
N Á J E M N Í    S M L O U V A
č. __________, (dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ust. § 2201 a násl. a § 2316 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Pronajímatel:
Firma: doplňuje se dle vybraného obytného auta (auta mají různé vlastníky)
se sídlem 
IČ: , DIČ: C
telefon: , email: info@bydlibus.cz
bankovní účet pronajímatele: , vedený u Fio Banka, a.s.
(dále jen „Pronajímatel“) na straně jedné
a
Nájemce:
Jméno a příjmení:
Datum narození / RČ:
Trvale bytem:
Číslo OP:   , platný do
Číslo ŘP:   , platný do
telefon:   , e-mail:
(dále jen „Nájemce“) na straně druhé
(Pronajímatel a nájemce též dále v této Smlouvě společně označováni jen „Smluvní strany“.)

I. Předmět nájmu
1. Předmětem nájmu je obytný vůz, který je ve výlučném vlastnictví pronajímatele, a to:

Druh vozidla: Obytný automobil Kategorie / typ vozidla:

Tovární značka: Identifikační číslo vozidla (VIN):

Obchodní označení: Registrační značka vozidla:

jehož bližší specifikace, vybavení a seznam příslušenství bude obsažena v předávacím protokolu, který
se po jeho podpisu oběma Smluvními stranami stane přílohou této Smlouvy. 
(dále též jen „Obytný vůz“) 

Součástí  předmětu  nájmu  mohou  být  i  elektrické  koloběžky,  pokud  Smluvní  strany  na  základě
požadavku  Nájemce  a  obsazenosti  koloběžek  jejich  nájem  sjednají.  Jejich  bližší  specifikace  bude
obsažena v předávacím protokolu, který je přílohou této Smlouvy. 
(dále společně s Obytným vozem též jen „Předmět nájmu“) 
2. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Předmět nájmu k dočasnému užívání
včetně jeho příslušenství, aby jej užíval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí, a to za
podmínek uvedených v této Smlouvě. Nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
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II. Doba trvání nájmu
1. Nájem Předmětu nájmu se sjednává na dobu určitou ode dne _______ 9,00 hod. do dne ________
17,00 hod.  tj.  celkem ___ dnů (slovy:  _______)  dnů.  Dobu trvání  nájmu lze  prodloužit  pouze na
základě dohody Smluvních stran.

III. Nájemné
1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli za nájem Předmětu nájmu:

- denní nájemné ve výši: ___ Kč za nájem obytného vozu;

- servisní poplatek: ___ Kč dle čl. IV., odst 3., této Smlouvy;

- poplatek za úklid: nesjednáno dle čl. IV., odst 4. této Smlouvy;

- denní nájemné ve výši: (2x) 0,- Kč za nájem elektrické koloběžky;

Výše nájemného včetně poplatků činí za celou dobu trvání nájmu činí celkem __________,- Kč včetně
DPH, (slovy: ________________ korun českých). (dále též celkem jen „Nájemné“) 

 

IV. Platby a platební podmínky
1. Zálohy na nájemné
Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli:
a)  zálohu  na  Nájemné  ve  výši  50%  sjednané  částky,  tedy  ______________,-  Kč  (slovy:
________________  korun  českých)  do  3  (tří)  pracovních  dnů  ode  dne  uzavření  této  Smlouvy  ve
prospěch bankovního účtu Pronajímatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, s variabilním symbolem,
kterým je číslo Smlouvy.
b)  zálohu  na  Nájemné  ve  výši  50%  sjednané  částky,  tedy  ______________,-  Kč  (slovy:
________________korun  českých)  nejpozději  30  (třicet)  dnů  před  začátkem  doby  trvání  nájmu
Předmětu nájmu ve prospěch bankovního účtu Pronajímatele uvedeného v záhlaví  této Smlouvy, s
variabilním symbolem, kterým je číslo Smlouvy.
Je-li lhůta mezi uzavřením této Smlouvy a počátkem doby trvání nájmu kratší než 30 (třicet) dnů, je
záloha  na  Nájemné  ve  výši  100  %  sjednané  částky,  tedy  ___________  .-  Kč
(slovy:_______________korun  českých)   splatná  do  3  (tří)  pracovních  dnů  ode  dne uzavření  této
Smlouvy.
Zálohy na Nájemné slouží pro závaznou rezervaci Předmětu nájmu na dohodnutou dobu trvání nájmu a
budou okamžikem předání Předmětu nájmu započteny na smluvené Nájemné. V případě odstoupení od
této  Smlouvy  mohou  být  uhrazené  zálohy  na  Nájemné  započteny  na  odstupné  dle  Všeobecných
podmínek půjčovny.
2. Jistota (dále též jen „Kauce“)
Smluvní strany se dohodly, že za účelem zajištění pohledávek Pronajímatele vůči Nájemci a splnění
všech závazků Nájemce vůči Pronajímateli z této Smlouvy složí Nájemce Pronajímateli Kauci ve výši
30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).
Nájemce se zavazuje Pronajímateli  složit Kauci před převzetím Předmětu nájmu, a to v hotovosti  k
rukám  Pronajímatele,  případně  předem  převodem  na  účet  Pronajímatele  uvedený  v  záhlaví  této
smlouvy, s variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy. 
3. Servisní poplatek
Nájemce  se  zavazuje  uhradit  Pronajímateli  nad  rámec  denního  nájemného  jednorázový  servisní
poplatek ve výši 1.500,- Kč včetně DPH. V případě doby trvání nájmu delší než 6 (šest) dnů se servisní
poplatek neúčtuje. Účel platby Servisního poplatku je popsán ve Všeobecných podmínkách půjčovny.
4. Poplatek za úklid
Nájemce je povinen odevzdat Předmět nájmu Pronajímateli řádně vyčištěný a ve stavu v jakém jej
převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Bude-li v čl. III ost. 1. sjednán poplatek za úklid ve
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výši 2.000,- Kč včetně DPH, je nájemce oprávněn vrátit Předmět nájmu běžně znečištěný. Definice
běžného znečištění je uvedena ve Všeobecných podmínkách půjčovny.

V. Osoby oprávněné k řízení obytného vozu
1. Obytný vůz je oprávněn řídit pouze Nájemce a osoby uvedené v této Smlouvě. Umožní-li nájemce
řídit Obytný vůz třetí osobě, odpovídá Pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby Obytný
vůz řídil sám.
Další osoby oprávněné k řízení obytného vozu:
Jméno a příjmení: _____________, trvale bytem:  ___________
Datum narození/ rodné číslo:
Číslo OP: ___________, platný do ___________, Číslo ŘP: ___________, platný do ___________.
Nájemce potvrzuje způsobilost této osoby oprávněné k řízení  obytného vozu a bere za ni  dle této
Smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost. 

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem úhrady zálohy na Nájemné dle čl. IV, odst. 1, písm. a).
2. Případné změny či doplňky této Smlouvy mohou být uzavřeny pouze v písemné podobě a po jejich
akceptaci oběma stranami se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
3.  Pronajímatel  i  Nájemce  prohlašují,  že  jsou  plně  způsobilí  ke  všem právním  jednáním,  že  jsou
oprávněni nebo zmocněni uzavřít tuto nájemní smlouvu za Pronajímatele, či Nájemce, pokud jednají
jménem třetí osoby. Dále nájemce prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a zmocňuje
tímto  Pronajímatele,  k  ověření  těchto  údajů  a  provedení  dalších  zjištění,  která  bude  Pronajímatel
považovat za nezbytné.
4. Součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky půjčovny. Nájemce prohlašuje, že si je přečetl,
porozuměl jejich obsahu a nemá námitek k jejich znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nájemce akceptoval návrh této smlouvy na dálku e-mailovou zprávou odeslanou Pronajímateli z e-
mailové adresy Nájemce uvedené v záhlaví této Smlouvy a úhradou zálohy na Nájemné. Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností byla tato Smlouva Nájemcem podepsána v listinné formě při předání Předmětu
nájmu, i když platnost a účinnost této Smlouvy již nastala dle ustanovení odst. 1. tohoto článku..

Přílohy: Všeobecné podmínky půjčovny
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Předávací protokol

Ve Šlapanicích dne ….

_________________________________
pronajímatel

_________________________________
nájemce
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