
SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 
 

Smluvní strany: 
1) Pronajímatel                                                                       
Obchodní firma: Zsolt Záhorec                                             
Sídlo: Roháčova 830, Kolín                                                    
IČ: 02001080  
na straně jedné, dále jen „pronajímatel“,  
                                                                          
                                                                                                 
2) Nájemce 
Jméno/Obchodní firma:  
Adresa/Sídlo:  
Zastoupená:  
RČ/IČ/ DIČ:  
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: 
—————————————————————————————————————————- 
 

I. 
Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

1.1. Předmětem této smlouvy je přenechání níže specifikovaného dopravního prostředku 
pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a provozoval a platil za to pronajímateli nájemné. 
Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto: Užitkový automobil tov. 
zn. Peugeot Boxer 3,0 HDi, RZ: 8U4 5624; VIN: VF3YCDMFC11479694 
dále jen „předmět 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. 
1.2. 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 při podpisu této smlouvy. 
1.3. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu. Nájemce se 
zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedeným v bodě 1.2.; od pronajímatele jej převzít a 
platit pronajímateli dohodnuté nájemné podle čl. II. Nájemce také nese náklady na provoz užitkového 
automobilu – pohonné hmoty a náklady na běžnou údržbu. 
1.4. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy 
škodu způsobil pronajímatel. V případě vzniklé škody na předmětu nájmu se zaviněním nájemce, 
je nájemce povinen škodu uhradit v plném rozsahu, minimálně však do výše sazby spoluúčasti 
na havarijním pojištění, která činí 3000Kč.  
1.5. 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. 

II. 
Nájemné 

2.1. Nájemné předmětu nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran dle aktuálního ceníku a 
předběžně činí celkem 290,- Kč / 2h. Toto nájemné je splatné úhrnně a jednorázově, při podpisu 
této smlouvy, když nebylo sjednáno jinak. 
 
 
 
 
 
 

V zastoupení: 
Jméno: Roman Karel 
Adresa: Pražská 407, Kolín 28002 
RČ: 710103/2444 
na straně jedné, dále jen „pronajímatel“, 



III. 
Předání předmětu nájmu a dokladů 

3.1. Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci předmět nájmu se všemi náležitostmi, což 
obě strany svými níže uvedenými podpisy rovněž stvrzují. 
3.2. Nájemce při podpisu této smlouvy složil vratnou kauci ve výší 3000,- Kč, která mu bude po 
ukončení pronájmu vyplacena v plném rozsahu při řádném vrácení předmětu nájmu dle 
stanovených podmínek. 
 

IV. 
Prohlášení pronajímatele 

4.1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu nemá vady, které by bránily řádnému užívání ani 
provozu předmětu nájmu. 
4.2. Vozidlo je opatřené GPS lokátorem (zařízením pro určování polohy vozidla), údaje z něj nejsou 
poskytované třetím osobám. Výjimkou je případ protiprávního konání, kdy se údaje můžou poskytnout 
orgánům činným v trestním řízení. 
 

V. 
Další práva a povinnosti stran 

5.1. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného 
souhlasu pronajímatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti nájemce podle bodu 1.3. 
5.2. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. 
 

VI. 
Doba trvání nájmu 

6.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od data 21.3.2019 15:30 do data 21.3.2019 
17:30. 

VII. 
Závěrečná ujednání 

7.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou stran. 
7.2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 
7.3. Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
7.4. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Veškeré údaje a 
informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 
271 cit. zákona, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu 
s jejich účelem pro potřeby vlastní. 
7.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami. 
7.6. 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. 
 
 
 
V Kolíně dne 21.3.2019 
 
 
 
 
……………………………….                                                                       …………………………………. 
Pronajímatel                                                                                               Nájemce 
 


