
      Smlouva 2023000 o pronájmu obytného vozu 

 

 
Úvodní část  

Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele firmy Barevný svět Liberec s r.o. , 
Husova 59, 460 01 Liberec 1  IČ: 48264725  DIČ: CZ48264725, poskytnout nájemci 
pronájem obytného vozu RIMOR Super Brig 95 LUANO CAMP S.r.l. 
VINZFA25000002U60351 SPZ 6L32300 a to v souladu s těmito smluvními podmínkami.                                                                                                                             
 
 

Nájemce odpovědný za vozidlo 

                                                              číslo OP -                        číslo ŘP  

Druhý řidič odpovědný za auto:  -   číslo OP  -                       číslo ŘP   

 
 
 

  Pronajímatel 

Barevný svět Liberec s r.o. 

Husova 59, 460 01 Liberec    
IČO: 48264725  
Kontakty: 737 239 072, 736 635 320 … Michaela Kuncová 

                               733 188 599 … Dalibor Reichelt 
 
                                                                                                                                                                  

   Doba pronájmu:  
                                                        

 servisní poplatek            
 cena bez DPH                  
 celková cena s DPH      
 limit maximálních ujetých km     -        ,nad limit 6 Kč za1km.  
 Vratná kauce 25 000Kč.       
 

   Cena celkem :  
                                                                            … 
 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 



Článek I. 
Výklad pojmů 

 
     Pro účely této smlouvy se rozumí: 

1. Nájemcem je ten, kdo uzavřel nájemní smlouvu s pronajímatelem specifikovaným v 
úvodní části těchto smluvních podmínek. 

2. Vozidlem je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladů.  
3. Předmětným typem vozidla se rozumí konkrétní typ vozidla poskytnutý 

pronajímatelem ze svého vozového parku. 
4. Technickými parametry se rozumí údaje, které jsou obsaženy v Technickém průkaze. 

Identifikačními údaji se rozumí pro účely těchto smluvních podmínek údaje o 
osobách a vozidle, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo občanského a řidičského 
průkazu. Údaje o vozidle jsou údaje o typu vozidla a státní poznávací značce.  

 

 

Článek II. 
 Použití pronajatého vozidla 

1.  Vozidlo smí být řízeno pouze osobně nájemcem, popř. další osobou výslovně 
uvedenou nájemcem ve smlouvě a v předávacím protokolu při převzetí vozidla. 

2.  Účastníci se dohodli, že nájemce, popř. další osoby uvedené nájemcem ve smlouvě, 
jsou oprávněni jednat každý samostatně s tím, že za takové jednání, jakož i příp. škody 
na předmětu nájmu odpovídají společně a nerozdílně. 

3.  Podle § 6 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb, v platném znění, musí mít řidiči u sebe při 
řízení motorového vozidla platný řidičský průkaz a doklad totožnosti. Řidiči, kteří 
dosáhli věku 65 let mimo jiné doklad o zdravotní způsobilosti. Řidiči musí předložit 
řidičský průkaz a doklad totožnosti, řidič nad 65 let navíc doklad o zdravotní 
způsobilosti pronajímateli před předáním auta. Jakékoliv změny nebo dodatky této 
smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky a 
změny se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Nájemce smí použít pronajaté vozidlo jen k účelu ke kterému má sloužit, tj. k takovým 
účelům, které budou odpovídat typovému charakteru vozidla, a to s ohledem na jeho 
technické parametry. Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo k testování je 
zakázáno. 

5. Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel. 
6. Jízdy mimo území Evropy a EU podléhají zvláštnímu písemnému povolení od 

pronajímatele. 
7. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajaté vozidlo bude řádně pečovat a ošetřovat 

jej, tak aby vozidlo odpovídalo po celou dobu nájmu požadavkům na technický stav, 
který vozidlo musí splňovat, aby mohlo být užíváno v silničním provozu. Pro účely 
uzavřené nájemní smlouvy se má za to, že povinnost řádně pečovat spočívá v kontrole 
a doplňování stavu chladící kapaliny, motorového oleje, brzdové kapaliny, stavu 
pneumatik a tlaku v nich. Ošetřováním se má na mysli udržování vozidla v čistotném 
stavu a to jak vně tak i uvnitř vozidla. 



 

Článek III. 
Cena pronájmu, délka pronájmu a vrácení vozidla 

1. Cena pronájmu je stanovena v nájemní smlouvě po vzájemné dohodě s 
pronajímatelem. 

2. Minimální doba pronájmu jsou 3 dny. Nájemce si vyzvedává vozidlo v otevírací době 
od 9 do 16 hod. Pronajaté vozidlo je nájemce povinen vrátit pronajímateli do konce 
uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době od 9 hod. do 16 hod. Nebo dle vzájemné 
písemné dohody obou stran. 

3. Nájemní dobu lze prodloužit se souhlasem pronajímatele, a to na základě žádosti 
nájemce učiněné nejdéle 3 dny před uplynutím nájemní doby sjednané v nájemní 
smlouvě.  

4. O převzetí a předání vozidla bude sepsán mezi nájemcem a pronajimatelem 
předávací protokol. Tento protokol podpisem nájemce a pronajimatele se stává 
nedílnou součástí smlouvy.  

5. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla s doklady a klíčky v dohodnutém 
termínu, je pronajímatel oprávněn okamžitě odstoupit od uzavřené smlouvy  

 

 

Článek IV. 
Pojištění 

1. Pronajímatel předává nájemci vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání, s 
vybavením dle platných předpisů, v čistém stavu a nájemce čisté vrací.                                                          
Předání a vrácení vozu je v provozovně Svojsíkova 849/7, 460 01 Liberec 1. 

2. Pronajímatel uzavřel v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé 
porušením ustanovení vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích č. 
30/2001 Sb.  

3. Pronajimatel uzavřel havarijní pojištění na vozidle se smluvní pojišťovnou UNIQA 
pojišťovna a.s., dle smlouvy č. 4226037165, kde spoluúčast na škodě je 5% nejméně 
však 10 000,-Kč, (bez DPH) oprava v zahraničí nesjednána. Spoluúčast v případě 
pojistné události hradí nájemce.  

4. Vznikne-li v době trvání nájemního vztahu škoda, která by mohla být posuzována jako 
pojistná událost, nájemce se zavazuje, že bude plně a beze zbytku spolupracovat s 
pronajímatelem a jeho pojišťovnou tím, že bezodkladně splní všechny požadavky 
pojišťovny, které ta bude  požadovat k uznání nároku nájemce z pojistné smlouvy. Při 
porušení tohoto závazku je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,-
Kč, a to na základě samostatného vyúčtování provedeného pronajímatelem. Pro 
případ, že v důsledku neposkytnutí požadované součinnosti podle tohoto článku 
pojišťovna škodu neuzná jako pojistnou událost, je nájemce povinen zaplatit 
veškerou způsobenou škodu a to rovněž na základě samostatného vyúčtování 
pronajímatele. 



 

Článek V. 
Opravy 

1. Nájemce je povinen v případě vzniku závad na vozidle anebo v případě jeho 
nepojízdnosti v době trvání pronájmu informovat pronajímatele o této skutečnosti. 
Nájemce je oprávněn k odstranění vzniklé závady na vozidle jen s písemným 
souhlasem pronajímatele. Takového souhlasu pronajímatele není zapotřebí v 
případech, kdy finanční náklady na odstranění drobných závad nepřesáhnou částku 
ve výši 3 000,- Kč bez DPH. 

2. Pronajímatel se zavazuje uhradit nájemci náklady, které mu vznikly v souvislosti s 
odstraněním závad spočívajících v nepojízdnosti vozidla, a to za předpokladu 
dodržení povinnosti specifikované v bodě 1 tohoto článku a předložení řádného 
daňového dokladu. 

 

Článek VI. 
Chování nájemce při nehodě či škodě 

1. Dojde-li k poškození vozidla, je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit policii a 
současně i pronajímateli, a to bez zbytečného odkladu poté co se o poškození 
dozvěděl.  

2. Bude-li škoda zapříčiněna v souvislosti s dopravní nehodou je nájemce povinen na 
místě nehody zajistit identifikační údaje o druhém účastníkovy škodné události, nebo 
případných svědků.  

3. Při nezajištění patřičného protokolu hradí vzniklou škodu nájemce v plné výši.  

 

 

Článek VII.  
Odpovědnost za škodu           

1. Nájemce odpovídá za škodu na vozidle způsobenou vlastním zaviněním v plné výši. 
Vyčíslení škod provede pronajímatel.  

2. Na nájemce přechází odpovědnost za škodu, je-li v prodlení s vrácením vozidla. V 
tomto případě odpovídá nájemce za škodu, která v souvislosti s prodlením 
pronajímateli vznikla. To neplatí pro případ, kdy doba nájmu byla prodloužena 
s písemným souhlasem pronajímatele.  

3. Vznikla-li v době pronájmu na vozidle škoda, která byla zapříčiněna porušením 
ustanovení zákonných či ustanovení této smlouvy, odpovídá nájemce za škodu, která 
porušením uložených povinností pronajímateli vznikla.  

4. Vzniklá škoda, která má povahu ušlého zisku, se určuje výší denního nájemného.  
5. Pronajímatel odpovídá nájemci za škodu, která mu vznikla nemožností použít vozidlo 

v době pronájmu, a to z důvodu výskytu poruchy na vozidle. Pronajímatel odpovídá 



za škodu jen za předpokladu, že porucha na vozidle nebyla zapříčiněna zaviněným 
jednáním nájemce či třetí osoby, pokud taková osoba byla spolehlivě zjištěna. 

6. Nájemce hradí pronajímateli, škody vzniklé pod vlivem alkoholu, v plné výši. Pojištění 
se nevztahuje na škody způsobené vandalstvím v případě způsobené škody hradí 
nájemce v plné výši. 

 

 

   Článek VIII. 
      Záloha nájmu / kauce 

1.   Při uzavření této smlouvy je nájemce povinen složit pronajímateli předpokládané 
nájemné a kauci ( v hotovosti) a  to ve výši specifikované v nájemní smlouvě. Po 
ukončení nájmu bude kauce pronajímatelem jednostranně započtena na úhradu 
zbývajícího nájemného v případě prodloužení této smlouvy Bude-li vozidlo nájemcem 
vráceno poškozené, je pronajímatel pro tento případ oprávněn kauci započíst na 
úhradu nákladů spojených s opravou poškození, vyskytujících se na vozidle. 
Pronajímatel je taktéž oprávněn kauci započíst na úhradu nákladů spojených s 
umytím vozidla a vyčištěním jeho interiéru. Za znečištěné vozidlo je oprávněn 
pronajimatel účtovat pokutu ve výši 1 500,-Kč (bez DPH) v interiéru a 1800,-Kč (bez 
DPH) exterier, v případě většího znečištění a poškození vozu je pronajimatel 
oprávněn k zadržení kauce a použití kauce k uvedení vozidla do původního stavu, 
kauce je tímto krácena. Vozidlo je pronajato s doplněným obsahem pohonných hmot 
v palivové nádrži. V případě, že při vrácení vozidla nejsou pohonné hmoty doplněny, 
je pronajímatel je oprávněn také započíst kauci na úhradu jejich opětovného 
doplnění a úhradu km nad stanovený limit. 

 2.  Pronajímatel je oprávněn kauci započíst také na zaplacení veškerých smluvních pokut 
podle této smlouvy, pokud tyto nebudou zaplaceny nájemcem samostatně. 
Pronajímatel je povinen vrátit nájemci kauci, popř. její zbytek až po úplném vyrovnání 
veškerých finančních závazků, které nájemci z této smlouvy vzniknou. 

 

 

 

Článek IX. 
Sankční ujednání 

1. Nájemce se zavazuje pro případ porušení povinností vyplývajících z těchto smluvních 
podmínek, uhradit pronajímateli za každou započtenou hodinu prodlení smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-Kč ( bez DPH), která je splatná bezprostředně při vrácení 
vozidla. Dále je povinen uhradit ušlý zisk a to opakovaně za každý započtený den, kdy 
dochází k porušení smluvních podmínek.  



2. Pronajímatel je oprávněn vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty požadovat 
současně i úhradu vzniklé škody, a to v plné výši.  

3. Pronajímatel se zavazuje poskytnout náhradní vozidlo, při neposkytnutí vozidla 
uhradí nájemci smluvní pokutu a to pro případ kdy nájemce nebude smět použít 
vozidlo v době pronájmu. Z důvodu výskytu poruchy na vozidle, jejíž vznik nespočívá v 
zavinění nájemce či třetí osoby. Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu 
škody a je sjednána ve výši 1.000,- Kč (bez DPH). Nájemce tedy nebude vedle nároku 
na smluvní pokutu oprávněn požadovat nárok na úhradu vzniklé škody.  

 

 

                                                                            Článek X. 
                                                     Storno podmínky     

……………………………………………………………… 

…                                                                                                                                                                                                                            
Nájemce má právo kdykoliv před započetím nájmu odstoupit od smlouvy, a to 
písemným oznámením pronajímateli. Tento akt je dle dohody stran splněn i v 
případě, že tak nájemce učiní prostřednictvím e-mailu. Zrušení smlouvy nastává 
okamžikem doručení tohoto písemného oznámení pronajímateli.    

Při odstoupení od smlouvy před započetím nájmu, je nájemce povinen zaplatit 
odstupné, tj. stornovací poplatky, a to následovně:                                                                                                   
.- v době od uzavření nájemní smlouvy do 45-ti dnů před rezervovaným termínem 
nájmu 30% předpokládaného nájemného,                                                                                                     
- v době 44 - 30 dnů před rezervovaným termínem nájmu 60% předpokládaného 
nájemného,       …… 
- v době 29 - 8 dnů před rezervovaným termínem nájmu 80% předpokládaného 
nájemného,            …... 
- v době 7 a méně dnů před rezervovaným termínem nájmu 100% předpokládaného 
nájemného. … 
 
Pronajímatel je oprávněn storno poplatek podle předchozích odstavců přednostně 
započítat.oproti nájemcem zaplacené záloze na nájemné. Pro případ, že tato záloha 
nebude na zaplacení.storno poplatků postačovat, nájemce se zavazuje rozdíl mezi 
zaplacenou zálohou a storno poplatkem zaplatit nejpozději do 10-ti dnů ode dne, 
kdy k tomu bude pronajímatelem písemně.(e-mailem) vyzván.    
                                                                                                                      
Nájemce bere na vědomí, že pokud pronajatý automobil vrátí před termínem 
uvedeným v předávacím protokolu, nemá právo na vrácení ani poměrné části 
nájemného. .Podle dohody stran jakákoliv změna termínu či osob(y) nájemce před 
převzetím vozu bude hodnocena jako zrušení dohodnutého nájmu a bude podléhat 
výše uvedeným stornopoplatkům. ……V odůvodněných případech si strany 
ponechávají možnost případné jiné dohody. 

 



                                                          

 

Článek XI. 
 Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem vysloveně neupravené těmito 
smluvními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být 
učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky a změny se stanou 
nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany si dohodly, že veškeré jejich spory 
vyplývající z tohoto nájemního vztahu, předloží k rozhodnutí místně příslušnému 
soudu v jehož obvodu má pronajímatel místo podnikání. 

2. Nájemce/druhý řidič stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše  
uvedeným.obsahem této smlouvy a předávacím protokolem.  

        

 

       V Liberci  dne   
 
 
 
      Podpis nájemce                                              jméno nájemce                                
  
 
 
   
     Podpis druhého řidiče                                    jméno nájemce                        
 
 
 
      
 
     Podpis pronajímatele                                                    
 
                                                   


