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Smlouva o pronájmu dopravního prostředku  
(§2321 NOZ) 

 
Smluvní strany:  

Pronajímatel:      nájemce: 
 

David Fojt      Jméno a příjmení: ……………………………………………………….. 

Bedřichov 105, 679 71 Lysice   Bydliště: ………………………………………………………………. ……… 

IČO: 08535248     RČ (IČO): ………………………………………………………………………. 

na straně jedné      Číslo ŘP: ……………………………………………………………………….. 

(dále jen „pronajímatel“)    Číslo OP: ………………………………………………………………………. 
 

       na straně druhé 
(dále jen „nájemce“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2321 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o nájmu 
dopravního prostředku: 

1. 
Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

 
Touto nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu (viz níže) užívání níže 
specifikovaného dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Předmět nájmu, 
který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto:  
 
1) užitkový automobil tovární značky FIAT DUCATO, reg.zn: 2BE 6065 (VIN: ZFA25000001461601) 
 
(dále jen „předmět nájmu“). Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, 
které by mohly být překážkou nájmu. Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na základě 
shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí. 
Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k užívání a provozování za 
účelem obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích, a řádně jej nájemci předat spolu s potřebnými doklady 
(ORV, zelená karta), při podpisu této smlouvy. 
 
Vratná kauce je vybírána v hotovosti před zapůjčením předmětu nájmu a vrácena při převzetí předmětu nájmu. Vratná 
kauce není platbou za pronájem předmětu nájmu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady 
vzniklé porušením nájemní smlouvy (nedotankování, apod.), nebo na poškození vzniklé na předmětu nájmu v době 
pronájmu.  
 
Předmět pronájmu může na základě této smlouvy užívat:  
 
nájemce a tyto osoby:……………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
(dále jen „osoby oprávněné“) 
 

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu k užívání třetí osobě, vyjma osobám oprávněným uvedeným v této 
smlouvě. Nájemce není oprávněn jej přenechat třetí osobě do podnájmu a není ani oprávněn jej použít jako zástavu. 
Nájemce je oprávněn užívat automobil mimo území ČR jen s písemným souhlasem pronajímatele. 
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Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedeným shora, od pronajímatele jej převzít a platit 
pronajímateli dohodnuté nájemné podle čl. II této Smlouvy. 
Nájemce je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování 
nenechávat klíče v předmětu nájmu a předmět nájmu řádně uzamknout. 

Pronajímatel se zavazuje provádět svým nákladem údržbu a opravy předmětu nájmu, tím se rozumí kontrola a 
doplňování provozních kapalin (výměna motorového oleje, výměna brzdové kapaliny, výměna chladicí kapaliny), 
výměna pneumatik, kontrola a seřízení světel, výměna stěračů, čištění klimatizace, pravidelná technická kontrola. 
Pronajímatel hradí dálniční známku na území ČR. 
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemce odpovídá za škodu na předmětu nájmu způsobenou důsledkem 
nesprávného užívání vozidla (například poškození disků, pneumatik, škody na podvozku) nebo v důsledku užívání 
předmětu nájmu v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy nebo 
všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě nese náklady na opravu předmětu nájmu nájemce. 
Pronajímatel si vyhrazuje právo naúčtovat nájemci veškerá poškození na vozidle, ke kterým dojde v době užívání 
vozidla nájemcem. 

Nájemce nese náklady na provoz předmětu nájmu - pohonné hmoty, kapalina do ostřikovačů, a i náklady na běžnou 
údržbu – umývání předmětu nájmu. Úpravy či opravy předmětu nájmu, které překračují rámec běžné údržby, je 
nájemce oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele a na vlastní náklad. 

 

Po celou dobu nájmu zůstává předmět nájmu ve vlastnictví pronajímatele, a to i v případě, že opravou nebo úpravou 
dojde k podstatné změně předmětu nájmu. 

Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil 
pronajímatel. 

Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu nájemci přenechává do nájmu, nájemce 
touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do nájmu a zavazuje se za to 
platit pronajímateli nájemné. 

2. 
Předání předmětu nájmu a dokladů 

 
Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci předmět nájmu včetně vybavení a příslušenství (malý technický 
průkaz, doklad o úhradě povinného ručení), což obě strany svými níže uvedenými podpisy rovněž stvrzují. 

 
3. 

Další práva a povinnosti stran 
 

Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti nájemce uvedené v článku I. této smlouvy. 

Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. 
Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu předmětu nájmu. Předmět nájmu se vždy pronajímá s plnou nádrží 
a rovněž se i vrací s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude nájemci účtován poplatek podle platného 
ceníku autopůjčovny. 

Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení.  

 
Nájemce se zavazuje Předmět nájmu užívat výhradně na pozemních komunikacích ve smyslu § 2 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. Užívání předmětu nájmu na veřejných či uzavřených okruzích není povoleno. Nájemce 
se zavazuje nezúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. V případě porušení této povinnosti se 
nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  
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Nájemce se dále zavazuje nepoužívat předmět nájmu k tlačení nebo vlečení vozidel, či jiných předmětů s výjimkou 
přípojného vozíku připojeného k tažnému zařízení. Dále je zakázáno provádět na vozidle jakékoliv změny a úpravy bez 
souhlasu pronajímatele.  
 
Nájemce se zavazuje ve vozidlech nekouřit. V případě porušení tohoto zákazu kouření se nájemce zavazuje uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

 
4. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou 
druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé 
straně doručeno. 
 
Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného 
nevrácení předmětu nájmu.  
 

5. 
Závěrečná ujednání 

 
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. 
Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně. 
Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré údaje a informace, které si strany 
sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit 
třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. 
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami. 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
 

Předávací protokol 
Dnešního dne pronajímatel předal nájemci předmět pronájmu: 
 

1) Užitkový automobil 
a) Tovární značka: FIAT  b) Typ/model: DUCATO  c)Rok uvedení do provozu: 2009 

d) Motorizace: 2,3 JTD, 88kW e) VIN: ZFA25000001461601 f) SPZ: 2BE 6065 
 

2) Technickou dokumentaci k vozidlu 
a) Osvědčení o registraci vozidla číslo: UAY 922264 
b) Doklad o úhradě zákonného pojištění (zelená karta) 

 
3) Vybavení vozidla: 

a) Potvrzení o úhradě časového poplatku (elektronická dálniční známka ČR do 31. 1. 2023) 
b) Povinná výbava vozidla (lékárna, trojúhelník, tažné lano, výstražná vesta (2ks)) 
c) Hever, tažné oko, klíč na kola, rezervní kolo, řemen rezervního kola, hasicí přístroj, sada žárovek, 

autosmetáček + škrabka (2ks) 
d) Autorádio Sencor 
e) Tiskopis „záznam o dopravní nehodě“ 
f) Kontaktní formulář na asistenční službu 
g) 1 ks klíče od vozu s dálkovým ovládáním 
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6. Stav vozu 

 
Přední část: 

a) Poškození zasklení čelního skla naproti řidiči (velikost poškození cca 1cm) 
 
Zadní část: 

a) Poškozené levé zadní světlo (prasklý kryt) 
b) Pravé zadní dveře (promáčknuty v oblasti žebříku) 
c) Promáčklá karoserie nad levým zadním světlem 

 
Levý bok: 

a) Promáčklá karoserie na ploše cca 5cm 
b) Promáčklé dveře řidiče na ploše cca 15x15cm 

 
Pravý bok: 

a) Promáčklá karoserie nad levým zadním světlem a vedle světla 
 
Interiér: 

a) Prasklá sluneční clona u řidiče 
 
 
Nákladový prostor: 

a) Běžné známky opotřebování 
b) Nefunkční osvětlení nákladového prostoru 

 
7. Kilometry a nájemné 

 

Nájemné: ……………………. ,-Kč          /den (24 hodin)      /víkend 
Celkový počet dní: …………………. dní       /        víkend 
Vratná kauce: 5 000,- Kč 
Výjezd do zahraničí:            ANO              NE 
Celková částka za pronájem včetně kauce: …………………………….. ,- Kč 
 
Stav tachometru před zapůjčením: ………………………………………….km 
Stav tachometru po vrácení vozidla: ………………………………………..km 
Počet najetých kilometrů: ……………………………………………….km 
V ceně nájemného 200 km/den/víkend (při překročení denního limitu se účtuje 2,- Kč/km) 
Doplatek za kilometry navíc: …………………………… ,- Kč 

 
Podpisem této smlouvy pronajímatel stvrzuje převzetí výše uvedené částky za pronájem od nájemce. 

 
 

8. 
Doba trvání nájmu 

 
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od …………………………………do ….………......................... 
 
 
V Blansku, dne…………………………….. 
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Datum předání vozidla nájemci (datum/čas)  

Datum vrácení vozidla pronajímateli (datum/čas)  

 
Zjištěná poškození při vrácení vozidla: 
 
 
 
 
 
 
Zjištěné chybějící položky výbavy při vrácení vozidla: 
 
 
 
 

PŘEDÁNÍ 
  

   

VOZIDLO PŘEDAL DO PRONÁJMU: 
 (ČITELNĚ + PODPIS)  

David Fojt 
Dodávky Blansko 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VOZIDLO PŘEVZAL DO PRONÁJMU:   

 (ČITELNĚ + PODPIS)  

  

  

 

 

………………………………………………………………... 
VRÁCENÍ 

 

 

   

VOZIDLO VRÁTIL PO UKONČENÉM  
PRONÁJMU: 

 (ČITELNĚ + PODPIS)  

 
 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VOZIDLO PŘEVZAL PO 
UKONČENÉM PRONÁJMU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ČITELNĚ + PODPIS)  

David Fojt 
Dodávky Blansko 

 

  

 
 


