Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smluvní strany:
Pronajímatel:
Ondřej Mucha Rent O´boat
se sídlem: U první baterie 23 Praha 6
IČ: 48128643
DIČ:CZ64072:1314
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném-Úřad městské části Praha 6
číslo účtu: 1012192665/6100
jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel")
a
Nájemce:
Pan:
trvale bytem:
rodné číslo:
číslo OP:
jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce")
spolu dnešního dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění, následující
smlouvu o nájmu dopravního prostředku
(dále jen „smlouva“)
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Na základě této smlouvy se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na dobu uvedenou v této
smlouvy k užívání: nafukovací člun zn. ADVENTURE V-550 označený „Barracuda“, registrační číslo
400 856,
v.č.
UA-ADVV5501C414
s motorem
EVINRUDE
E-Tec
115HP
v.č.
………………..s potřebnými doklady /zejm. Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo, modrá karta
pojištění /,
přívěsný vozík pod loď SPZ: ………………., č.mal.TP ……………..s potřebnými doklady /zejm.
zelená karta, malý technický průkaz/,doklad o zaplacení poplatku v Chorvatsku (dále jen „předmět
nájmu").

2.

Pronajímatel je oprávněným vlastníkem předmětu nájmu. Pronajímatel nabyl vlastnické právo
k předmětu nájmu na základě kupních smluv s dodavatelem nafukovacích člunů.

Článek II.
Předání předmětu nájmu a jeho užívání
1.

Podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje, že převzal od pronajímatele předmět nájmu, a to ve stavu
způsobilém k řádnému užívání. Za účelem předání předmětu nájmu pronajímatel a nájemce sepíší
předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy. V předávacím protokolu budou
zaznamenány příp. nedostatky na Předmětu výpůjčky na „schematu člunu“ při převzetí.

2.

Nájemce dále potvrzuje, že mu spolu s předmětem nájmu bylo předáno příslušenství k provozu
předmětu na vodních tocích a plochách, konkrétně pak lyže, tahadlo, vesty, (dále jen „příslušenství“).

3.

Předmět nájmu si nájemce při převzetí pečlivě zkontroluje, v případě zjištěné závady je povinen
upozornit pronajímatele.

4.

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání (podnájmu) jiným osobám.
Článek III.
Doba nájmu, vrácení předmětu nájmu

1.

Doba nájmu činí

2.

Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit pronajímateli nejpozději v den, kdy doba nájmu končí, a to ve
stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Nájemce je oprávněn vrátit předmět
nájmu pronajímateli kdykoli v době trvání nájmu.

3.

Pronajímatel je oprávněn požadovat vrácení předmětu nájmu před skončením doby nájmu, jestliže
nájemce předmět nájmu nebude užívat řádně (zejména dle instrukcí uvedených v návodu k použití
předmětu nájmu) nebo jestliže jej bude užívat v rozporu s účelem, ke kterému slouží.

4.

Pokud bude nájemcem bez dohody s pronajímatelem překročena doba nájmu uvedená v čl. III. odst. 1
této smlouvy, bude za každý započatý den překročení doby nájmu účtován nájemci plný jednodenní
tarif za pronájem předmětu nájmu včetně příslušenství dle ceníku, tj. pro vyloučení pochybností částka
4.500,- Kč.

5.

Tuto smlouvu (nebo alespoň její kopii) spolu s dokladem o uhrazení kauce za předmět nájmu je nájemce
povinen předložit při vracení předmětu nájmu pronajímateli.

od:

do:

Článek IV.
Cena za nájem předmětu nájmu
1. Cena za nájem předmětu nájmu včetně příslušenství činí celkem………………………,- Kč včetně DPH.
2. Pronajímatel prohlašuje, že od nájemce před podpisem této smlouvy převzal zálohu ve…………….,Kč. Zálohu započte pronajímatel na cenu nájmu uvedenou v předchozím odstavci.
3. Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli za nájem předmětu nájmu peněžitou jistotu ve výši
50.000,- Kč (dále jen „kauce“). Kauce je splatná při podpisu této smlouvy v hotovosti, nebo bankovním
převodem na účet Pronajímatele nejpozději 5 dní před dnem zahájení nájmu. Pronajímatel použije kauci
k úhradě pohledávky dosud neuhrazené ceny za nájem. Pronajímatel se zavazuje vrátit nájemci kauci
(po odečtení ceny za nájem a zálohy – popřípadě po odečtení částky za poškození zapůjčených
předmětů dle předávacího protokolu) v den vrácení člunu v hotovosti nebo do dvou dnů ode dne
skončení nájmu, a to nejpozději převodem na bankovní účet nájemce.

Článek V.
Odpovědnost za škodu, náklady spojené s užíváním předmětu nájmu
1.

Po celou dobu nájmu nese nájemce běžné náklady spojené s užíváním předmětu nájmu. / palivo, olej
dle instrukcí a specifikací Pronajímatele /

2.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škody na předmětu nájmu vzniklé jeho poškozením, ztrátou nebo
zničením. Pronajímatel je oprávněn si započíst, co mu nájemce případně v souvislosti s náhradou škody
dluží. V případě, že škoda na předmětu nájmu přesáhne výši složené kauce, zavazuje se nájemce
rozdílnou část mezi složenou kaucí a vyčíslenou škodou uhradit. Pokud Pronajímatel obdrží pojistné
plnění od pojišťovny za škodu na předmětu nájmu způsobené nájemcem v době nájmu, je povinen o tuto
částku ponížit vyčíslenou škodu vymáhanou po nájemci. Nájemce je povinnem v případě škody zaplatit
spoluúčast vyčíslenou pojišťovnou částkou -500,- € /dle smlouvy mezi pronajímatelem a pojišťovnou./

3.

Kauce dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy bude nájemci vrácena při skončení nájmu po převzetí vybavení a
jeho kontrole.Pokud budou na předmětu nájmu shledány vady vzniklé poškozením v důsledku
nesprávného užívání předmětu nájmu, bude pronajímatelem (po dohodě s nájemcem) určena cena na
opravu v autorizovaném servisu a tato částka bude strhnuta z uložené kauce.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že tato byla
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svými podpisy.

2.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Mladoušově ……………………………….

Pronajímatel …………………….

Nájemce

……………………….

