vrácení vozidla (dále jen „Protokol o 

vrácení vozidla“), jehož vzor tvoří přílohu č. 3. této Smlouvy. 

 

II. Doba nájmu 
Nájem se sjednává od  …………….., ……. hodin na do ……………, …… hodin, to znamená na 

…………… dní 

Před začátkem nájmu Nájemce složil Pronajímateli peněžitou kauci ve výši …………….,- Kč (dle platného 

ceníku autopůjčovny) jako garanci za případné škody a neuhrazené Nájemné či jiné pohledávky 

Pronajímatele za Nájemcem vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou. 

 

III. Nájemné 
Cena nájmu je sjednána za dobu nájmu uvedenou v článku II a to ve výši …………..,- Kč vč. DPH za den 

bez limitu volných kilometrů. (ceny pronájmu jsou uvedeny v našem ceníku) 

Placení nájemného upravují OP. 

 

IV. Osoby oprávněné řídit Vozidlo, zahraniční cesta 
Smluvní strany se dohodly, že osobami oprávněnými řídit Vozidlo jsou: 

Nájemce a dále, následující osoby:    

Jméno a příjmení  

Bytem:  

Datum narození: 

 

Jméno a příjmení  

Bytem:  

http://www.renthelper.cz/cenik/
http://www.renthelper.cz/cenik/
http://www.renthelper.cz/cenik/


Datum narození: 

Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze na území ČR. 

Cesty do zahraničí jsou umožněny pouze s písemným souhlasem pronajímatele vozidla. 

Smluvní strany se dohodly, že Vozidlo smí/nesmí být použito pro cestu do zahraničí. 

 

V. Sankce 
Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení 

následujících povinností, které jsou stanoveny touto Smlouvou a OP. 

poruší-li Nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze Nájemce či osoby stanovené v této Smlouvě. 

v případě, že Nájemce zadá opravu vozidla bez souhlasu Pronajímatele nebo zadá opravu mimo 

autorizované servisy nebo servis určený Pronajímatelem. 

Poruší-li Nájemce zákaz použít Vozidlo pro cestu do zahraničí či použije-li Vozidlo k cestě mimo stanovené 

státy.   

Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou nevrácenou věc 

patřící do předaného příslušenství Vozidla při skončení nájmu. 

Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví 

této Smlouvy. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody v plném 

rozsahu. 

 

VI. Převzetí vozidla: 
Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol, (zůstává u smlouvy o zapůjčení). Zkontrolujte si prosím 

veškeré údaje na předávacím protokolu, stav vozidla včetně stavu paliva v nádrži, tachometru a základní 

výbavy. 

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. 

 

VII. Vrácení vozidla: 
Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více 

než 1 hodinu bude účtován další 1 den zápůjčky. 

Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí 

osoba podepíše vrácení vozu jménem zákazníka, pokud se tento z jakéhokoliv důvodu nedostaví a 

nepodepíše protokol o vrácení vozidla. 

Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, pokud bylo čisté předáno. Auto je považované za čisté: exteriér – 

karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo 

pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat 

odpadky). V opačném případě bude účtován poplatek za úklid, nebo umytí vozidla dle ceníku autopůjčovny. 

Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, se kterým bylo vozidlo 

převzato v okamžiku zápůjčky. V opačném případě je účtován poplatek za dotankování pohonných hmot 

500.- Kč a náhrada PHM podle aktuálních cen paliva. 

 

VIII. Pojištění a další služby: 
V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla, nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky 

podle ceníku autopůjčovny a servisních prací. 

V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod jsou asistence a odtah vozidla zahrnuty v ceně pronájmu. 

V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění jsou škody vč. služeb a odtahu účtovány podle 

ceníku autoservisu. 

Škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (např.: palivo, 

střešní zahrádka, řetězy, apod.), výměna žárovek jsou v režii nájemce. Každou škodní událost, tedy i 

takovou, při 

níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit 

pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „ Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s 

doklady k vozidlu, zajistit 

soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude 

případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. 

V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené 

s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství, nebo v souvislosti s provozem vozidla v 

období zapůjčení. 

Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce 

povinen zaplatit spoluúčast 5 % nákladů na likvidaci škody min. však 5.000,- Kč a zaplatit odtah 

na pronajímatelem určené místo. 



Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny 

vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky 

pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i 

osobami třetími v případě nezjištění viníka. 

Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením 

pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. 

Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z platební 

karty nájemce. popř. zaplatí škodu v hotovosti. 

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. 

Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat 

za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání. 

 

IX. Pokuty a ostatní sankce 
Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce. 

Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více 

než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky. 

Za ztrátu (OTP, SPZ zelené karty, klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši od 500,- až 2 500,- Kč. 

U ztráty SPZ je nutné ihned ohlásit ztrátu na Policii ČR a doklad předat půjčovně při vrácení vozidla. 

Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje 

např.: propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění od 

600,- Kč, znečištění 

karoserie 250,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + poplatek za 

dotankování 200,- Kč. V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu a 

servisních prací. V případě, 

že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR zaplatí také administrativní poplatek ve výši 300,- Kč. 

 

X. V pronájmu je zahrnuto: 
zdarma likvidace pojistných událostí v případě havárie 

ceny za den se počítají za 24 hodin 

havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel) na území ČR a EU 

zákonné pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel 

zajištění pravidelných prohlídek dle pokynů výrobce 

zajištění povinných kontrol (STK, EMISE) 

silniční daň 

zimní a letní pneu dle vyhlášky 

zelená karta 

dálniční známka 

 

XI. V pronájmu není zahrnuto: 
záloha (deposit) ve výši 1 000 Kč až 20 000 Kč dle typu vozidla 

pohonné hmoty 

spoluúčast při dopravní nehodě 5% 

spoluúčast při odcizení vozu 10% z pořizovací ceny vozidla 

mytí vozidla a úklid interiéru 

drobná údržba vozidla / defekt kola, výměna žárovky atd. 

pokuty za přestupky v silničním provozu 

 

 

XII. Ostatní a závěrečná ujednání 
Nebude-li předmět nájmu způsobilý k provozu, má Nájemce právo odmítnout vozidlo převzít, a zjistí-li tuto 

skutečnost až dodatečně, má právo jej vrátit a žádat 

odstranění vady, nebo 

odevzdání jiného vozidla, nebo  

odstoupení od smlouvy   

Nájemce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s OP a Ceníkem seznámil a souhlasí s nimi. Nájemce 

souhlasí s tím, aby si Pronajímatel pořídil kopie jím předkládaných dokladů, jakož i s tím, aby Pronajímatel 

jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, ukládal a používal za účelem naplnění této Smlouvy. 

 



Případné spory vzniklé při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se přednostně nepodaří 

odstranit jednáním, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. 

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jeden.  

 

Přílohy:    

č. 1 OP  

č. 2  Protokol o předání vozidla  

č. 3  Protokol o vrácení vozidla ( přiložen v den vrácení ) 

 

 

 

 

 

 

  

          BeBr cheval s.r.o                                                               nájemce 

pronajímatel 


