Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli
1. pan Václav Kalkuš, IČ: 05249554
místem podnikání Chlum 10, 382 03 Křemže, tel 774 220 685
dále jen „pronajímatel“ na straně jedné
2. pan ………………………………., nar. …………………
trvale bytem ………………………………………………..
dále jen „nájemce“ na straně druhé
tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku
dle ustanovení § 2201 a násl. a 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:
I.
1.1.
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motocyklu ………….(dále jen
„předmět nájmu“).
1.2.
Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání shora specifikovaný předmět
nájmu, a to na dobu určitou od ………..…………….. do …………..…………
Nájemce podpisem této smlouvy předmět nájmu do užívání od sjednaného data začátku nájemního
vztahu přejímá.
1.3. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu za účelem jeho provozu na pozemních komunikacích
při dodržování pravidel silničního provozu. V den skončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu
vrátit pronajímateli v jeho provozovně.
1.4. Nájemce výslovně prohlašuje, že je držitelem řidičského oprávnění skupin (A/A2/A do 25kW) a
že má zkušenost s provozem motocyklu obdobného typu jako je předmět nájmu. Pro případ, že by toto
prohlášení nájemce bylo nepravdivé, sjednávají si smluvní strany právo pronajímatele od této smlouvy
odstoupit.
II.
Za užívání předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nájemné ve výši
…………… Kč. Nájemné je splatné v hotovosti k rukám pronajímatele při podpisu této smlouvy.
Pronajímatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že nájemné v uvedené výši od nájemce v hotovosti
převzal před podpisem této smlouvy.
III.
3.1.
Nájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byla pronajímatelem předvedena
způsobilost předmětu nájmu k provozu a jeho užívání vymezenému v bodu 1.3 této smlouvy, a že si
předmět nájmu od pronajímatele k užívání převzal. Nájemce současně prohlašuje, že byl
pronajímatelem seznámen s návodem k obsluze předmětu nájmu, jeho charakteristikou a technickými
parametry.
3.2.
Nájemce dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že společně s předmětem nájmu
mu byly předány potřebné doklady spojené s jeho užíváním (malý technického průkaz a potvrzení o
zaplacení povinného ručení), 1 ks klíčů, …. ks helmy, povinná výbava motocyklu, …. ks cestovní kufr
s klíči.
3.3.
Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmět nájmu má tyto vady a nedostatky, které
však nebrání jeho způsobilosti k provozu a ujednanému způsobu užívání:...................
3.4.
Smluvní strany shodně prohlašují, že stav tachometru předmětu nájmu k okamžiku převzetí
předmětu nájmu do užívání ze strany nájemce činí ........................... (není nutné vyplnit)
3.5.
Smluvní strany dále shodně prohlašují, že předmět nájmu byl nájemci předán s plnou
palivovou nádrží.
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IV.
4.1
Pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání nájemního vztahu hradit zákonné pojištění
(povinné ručení) předmětu nájmu. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že předmět nájmu není
pojištěn pro případ havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla.
4.2
Pronajímatel neodpovídá za škodu způsobenou na životě, zdraví či majetku nájemce, jeho
spolujezdce či další osoby způsobenou v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
4.3
Pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, v případě jejího porušení ze strany
nájemce, bez nároku na vrácení nájemného.
V.
5.1.
Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím
k jeho obvyklému opotřebení.
5.2.
Poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně oznámit
pronajímateli na telefonním čísle 774 220 685, a dále při vyřízení této věci postupovat podle pokynů
pronajímatele. V případě hlášení a následného šetření pojistné události je nájemce povinen poskytnout
pronajímateli a příslušné pojišťovně potřebnou součinnost. Pronajímatel je v případě jakékoli škody na
motocyklu požadovat kauci ve výši až 10 000Kč, do doby, než bude vyčíslena skutečná škoda. Pokud
nebude dohodnuto jinak, řeší se škoda nákupem dílů z eshopu partsdepot.cz.
5.3.
Nájemce odpovídá za škodu způsobenou na předmětu nájmu jeho užíváním v rozporu s touto
smlouvou a se způsobem užívání vymezeným v bodu 1.3. této smlouvy, zejména pak nesprávným
užíváním předmětu nájmu v rozporu s návodem k jeho obsluze a pokyny pronajímatele, úmyslným
nadměrným opotřebováváním předmětu nájmu (např. gumováním pneumatik atp.), zaviněnou
dopravní nehodou, nedostatečným zabezpečením předmětu nájmu a jeho příslušenství proti krádeži či
poškození. V případě totálního, tj. nenapravitelného poškození předmětu nájmu, se nájemce zavazuje
uhradit pronajímateli škodu ve výši hodnoty předmětu nájmu, která je ke dni uzavření této smlouvy
stanovena částkou …………,- Kč.
5.4.
Nájemce je dále povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu v jeho provozovně (nebo na
jiném dohodnutém místě) v den skončení nájmu, nejpozději v čas uvedený v bodě 1.2 této smlouvy.
Nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu s plnou palivovou nádrží. V případě prodlení nájemce
s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši
……….,- Kč za každý započatý den prodlení.
5.5
Stane-li se předmět nájmu v průběhu trvání nájmu jakýmkoli způsobem nezpůsobilým
k provozu, je nájemce povinen na své náklady zajistit jeho odvoz do provozovny pronajímatele (či na
jiné dohodnuté místo).
5.6.
Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání třetí osobě.
5.7.
V případě, že se motocykl stane nepojízdným v průběhu nájmu vinou nájemce, nevzniká
nájemci nárok na náhradu nájemného za nevyčerpané období.
VI.
6.1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6.2.
Tuto smlouvu je možné měnit či zrušit pouze písemnou formou.
6.3.
Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý z účastníků
obdrží po jednom vyhotovení.
6.4.
Účastníci této smlouvy, dle svého prohlášení zcela svéprávní, po jejím přečtení prohlašují, že
tato smlouva byla sepsána na základě jejich shodné a pravé vůle, že byla uzavřena svobodně a vážně a
nestalo se tak v tísni ani za podmínek pro některou ze smluvních stran nápadně nevýhodných, a na
důkaz správnosti jejího obsahu připojují níže své podpisy.
V Chlumu, dne ………………………….
Pronajímatel:

Nájemce:

………………………………………………….
Václav Kalkuš

………………………....……………….
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