Nájemní smlouva č. 0000_ _
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. sgrentcar s.r.o., IČ: 04514637, místo podnikání náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, tel:
+420 608 919 938 dále jako „pronajímatel“ na straně jedné
a
2. Jméno a příjmení: ……………………………………………………………… Rodné číslo: ………………………………….
Bytem: …………………………………………………………………………………… Číslo OP: ……………………………………….
dále jako „nájemce“ na straně druhé
nebo také oba účastníci jako „smluvní strany“,
tuto nájemní smlouvu v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a
účinném znění.
Čl. I
Předmět nájmu
1. Předmětem nájmu podle této smlouvy je motorové vozidlo tov. zn. ______________
reg. zn __________ , VIN ______________________, dále jen „vozidlo“, které pronajímatel přenechává k
užívání nájemci podle této smlouvy.
Čl. II.
Prohlášení pronajímatele
1. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn dát vozidlo nájemci do užívání.
2. Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je způsobilé být předmětem nájmu podle této smlouvy.
Čl. III.
Prohlášení nájemce
1. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo řádně a zaplatit pronajímateli sjednané nájemné.
2. Nájemce prohlašuje, že je způsobilý k převzetí vozidla.
3. Nájemce prohlašuje, že je držitelem řidičského oprávnění skupiny “B“ a že bude při užívání vozidla
dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jakož i další právní předpisy
související s užíváním vozidla a nesmí jej užívat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
4. Nájemce prohlašuje, že nesmí dát vozidlo do podnájmu, ani do užívání třetí osobě.
5. Odpovědnost za škodu, způsobené vozidlem po dobu pronájmu, přebírá na sebe zcela nájemce.
6. Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je oprávněn užívat výhradně tak, aby pronajímateli nezpůsobil škodu.
Pro případ, že škodu pronajímateli způsobí, je nájemce povinen škodu uhradit a to v rozsahu zjištěném
pronajímatelem.
7. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do
patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem
8. V případě účastenství na dopravní nehodě je nájemce tuto povinen neprodleně ohlásit jednak Policii ČR a
jednak pronajímateli a také být nápomocen při jejím šetření.
9. V případě, že nájemce zaviní dopravní nehodu nebo dojde k odcizení vozidla během užívání nájemcem, je
nájemce povinen pronajímateli uhradit spoluúčast ve výši 10% pronajímatelem zjištěné škody, nejméně však
10.000,-Kč nebo 10% z kupní ceny vozidla v případě jeho odcizení.
10. Nájemce bere na vědomí, že při užívání vozidla nese veškeré právní následky svého jednání s užíváním
spojené. Pro případ, že jeho užíváním spáchá protiprávní jednání, je povinen uhradit veškeré závazky tímto
vzniklé.
11. Nájemce se nesmí s vozidlem zúčastňovat závodů, soutěží a podobných akcí a provádět na vozidle
jakékoliv změny či úpravy. Osobní vozidlo bude výhradně užíváno na běžných pozemních komunikacích. Jízda

na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Pokud nájemce poruší jakoukoliv výše uvedenou
povinnost, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat nájemci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
12. Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou pronajímateli způsobil a která není kryta z pojištění. Dále je
povinen uhradit částku odpovídající spoluúčasti oprávněné osoby na úhradě vzniklé škody.
13. Nájemce je povinen osobně převzít vozidlo od pronajímatele a to na adrese ………………………………………….
14. Nájemce je povinen osobně předat vozidlo pronajímateli a to na adrese …………………………………………………
Čl. IV.
Doba nájmu a nájemné
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a to od ___________, _____ hodin do_________, ______hodin.
2. Nájemné za užívání vozidla činí ……………………...,- Kč.
3. Nájemné je povinen nájemce uhradit v hotovosti do rukou pronajímatele
4. Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než
59 minut, účtuje se celý další den.
Čl. V.
Kauce
1. Smluvní strany se dohodly na vratné kauci ve výši ……….……… Kč., a to za účelem zajištění případných škod
způsobených nájemcem pronajímateli nebo třetím osobám, včetně České republiky. Započtením třeba i celé
kauce není dotčen nárok pronajímatele na náhradu dalších škod způsobených mu nájemcem a přesahujících
kauci.
2. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem
na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.
3. Kauce je ze strany nájemce splatná do rukou pronajímatele nejpozději v okamžiku předání vozidla
pronajímatelem nájemci.
4. Pronajímatel je povinen kauci nájemci vrátit v okamžiku převzetí vozidla od nájemce a za to předpokladu,
že mu nevznikla škoda.
5. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem
uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy je protokol o předání a převzetí vozidla.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy mezi nimi v této smlouvě neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a
vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, která je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
4. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (v platném znění) společnosti sgrentcar s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha (dále
jen správce) a to: a) V rozsahu jméno, příjmení, telefon, rodné číslo, trvalé bydliště a číslo občanského
průkazu b) Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce. c) Po dobu nezbytně nutnou, maximálně
však 1 rok ode dne podepsání této smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran si přebírá jeden ze stejnopisů této smlouvy.
V Praze dne …………………….

…………………………………………………………………..
za pronajímatele: sgrentcar s.r.o.

…………………………………………………………………..
za nájemce:

Protokol o předání a převzetí vozidla
1. Tento protokol o předání a převzetí vozidla, dále jen „protokol“, je nedílnou součástí nájemní smlouvy č.
……………………………………………….…, uzavřené dne ______________.
2. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen a vzal na vědomí technický stav vozidla.
3. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen se všemi podmínkami i se všemi způsoby užívání
vozidla, kterým porozuměl.
4. Nájemce prohlašuje, že byl ze strany pronajímatele seznámen s podmínkami havarijního pojištění vozidla.
5. Podpisem nájemní smlouvy a tohoto protokolu se nájemce zavazuje při užívání vozidla dodržovat zejména
následující níže uvedené podmínky:
- nájemce je povinen vozidlo vždy před opuštěním řádně zabezpečit proti odcizení, nenechávat ve vozidle
žádné předměty, které by mohly způsobit jeho poškození
- nájemce nesmí během opuštění vozidla zanechat v něm osvědčení o registraci vozidla,
případně jakýkoliv jiný doklad vztahující se k vozidlu
- nájemce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo mít za následek poškození či
znehodnocení vozidla, zejména ve vozidle nesmí jíst, kouřit, znečisťovat jeho interiér, převážet
vozidlem zjevně objemná a příliš těžká zavazadla, přetěžovat vozidlo apod.
6. Za každé uvedené jednotlivé porušení povinností ze strany nájemce je pronajímatel oprávněn si vyúčtovat
poplatek ve výši 5.000,-Kč.
7. Pronajímatel předává nájemci vozidlo čisté a nájemce je povinen vozidlo v tomto stavu udržovat nebo
zajistit na vlastní náklady vyčištění interiéru i exteriéru. V případě jakéhokoliv znečištění si bude pronajímatel
účtovat u nájemce poplatek ve výši 2.000,-Kč.
8. Pronajímatel předává nájemci vozidlo se stavem nádrže, uvedeném na protokolu.
9. Pronajímatel vozidlo převezme od nájemce rovněž se stejným stavem nádrže, v případě nedodržení této
podmínky, bude si pronajímatel u nájemce účtovat škodu ve výši 35,-Kč za každý litr PHM.
10. Nájemce prohlašuje, že si tento protokol přečetl, porozuměl mu a na důkaz toho jej podepisuje.

Stav vozidla při předání pronajímatelem:

Stav vozidla při převzetí pronajímatelem:

Stav nádrže:1/1 - ½ - ¼ - 0

Stav nádrže:1/1 - ½ - ¼ - 0

Vozidlo předal: …………………………………
sgrentcar s.r.o.
Martin Srp (jednatel)

Vozidlo předal: ……………………………….

Vozidlo převzal: ………………………………..

Vozidlo převzal: ………………………………
sgrentcar s.r.o.
Martin Srp (jednatel)

