
Osobní vozidlo - Nájemní smlouva

Dohodnuté vrácení

Výpočet ceny pronájmu

Jméno, příjmení / firma (zástupce):

Datum:

Stav km při předání:

Stav km při vrácení:

Ujeté km:

Místo, ulice:

Čas:

Den a čas předání:

Den a čas vrácení:

Počet dnů:

Adresa / sídlo firmy: Řidičsky průkaz č./skupina:  

Vozidlo / Typ vozidla: Sazba za zapůjčení vozdila:  

Občanský průkaz / pas č.: 

Rodné číslo / IČO: DIČ:

SPZ:

DPH:

Kč / den %

Stav km při předání:

Místo převzetí vozidla: Místo vrácení vozidla:Datum převzetí vozidla: Datum vrácení vozidla:

Účtovaná částka včetně DPH celkem:

Přijatá kauce: Vrácená kauce:

Pronajímatel (jméno a adresa)
LEMA GROUP a.s.  /  Českobrodská 35, Praha 9, 198 00  /  Tel. :  770 111 222  /  IČO : 05475929
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Nedílnou součástí  této smlouvy jsou podmínky nájemní smlouvy 
o Pronájmu osobního vozidla, uvedené na zadní straně tohoto 
formuláře. Strany svými níže uvedenými podpisy vyjadřují souhlas 
s celým obsahem této smlouvy.

Podpis nájemce / razítko firmy Podpis nájemce / razítko firmyPodpis a podpis pronajímatele Podpis a podpis pronajímatele

Plná nádrž

Rádio, nářadí, rezerva

Pneu, brzdy a osvětlení v pořádku

Karoserie a lak nepoškozen

Řízení v pořádku

Mot. olej a chlad. kapal. v pořádku

Povinná výbava, TP + Poj. + Dál. z.

Povrch i interiér vozu čistý

Při předání Při vrácení

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Záznam o stavu vozidla

Nájemce / řidič



Podmínky nájemní smlouvy o pronájmu vozidla
Předmět smlouvy 
Pronajímatel je pověřen vlastníkem vozidla k pronájmu výše uvedeného vozidla. Tato smlouva upravuje pronájem osobního vozidla na 
sjednanou dobu. Pronajímatel se zavazuje přenechat toto vozidlo dočasně k užívání nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou.

Nájemné
Cena nájemného je stanovena v závislosti na době pronájmu a na počtu ujetých kilometrů. Sazby nájemného jsou sjednány ve smlou-
vě. Nájemné je splatné, tejně tak jako kauce na vozidlo, při přebírání vozidla nájemcem (tedy předem). Kauce bude zase vrácena v den 
vrácení vozidla.  

Kauce: finanční hotovost, která bude uložena u pronajímatele po celou dobu pronájmu vozidla. Tato hotovost může být použita na případ-
né smluvní pokuty, poplatky z prodlení  a náhrady škod. Kauce není záloha, nemůže být proto použita k úhradě běžného nebo dlužného 

nájemného. 

Práva a povinnosti pronajímatele
Vozidlo je pojištěno podle všeobecných podmínek zákonného pojištění odpovědnosti (tzn. Povinného ručení) za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla a havarijním pojištěním s 10% spoluúčastí z ceny nového vozidla. Tato spoluúčast při pojistné události 
(krádež, havárie) jde k tíži dočasného uživatele (nájemce). Při totální škodě nebo krádeži  se pronajimatel zavazuje uhradit částku odpoví-
dající  ceně nového vozu. Pronajímatel odpovídá nájemci za všechny způsobené škody, jejichž náhrada je součástí uvedeného pojištění. 
Nájemci je spolu s vozidlem předáno i osvědčení o technickém průkazu, potvrzení o zákonném pojištění vozidla, základní dokumentace o 
vozidle (návod k obsluze) základní výbava vyplývající z platných předpisů. Vozidlo může být na požádání uživatele přistaveno nebo vrá-
ceno na jiném smluveném místě než je provozovna půjčovny (za poplatek 10,-Kč/km, mimo Prahy.

Závěrečná ustanovení
Právo užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena nebo zničením vozidla. Vozidlo lze vrátit ve výše uvede-

ném dohodnutém termínu nebo i dříve, v rámci pracovní doby půjčovny.  

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jedno vyhotovení. Obě strany svým podpisem stvrzují správnost 

uvedených údajů a souhlas s obsahem smlouvy.

Práva a povinnosti nájemce 
Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo jeho zaměstnanec (jedná-li se o firmu, jména všech těchto zaměstnanců budou uvedena ve smlou-
vě). Nezbytnou podmínkou je, aby věk řidiče byl min. 21 let a byl držitelem příslušného typu řidičského průkazu nejméně 2 roky.  

Vozidlo bude užíváno, ošetřováno a udržováno v souladu s návodem k obsluze. Budou dodrženy termíny záručních prohlídek a záruční 
podmínky. Při ujetí každých 1000 kilometrů nebo při dlouhodobějším pronájmu je nájemce povinen kontrolovat všechny provozní teku-
tiny ( olej, voda, brzdová kapalina), případně je doplnit, stejně tak dohuštění pneumatik. Závady, které okázale vzniknou při nedodržení 
těchto základních podmínek jdou na účet nájemce. 

Nájemce nesmí vozidlo: a) Používat k účasti na motoristických akcích (závodech, rally, různých soutěžích apod.). b) Používat k převážení 
snadno vznětlivých, radioaktivních,jedovatých a jiných nebezpečných látek. c) Dále pronajímat nebo půjčovat. d) Používat v rozporu 
s nájemní smlouvou. e) Používat k jízdám do zahraničí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.  

Běžné náklady na provoz vozidla hradí po dobu pronájmu nájemce. 

Opravy nutné k zajištění provozní nebo dopravní bezpečnosti vozidla provádí zásadně pronajímatel. K provedení oprav v jiných provo-
zovnách je vždy nutný výslovný souhlas pronajímatele. Náklady na opravu hradí v tomto případě pronajímatel, pokud neodpovídá za 
způsobené škody sám nájemce. Dojde-li k jakékoliv nehodě nebo ke zranění osob, je nájemce povinen podat zprávu policii, požádat 
o vyšetření a uvědomit neprodleně pronajímatele. Zpráva o nehodě musí obsahovat především jména a adresy účastníků nehody 
a případných svědků, jakož i SPZ zúčastněných vozidel a údaj o tom, která skupina dopravních nehod Policie ČR (včetně adresy) nehodu 
na místě vyšetřovala. Nároky druhého účastníka nehody nesmí nájemce uznat bez písemného souhlasu pronajímatele. Škody způsobe-
né požárem, krádeží a zvěří musí být neprodleně oznámeny pronajímateli a také příslušnému oddělení Policie ČR. Nájemce odpovídá 
v plném rozsahu za jím zaviněné škody na vozidle, které má v pronájmu, do výše dohodnuté spoluúčasti ve smluvním (havarijním) 
pojištění pronajímatele. Nájemce rovněž odpovídá za případně další škody, kde pojišťovna důvodně odepře pojistné plnění. Nájemce 
ručí za vlastnická práva vlastníka proti zásahu třetích osob do těchto práv. Tyto zásahy (např. odcizení, zabavení vozidla apod.) neprodle-
ně oznámí pronajímateli. Při vlastních nárocích vůči pronajímateli nebo vlastníkovi vozidla není oprávněn si vozidlo ponechat ke krytí 
těchto nároků. 

Nájemce má právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu požádat nájemce o okamžité navrácení vozidla. 

Nájemce hradí veškeré pohonné hmoty po dobu zapůjčení vozidla a přebírá a vrací vozidlo s plnou nádrží PHM. Nájemce je povinen vrátit 
vozidlo v čistém stavu, pokud tomu tak nebude, provede toto pronajímatel na náklady nájemce, které mu budou doúčtovány. Nevrátí-li 
nájemce vozidlo v dohodnutou dobu a ani telefonicky neoznámí důvod, bude vozidlo považováno za odcizené a bude u policie podáno 
trestní oznámení. Prodlouží-li se doba pronájmu o více než 2 hodiny než bylo dohodnuto  ve smlouvě, bude nájemci automaticky účto-
váno jako další den pronájmu. Za každý překročený den bez včasného prodloužení pronájmu vozidla bude nájemci účtován trojnásobek 
základní sazby. 
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