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SMLOUVA O NÁJMU OBYTNÉHO VOZIDLA 
 

Krkonoše relax s.r.o. 
se sídlem Křižíkova 551, 541 01 Trutnov, zastoupená Václav Kmoníčkem, jednatelem, 
IČ: 10953493, na straně jedné, dále jen „Pronajímatel“, 
 
a 
 
panem/paní ……………………………….. , 
s trvalým bydlištěm …………………………………….. , r.č.: ………………………………. , 
č. OP ……………………… , č. ŘP …………………., 
na straně druhé, dále jen „Nájemce“ 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu obytného vozidla: 
 

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 zaplatil za to pronajímateli nájemné. 
Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto: 
 
Obytný automobil Citroen Jumper, RZ 7AH5960, VIN VF7ZBAMAA17002306, 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 nese náklady na provoz osobního 
automobilu během doby nájmu, zejména pohonné hmoty a také další náklady bezprostředně spjaté 
s provozem předmětu nájmu během doby nájmu (např. mýtné, parkovné apod.). 
1.4 Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy 
škodu způsobil pronajimatel. 
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. 
1.6 Pronajímatel pronajímá nájemci předmět nájmu za podmínek uvedených ve Všeobecných 
smluvních podmínkách pro pronájem obytného vozidla, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy 
jako příloha č. 1. 
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II. 
Nájemné 

 
2.1 Nájemné předmětu nájmu je stanoveno ve výši …………. Kč za celou dobu trvání nájmu uvedené 
v bodu 6.1. Toto nájemné je splatné úhrnně a jednorázově nejpozději ukončení nájmu sjednaného 
touto smlouvou, a to na základě daňového dokladu – faktury vystaveného pronajímatelem a 
doručeného nájemci. 
2.2 V ceně nájmu je stanovený počet ujetých kilometrů ……….. km (počet dní pronájmu x 285 nebo 
350 km). V případě překročení limitu je doplatek 4 Kč/km nebo 2 Kč/km. 

2.3 Vratná kauce 20 000 Kč byla složena v den půjčení. 
 

III. 
Předání předmětu nájmu a dokladů 

 
3.1 Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci předmět nájmu včetně vybavení a 
příslušenství, které je specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy, což obě strany svými níže uvedenými 
podpisy rovněž stvrzují. 
 

IV. 
Prohlášení pronajímatele 

 
4.1 Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu nemá vady, které by bránily řádnému užívání ani 
provozu předmětu nájmu. 
 

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. 
5.3 Nájemce odpovídá pronajímateli za škody, které by pronajímateli vznikly v souvislosti s užíváním 
automobilu v rozporu s návodem k obsluze, neodborným zacházením nebo úmyslným poškozením. 
5.4 Nájemce je povinen zajistit, že bude jediným řidičem předmětu nájmu. V opačném případě musí 
tuto skutečnost oznámit pronajímateli před začátkem doby nájmu a údaje o druhém řidiči budou 
uvedeny v příloze č. 3. 

 
VI. 

Doba trvání nájmu 
 

6.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od data ………..………….. do data 
…………………. . 
 

VII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
7.1 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. 



Krkonoše relax s.r.o. 

Smlouva o nájmu obytného vozidla  Strana 3 z 3 

 
VIII. 

Závěrečná ujednání 
 

8.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. 
8.2 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

8.3 Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
8.4 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. 
8.5 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami. 
8.6 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 Trutnově, dne …………………………. 
 
 
……………………………………  …………………………………….. 
pronajímatel     nájemce 
Krkonoše relax s.r.o. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Všeobecné smluvní podmínky pro pronájem obytného vozidla 
Příloha č. 2 – Protokol o převzetí vozidla 
Příloha č. 3 – Identifikace druhého řidiče 
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Příloha č 3 - Identifikace druhého řidiče vozidla 
 
 
Druhý řidič  Ano    Ne   
 

• Jméno: ………………………. 

• r.č.: ………………………….. 

• č. OP: ……………………….. 

• č. ŘP: ……………………….. 

 


