
Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Smluvní strany:

Carsset.cz

bankovní spojení: ……………………………………………..

dále jen „pronajímatel“ na straně jedné

a

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

dále jen jako „nájemce“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2321 a násl. občanského zákoníku tuto
smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1/ Pronajímatel je provozovatelem vozidla ……………………………………………………….. (dále také

jen jako „vozidlo“).

2/ Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci na dobu uvedenou v čl. II. odst. 1. Smlouvy do užívání
vozidlo včetně vybavení blíže specifikovaného v předávacím protokolu a nájemce se zavazuje vozidlo
včetně uvedeného vybavení do užívání na sjednanou dobu převzít a zaplatit za to pronajímateli nájemné
dle čl. III. této Smlouvy.

3/ O předání a vrácení vozidla smluvní strany sepíší protokol. Protokol o předání a vrácení vozidla
tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

II. Doba nájmu

1/ Nájem se sjednává na dobu……… dnů tj. od ……………………hod do ………………….hod



III. Nájemné

1/ Nájemné je stanoveno ve výši …………………,- Kč / den.



2/ Před předáním vozidla nájemci složil/nesložil nájemce pronajímateli peněžitou jistotu ve výši ……………

Kč jako

garanci k pokrytí případné škody a neuhrazených pohledávek vyplývajících z této Smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1/ Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a
užívání v souladu s platnými právními a technickými předpisy a po provedení kontroly stavu počítadla
ujetých kilometrů, množství provozních kapalin, pneumatik, osvětlení, akumulátoru a kompletnosti povinné
výbavy v souladu s vyhláškou číslo 341/2014Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Pronajímatel je povinen předat
nájemci vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonnými hmotami a doplněnými provozními kapalinami.
Podpisem předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že vozidlo převzal v řádném technickém stavu zcela v
souladu se shora uvedeným.

2/ Pronajímatel provede s nájemcem zkušební jízdu, v rámci níž ho seznámí s provozními a
technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvede mu funkční způsobilost
vozidla a jeho vybavení. Připomínky týkající se stavu vozidla musí nájemce uplatnit nejpozději před
podepsáním protokolu o předání a vrácení vozidla. K následným připomínkám nebude pronajímatel
přihlížet.

3/ Vozidlo může užívat a řídit pouze nájemce. Se souhlasem pronajímatele může svěřit jeho řízení též
osobě starší 18 let, která musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla
(dále také jen jako „další řidič“). Údaje o dalších řidičích, a to zejména jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště a číslo řidičského průkazu, musí být uvedeny v protokolu o předání vozidla.
Nájemce odpovídá za to, že další řidič bude dodržovat povinnosti stanovené nájemnou Smlouvou.

4/ Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž obvykle slouží.

5/ Nájemce nesmí:

a) řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít
vliv na vnímání a schopnost a reakce, nebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení

b) poskytnout vozidlo jiné osobě za účelem podnikání,

c) přepravovat ve vozidle náklady těžší než je nosnost vozidla,

d) přepravovat zvířata či nebezpečné náklady,

e) používat vozidlo k tažení jiných vozidel

f) po dobu nájmu umístit na vozidlo jakoukoliv reklamu

g) znečišťovat vozidlo nad míru obvyklou (vozidlo je nutné vrátit ve stavu, ve kterém bylo
předáno, při nedodržení tohoto bodu je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci náklady
vynaložené na čištění a mytí vozidla a nájemce se zavazuje je pronajímateli uhradit)

h) Driftovat, smykovat, pálit gumy, či jinak snižovat kondici vozidla (zákaz vypínání trakce “DTC”)

6/ Ve vozidle je zakázáno kouřit.

7/ Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat stav vozidla a při odstavení vozidla používat
veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

8/ Nájemce je povinen řádně pečovat o vozidlo, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebování.
Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen
po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče, dokumenty od vozidla a vozidlo uzamknout.



9/ Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména
pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.10/ Nájemce



může v průběhu nájmu dát vozidlo do opravy pouze s předchozím písemným souhlasem
pronajímatele. Oprava vozidla se musí učinit u autorizovaného servisu, pokud pronajímatel neurčí
jinak. V případě, že nájemce žádá opravu vozidla bez souhlasu pronajímatele nebo zadá opravu
mimo autorizované servisy nebo servis určený pronajímatelem, náklady spojené s opravou nese sám.
Nájemce rovněž nese náklady spojené s opravou v případě, že závadu na vozidle způsobil
nedodržením provozních a technických pokynů výrobce pro vozidlo (návod k obsluze vozidla) nebo
porušením pravidel silničního provozu. V ostatních případech tyto náklady nese pronajímatel.

11/ Při použití vozidla pro cestu do zahraničí je nájemce povinen tuto skutečnost předem písemně
oznámit pronajímateli a vyžádat si písemný souhlas pronajímatele.

V. Pojištění

1/ Pronajímatel výslovně uvádí, že vozidlo je pojištěno ze zákonné odpovědnosti proti škodám
způsobeným jeho provozem třetím stranám na území ČR, tak i ve státech EU. I havarijní pojištění
vozidla platí jak pro území ČR, tak ve všech státech EU. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci
ponechané ve vozidle ani za škody způsobené osobám přepravovaným na ostatních sedadlech
vozidla.

2/ Každou pojistnou událost a poškození vozidla je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli,
Policii ČR či policii příslušné země. Dále je povinen vyplnit formulář Záznam o dopravní nehodě,
soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů nebo Záznam o škodě. Při
nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

3/ Lze-li náklady na likvidaci pojistné události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je
nájemce povinen zaplatit pronajímateli nekrytou část nákladů škody do maximální výše 10% sjednané
spoluúčasti.

4/ Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli částku, která se rovná
90% z pořizovací ceny vozidla poníženou o amortizaci.

5/ V případech, kdy se zákonné nebo havarijní 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.

6/ V případě ztráty klíčů od vozidla, dokladů od vozidla či jiné výbavy a příslušenství vozidla
uvedených v protokolu o předání vozidla (dále jen „příslušenství“) v průběhu nájmu a jeho nevrácení
při skončení nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené se zajištěním nové
výbavy a příslušenství.

7/ Vznikne-li na vozidle škoda způsobená podstatným porušením smluvních podmínek, nedodržením
technických podmínek provozu vozidla či po požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a
návykových látek nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s
likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství a ušlý zisk po dobu opravy vozidla.

8/ Veškeré pokuty za dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je povinen
hradit nájemce.

VI. Sankce

1/ Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý
případ porušení následujících povinností:

a) poruší-li nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze nájemce a se souhlasem pronajímatele též osoba
starší 18 let, která musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla,



b) v případě, že nájemce žádá opravu vozidla bez souhlasu pronajímatele nebo zadá
opravu mimo autorizované servisy nebo servis určený pronajímatelem,



2/ Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou nevrácenou
věc patřící do vybavení vozidla při skončení nájmu a dále nahradit pronajímateli škodu ve výši ceny
pořízení nového příslušenství.

3/ Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, vrátí-li pronajímateli
vozidlo s prázdnou nádrží, v tomto případě je nájemce povinen uhradit také cenu doplnění paliva.

4/ Ocitne-li se nájemce v prodlení s vrácením vozidla o více jak 1 hodinu je povinen pronajímateli
uhradit náhradu za nájem ve výši ceny nájmu sjednané Smlouvou pro dobu trvání nájmu až do dne
vrácení vozidla pronajímateli a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč
za započatý první den prodlení a 400,- Kč za každý další započatý den prodlení.

5/ Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů ode dne jejího vyúčtování pronajímatelem. Úhradou smluvní
pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

6/ Poškození litého kola (odřené kolo) 5000/7000,-kč/ks dle velikosti poškození.

7/ Nevysáté a neumyté auto účtujeme dle znečištění a ceny firmy Carsfit, která je zaměřena na
čištění vozů.

8/ Cesta za hranice České Republiky, bez toho, abych o tom věděl a nebylo to zaznamenané v
předávacím protokole je pokuta 20 000,- Kč

8/ V případě havárie vozu a jeho následné opravy v servisu se účtuje 2000,-kč/den jako ušlý zisk
na vozidle plus náklad spojené s opravou.

VII. Zpracování osobních údajů

1/ Osobní údaje nájemce uvedené ve smlouvě, a to identifikační údaje, kontaktní údaje a dále
informace vztahující se k předmětu smlouvy, budou pronajímatelem zpracovány pouze za účelem
realizace smluvního vztahu, tj. pronájmu dopravního prostředku. Zpracování osobních údajů je proto
nezbytné pro splnění smlouvy a jejich poskytnutí je smluvním požadavkem. Bez nich nelze smlouvu
uzavřít.

2/ Pronajímatel je oprávněn předat osobní údaje nájemce dalším subjektům jen tehdy, pokud k tomu
bude svědčit zákonný důvod, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (například v
souvislosti s uplatňováním případné pohledávky vůči nájemci).

3/ Nájemce má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná právními předpisy na ochranu osobních
údajů, zejména právo na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

4/ Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce po dobu trvání smlouvy a dále po dobu nezbytnou
k ochraně jeho práv, která se odvíjí od toho, kdy budou vypořádány veškerá závazky ze smlouvy.

5/ Pokud se nájemce bude domnívat, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů
pronajímatelem, lze se stížností obrátit na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Ostatní a závěrečná ujednání

1/ Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

2/ Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí ustanoveními zákona č. 98/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3/ Případné spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými
soudy České republiky.



4/ Nevynutitelnost nebo neplatnost jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost a
platnost ostatních jejích ustanovení. V případě, že se jakékoli takové ujednání stane neplatným z
jakéhokoli důvodu (zejména pro nesoulad s příslušnými právními předpisy), zavazují se smluvní
strany znovu je projednat a dohodnout se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů
zahrnutých v těch částech Smlouvy, které se staly neplatnými.



5/ Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost Smlouvy stvrzují vlastnoručními podpisy.

V…………………………, dne: ……………

pronajímatel nájemce


