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SMLOUVA O PRONÁJMU VOZIDLA 

 

Smluvní strany 

 

Společnost: Skutr Centrum s.r.o. 

Se sídlem: Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00 

R.Č./IČ: 05300924 

Tel.: + 420 603895766 

(dále jen “pronajímatel”) a 

 

Pan 

Bytem: 

R.Č./IČ: 

Tel.: 

(dále jen “nájemce” nebo “zákazník”) 

 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je pronájem ( zapůjčení) skútru, včetně příslušenství: 

Tovární značka:  

Identifikační číslo: 

SPZ: 

Stav tachometru:  

Stav palivové nádrže při předání nájemci: plná 

 

(dále jen vozidlo) 
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Součástí vozidla je tato výbava a příslušenství: klíč od zapalování a skútr boxu. Nadstandardní 

výbava helma, technický prukaz,zelená karta, povinná výbava. 

Při podpisu bylo zákazníkovi předáno osvědčení o registraci vozidla a doklad prokazující 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Doba plnění 

1) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jeho podpisu se zánikem k 

okamžiku uplynutím sjednané nájemní doby. 

  

Doba pronájmu     od………….20….                do.................20.... 

2) Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů 

uvedených v ceníku služeb. Je–li denní půjčovní doba překročena o více než 1 hodinu, účtuje se 

celý další den. 

 

Čas a místo předání vozidla:     ……...hod            Náměstí 415, KAMENNÝ ÚJEZD, 37381  

Čas místo vrácení vozidla:      ………hod          Náměstí 415, KAMENNÝ ÚJEZD, 37381 

Zákazník se zavazuje vrátit pronajímateli v řádném stavu vozidlo a doklady k vozidlu do výše uvedeného 

termínu. V případě nedodržení dohodnutého termínu bude vozidlo považováno za zcizené a toto 

bude nahlášeno na Policii ČR.   

Finanční podmínky 

 

1) Nájemné 

Cena nájmu je stanovena na částku ……….kč……………….dle nabídky a aktuálního ceníku 

půjčovny. Úhrada nájmu bude provedena při předání vozidla hotově. Případná úprava nájemného 

bude vyučtována při vrácení vozidla. Nejsme plátci DPH. 

 V ceně nájmu je zahrnuto: 

-         nájemné  za vypůjčené dny  

-         neomezený počet ujetých kilometrů 
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-         zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 

Před uzavřením této smlouvy zákazník předložil pronajímateli svůj občanský průkaz nebo 

cestovní pas a dale řidičský průkaz. Pronajimatel se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka bude 

nakládat v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění. 

2) Kauce 

Kauce činí  2000 Kč, tato kauce je vratná a pronajímatel ji může použít na náklady vzniklé 

porušením smlouvy nájemcem. Tedy na náklady škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu. 

3) Vlastnictví a užívání vozidla 

Pronajímatel je po celou dobu nájmu vlastníkem vozidla. Užívání vozidla mimo území ČR může 

nájemce pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. 

Použití vozidla mimo ČR:                               ANO                       NE 

 

Země:     …………………..………………………………………………………………. 

1) Zákazník je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy na 

území příslušného státu, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke 

škodě na majetku a zdraví. 

2) Zákazník se zavazuje při ztrátě klíče od vozidla, pronajímateli uhradit částku ve výši  1000,- 

za výrobu duplikátu a další veškeré náklady tímto spojené. 

3) Zákazník se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jim prokazatelně spáchané v době nájmu 

vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem. 

4) Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na 

vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané 

všeobecné podmínky. 

5) V případě vzniklé škody na vozidlu je nájemce povinen škodu uhradit a to takovým způsobem 

aby se vozidlo dostal původním stavu. Náklady na opravu vozidla mohou být odečteny z kauce 

2000kč. Každou nehodu nebo odcizení vozidla je zákazník povinenneprodleně oznámit Policii 

ČR a pronajímateli. 

6) Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli adekvátní hodnotu 

ceny vozidla. 

7) Obě strany se dohodly, že za silně znečištěné vozidlo je zákazník povinen uhradit navíc 

poplatek 100kč.   
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4) Závěrečné ustanovení 

Tato smlouva nabývá účinnost okamžikem jejího podpisu oběma stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 

obdrží pronajímatel a jedno zákazník. 

Obě strany svým podpisem potvrzují pravdivost výše uvedených údajů a dohodly se, že budou 

postupovat v souladu s výše uvedenými podmínkami. 

Pronajímatel si je vědom poškození vozidla v rozsahu: 

Zákazník je povinen vozidlo vrátit pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal, s 

přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zákazník je povinen vrátit vozidlo s dočerpanou 

plnou nádrží paliva a zároveň předložit doklad o nákupu phonných hmot.   

5) Přílohy 

Kopie řidičského průkazu, Občanského prukazu, Předávací protokol 

 

 

  

 

Pronajímatel      Zákazník    

 

                                                                               

……………………………………                  …………………………………… 

 

razítko, datum a místo podpisu                                    razítko, datum a místo podpisu 

 

 


