
Podmínky nájemní smlouvy o pronájmu vozidla 

 

1.  Předmět smlouvy 
Pronajímatel je vlastníkem pronajímaného vozidla. Tato smlouva upravuje pronájem náhradního 
vozidla na sjednanou dobu, tj. po dobu nezpůsobilosti vlastního vozidla nájemce k provozu. 
Pronajímatel se zavazuje přenechat toto vozidlo dočasně k užívání nájemci za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 

 
2. Nájemné 
Cena nájemného je stanovena v závislosti na době nájmu a na počtu ujetých kilometrů. Sazba 
nájemného činí 400 Kč za 24 hodin. Ujede-li nájemce po dobu zapůjčení vozidla více než 200 km, 
bude mu účtována sazba 4,- Kč bez DPH za každý další ujetý kilometr nad tuto hranici. Nájemné je 
splatné při vrácení vozidla pronajímateli. 
 

3. Práva a povinnosti nájemce 
Nájemce přebírá vozidlo do dočasného užívání, dle článku 1. Předmět smlouvy těchto podmínek 
nájemní smlouvy o pronájmu vozidla, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot. Nájemce je při vrácení 
vozidla z dočasného užívání povinen vozidlo vrátit pronajímateli čisté a s plnou nádrží pohonných 
hmot. 
V případě, že bude vozidlo vráceno špinavé, bude nájemci účtováno kompletní mytí a vyčistění 
vozidla ve výši 700,- Kč bez DPH. 
 
Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo jeho zaměstnanec. Nezbytnou podmínkou pro řízení je to, aby 
řidič byl držitelem příslušného typu řidičského průkazu a souhlasil s poskytnutím osobních údajů 
v případě dopravního přestupku příslušným úřadům. 
 
Nájemce nesmí 
a)  Používat k účasti na motoristických akcích (závodech, rallye, různých soutěžích apod.). 
b)  Používat k převážení snadno vznětlivých, radioaktivních, jedovatých a jiných nebezpečných látek. 
c)  Dále pronajímat nebo propůjčovat. 
d)  Používat v rozporu s nájemní smlouvou. 
e)  Používat k jízdám do zahraničí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 
 
Běžné náklady na provoz vozidla hradí po dobu pronájmu nájemce. Opravy nutné k zajištění provozní 
nebo dopravní bezpečnosti vozidla provádí zásadně pronajímatel. K provedení oprav v jiných 
opravnách je vždy nutný výslovný souhlas pronajímatele. Náklady na opravy hradí v tomto případě 
pronajímatel, pokud neodpovídá za způsobené škody sám nájemce. 
 
Doba, po kterou nemůže nájemce během doby pronájmu používat vozidlo z důvodu potřeby jím 
nezaviněných oprav mu nesmí být účtována. Dojde-li k jakékoliv nehodě nebo ke zranění osob, je 
nájemce povinen podat zprávu policii, požádat o vyšetření a kontaktovat pronajímatele. 
 
Zpráva o nehodě musí obsahovat především jména a adresy účastníků nehody a případných svědků, 
jakož i RZ (SPZ) zúčastněných vozidel a údaj o tom, která skupina dopravních nehod Policie ČR (včetně 
adresy) nehodu na místě vyšetřovala. Nároky druhého účastníka nehody nesmí nájemce uznat bez 
písemného souhlasu pronajímatele. Škody způsobené požárem, krádeží a zvěří musí být neprodleně 
oznámeny pronajímateli a také na příslušném oddělení Policie ČR. 
 



Nájemce odpovídá za jím zaviněné škody na vozidle, které má v pronájmu. Nájemce rovněž odpovídá 
za případné další škody, kde pojišťovna důvodně odepře pojistné plnění a za vzniklý rozdíl při opravě. 
 
Nájemce ručí za vlastnická práva vlastníka proti zásahům třetích osob do těchto práv. Tyto zásahy 
(např. odcizení, zabavení vozidla apod.) neprodleně oznámí pronajímateli. Při vlastních nárocích vůči 
pronajímateli nebo vlastníkovi vozidla není oprávněn si vozidlo ponechat ke krytí těchto nároků. 
Nájemce hradí veškeré pohonné hmoty po dobu zapůjčení vozidla a přebírá a vrací vozidlo s plnou 
nádrží pohonných hmot. 
 

4. Práva a povinnosti pronajímatele 
Vozidlo je pojištěno podle všeobecných podmínek zákonného pojištění odpovědnosti (tzv. povinné 
ručení) za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijním pojištěním 
s desetiprocentní spoluúčastí, minimálně 10 tisíc Kč. Tato spoluúčast při pojistné události (krádež, 
havárie) jde k tíži dočasného uživatele. Pronajímatel odpovídá nájemci za všechny způsobené škody, 
jejíchž náhrada je součástí uvedeného pojištění. 
Nájemci je spolu s vozidlem předáno osvědčení o technickém průkazu, potvrzení o zákonném 
pojištění vozidla, základní dokumentace o vozidle (návod k obsluze) a základní výbava vyplývající 
z platných předpisů. 
 

5. Závěrečná ustanovení 
Právo užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena nebo zničením vozidla. 
Vozidlo lze vrátit ve výše uvedeném dohodnutém termínu, nebo i dříve, v rámci pracovní doby 
pronajímatele. 
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jedno vyhotovení. Obě strany 
svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů a souhlas s obsahem smlouvy. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


