
Smlouva o pronájmu vozidla 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel se zavazuje na základě této smlouvy přenechat nájemci do užívání za 

podmínek dohodnutých v této smlouvě dopravní prostředek uvedený v protokolu o 

zapůjčení vozidla a nájemce se zavazuje platit za užívání tohoto dopravního 

prostředku nájemné ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

2. Pronajímatel předá protokolárně nájemci specifikovaný dopravní prostředek.  

3. Spolu s dopravním prostředkem předá pronajímatel nájemci doklady vztahující se 

k najatému dopravnímu prostředku (OTP, potvrzení o pojištění odpovědnosti). 

4. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném a provozuschopném stavu, 

tak aby se svým technickým stavem a vybavením odpovídalo platným předpisům.  

5. Pronajímatel prohlašuje, že najatý dopravní prostředek bude ve stavu odpovídajícím 

jeho stáří a opotřebení a bude plně způsobilý po celou dobu nájmu k účelu, ke 

kterému bude nájemcem užíván. 

6. V zápise o předání dopravního prostředku bude popsán stav předávaného 

dopravního prostředku a pokud se vyskytnou na dopravním prostředku v době jeho 

převzetí nájemcem určité nedostatky, budou písemně specifikovány s tím, že se 

nemůže jednat o nedostatky či vady bránící či ztěžující řádné užívání nájemcem. 

7. Pokud se při převzetí dopravního prostředku nájemcem vyskytnou na dopravním 

prostředku vady či nedostatky bránící či podstatným způsobem ztěžující jeho užívání, 

budou nájemcem písemně vytčeny a v takovém případě se tato smlouva ruší od 

samého počátku. 

8. Pokud bude smlouva zrušena na základě rozvazující doložky uvedené v předchozím 

odstavci, je pronajímatel povinen nahradit nájemci prokazatelnou škodu vzniklou 

v příčinné souvislosti s tím, že smlouva zanikla v důsledku vad a  nedostatků bránících 

či ztěžujících užívání, a tím v důsledku dohodnuté rozvazovací doložky. 

II. 

Nájemné, jeho placení, sankce  

1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na nájemném uvedeném v protokolu o zapůjčení 

vozidla  a nájemné je splatné při ukončení nájmu, není-li sjednáno jinak. 

2. Nájemné je splatné na základě faktury nebo pokladního dokladu. 

3.  Splatnost nájemného je do lhůty uvedené v daňovém dokladu. 

4. V zápise o předání dopravního prostředku bude uveden stav pohonných hmot v době 

předání. Úplata za tyto pohonné hmoty je součástí nájemného placeného za první 

období nájmu. Veškeré další náklady na provoz a běžnou údržbu dopravního 

prostředku si hradí nájemce. 

5. Je-li a/nebo by-li nájemce v prodlení s úhradou peněžitého závazku, sjednávají si 

smluvní strany pokutu až do výše Kč 3.000,- (slovy tři tisíce korun). Tímto není 

dotčeno právo LION CARu na úrok z prodlení. 

6. Je-li a/nebo by-li nájemce v prodlení s úhradou peněžitého závazku, sjednávají si 

smluvní strany, kromě smluvní pokuty, úrok z prodlení ve výši 9% p.a. (roční úroková 

sazba devět procent) 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého 

dopravního prostředku jiným osobám, než je uvedeno ve smlouvě. 

2. Nájemce musí zabezpečit, aby obsluha dopravního prostředku byla řádně vyškolena 

tak, aby jeho provoz byl v souladu s technickými pokyny výrobce a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen kontrolovat stav oleje, 

chladící kapaliny a nahuštění pneumatik. Při delším vícedenním používání pak musí 

provádět údržbu předepsanou pronajímatelem.  

3. Nájemce je povinen chránit vozidlo po celou dobu užívání před jeho poškozením, 

ztrátou nebo zničením. Nájemce je povinen užívat dopravní prostředek tak, aby na 

něm nevznikla škoda. Pokud hrozí vznik škody, bez ohledu na příčinu vzniku škody, je 

nájemce povinen tuto skutečnost písemně bez zbytečných odkladů pronajímateli 

ohlásit. 

4. Vzniklou škodu na dopravním prostředku nese pronajímatel jako vlastník najatého 

dopravního prostředku. Pokud ale nájemce způsobí škodu nesprávným užíváním či 

pokud způsobí škodu v důsledku jiných okolností, za něž odpovídá, hradí 

prokazatelnou škodu pronajímateli nájemce. 

5. Dopravní prostředek je pojištěn vůči havárii a jiným neodvratitelným událostem a 

rovněž je pojištěn z titulu zákonné odpovědnosti za škodu. Doklady o pojištění platí 

po celou dobu nájmu a jsou připojeny ke smlouvě jako její příloha a součást. Dojde-li 

k nehodě zaviněné nájemcem, je nájemce povinen pronajímateli uhradit rozdíl mezi 

skutečnými náklady na opravu a částkou pojistného plnění od pojišťovny.  

6. Nájemce je povinen provádět na najatém dopravním prostředku pravidelnou údržbu 

a revize. Náklady na údržbu a revize hradí pronajímatel.  

7. Pokud se vyskytne v průběhu užívání dopravního prostředku potřeba oprav, která 

nelze odstranit běžnou údržbou, je nájemce povinen tuto potřebu písemně bez 

zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Pronajímatel pak zajistí provedení oprav 

na své náklady. Pokud však bude nájemce v prodlení s písemným oznámením 

potřeby oprav pronajímateli, hradí náklady na opravy nájemce. 

8. Nájemce nesmí použít vozidlo k účasti na závodech, soutěžích a podobných 

motorových akcích, k přepravě snadno vznětlivých, radioaktivních, jedovatých a 

jiných nebezpečných látek a nesmí použít vozidlo v rozporu s touto nájemní 

smlouvou. 

 

9. V případě účasti nájemce u nehody, škody na majetku třetích osob nebo v případě 

odcizení pronajatého vozu, je nájemce povinen k této události vždy přivolat Policií ČR 

a neprodleně informovat pronajímatele. Veškeré protokoly a písemnosti v této 

záležitosti musí postoupit pronajímateli.  

10. Pokud není sjednáno ve smlouvě, nesmí nájemce s pronajatým vozidlem opustit 

území České republiky. Pokud je ve smlouvě tato možnost sjednána, přejímá 

nájemce veškerou odpovědnost za vše, co souvisí s provozem motorového vozidla 

v zahraničí.  

11. Nájemce je povinen při provozu vozidla dodržovat obecně závazná pravidla silničního 

provozu. Sankce za jejich porušení nese nájemce ze svého.  

12. Nájemce přebírá vozidlo do nájmu s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce se 

zavazuje, že vrátí vozidlo se stejným množstvím paliva.  

13. Nájemce je povinen v případě poruchy vozidla přistavit je provedení opravy 

autorizovaném servisu, a to pouze tehdy, je-li oprava, resp. její cena nižší než 500,- 

Kč. K provedení nezbytných oprav na vozidle nad cenu 500,- Kč je nájemce povinen si 

vyžádat předchozí souhlas pronajímatele. Náklady na opravu, kterou nájemce 

nezavinil uhradí pronajímatel nájemci po předložení dokladu o zaplacení ceny 

opravy.  

14. Při dlouhodobém nájmu Nájemce prohlašuje, že byl seznámen pronajímatelem 

s předepsanými podmínkami provozu a údržby vozidla a s tím, že je povinen vozidlo 

přistavit pronajímateli k provedení povinných prohlídek, pokud právě v době, kdy 

mají být provedeny vozidlo užívá. 

IV. 

Zánik nájemního vztahu 

1. Tento nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, písemnou 

dohodou smluvních stran, zničením dopravního prostředku nebo písemnou výpovědí 

smluvní strany bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí deset kalendářních dnů a 

počíná běžet od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

2. Nájemní smlouva zaniká rovněž odstoupením pronajímatele od smlouvy z důvodu 

porušení smluvních povinností nájemcem, a to dnem, kdy bude nájemci odstoupení 

doručeno. 

Doručeno je dle zákona o poštovních službách a navazujících. 

3. Po ukončení smluvního vztahu jakýmkoliv způsobem jsou smluvní strany povinny 

provést inventarizaci svých práv a závazků. Nájemce je povinen protokolárně po 

skončení nájmu pronajímateli najatý dopravní prostředek vrátit. V zápise o vrácení 

dopravního prostředku bude popsán jeho stav, případně vady přesahující běžné 

opotřebení a způsob, jakým budou ze strany nájemce vzniklé vady (pokud jim byly 

způsobeny) odstraněny.  

4. Vzájemné finanční závazky vzniklé na základě ukončení smluvního vztahu jsou 

smluvní strany povinny vypořádat do třiceti dnů od zániku smluvního vztahu na 

základě vystaveného vyúčtování s uvedením podrobné specifikace vzniklých 

peněžitých pohledávek.  

5. Smluvní strany se dohodly, že provedou započtení vzájemných pohledávek vzniklých 

po zániku smluvních vztahů. Částku přesahující zápočet uhradí povinná smluvní 

strana druhé smluvní straně do patnácti dnů od provedení zápočtu. 

V. 

Ostatní smluvní ujednání 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. 

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují jednající osoby smluvních stran svoje 

vlastnoruční podpisy. 

Osobní údaje jsou zpracovány pomocí výpočetní technicky a osobami k tomu pověřenými. 

Tyto údaje budou zabezpečeně uchovány v elektronické nebo papírové formě s omezeným 

přístupem třetích osob.  

Ochrana osobních údajů: Nájemce souhlasí s poskytnutím a se zpracováním osobních údajů 

Pronajímateli, obsažených ve Smlouvě, splňujících ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O 

ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze 

smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem.  

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právními poměry mezi smluvními stranami 

příslušnými ustanoveními dle platných zákonů..  

Ve vozidlech je zákaz kouření! Při porušení zákazu je účtován příplatek za vyčištění vozu ve 

výši 3.000,- Kč s DPH. 

 

_________________________________________________________ 

Nájemce / dne 

 

 


