
SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA č…………………….
uzavřená podle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“) mezi

Pronajímatel: Woodtrade Plus, s.r.o.
IČ/DIČ: 28628501
Adresa: Rybářská 2112/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Provozovna: Dodávky-Ostrava,  Rybářská 15 Ostrava Mariánské Hory  709 00
Bankovní spojení:

Dále též jen „Pronajímatel“

Nájemce:
Dat.narození/IČ:
Adresa:
Kontakt: Email: Mobil:

Dále též jen „Nájemce“

Společně dále též jen „Smluvní strany“

Řidič: Jméno: ŘP č.:
Jméno: ŘP č.:

Dále též jen „Řidič“

Dopravní prostředek: Tov.zn.: Typ/model:
RZ: VIN:

Dále též jen „Dopravní prostředek“ nebo „Předmět nájmu“

I. Předmět nájmu
a. Touto Smlouvou se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci na určitou dobu užívání

Dopravního prostředku a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné.
b. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Předmět nájmu podle této Smlouvy do nájmu k

užívání a provozování za účelem obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích, a řádně jej
Nájemci předat při podpisu této Smlouvy.

c. Nájemce není oprávněn přenechat Předmět nájmu k užívání jakékoliv třetí osobě, vyjma
osoby/osob uvedené/ých v záhlaví této Smlouvy jako „Řidič“.

d. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu pouze na území České republiky/ Evropské unie /
států ……………………………………………………………………1 Pokud bude Dopravní
prostředek bez vědomi Pronajímatele užíván v zahraničí, veškeré vzniklé poruchy a případné
opravy hradí Nájemce sám. Dále bude Nájemci zpětně naúčtován poplatek za užití vozidla v
zahraniční k dennímu nájmu (Slovensko-Polsko 100,- Kč/den, Německo-Rakousko-Madarsko
250,-Kč/den, zbylé státy 450,-Kč/den.)

e. O předání a převzetí Předmětu nájmu bude mezi stranami sepsán Předávací protokol, který
představuje Přílohu č.1 k této Smlouvě.

f. Nebezpečí škody na Předmětu nájmu nese po dobu nájmu Nájemce, s výjimkou případů, kdy
škodu způsobil Pronajímatel.

1 Nehodící se škrtněte



II. Doba nájmu
a. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od …………………… XX:xx hod. do

…………..………. XX:xx hod.
b. K prodloužení nájmu může dojít pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.

III. Nájemné a další poplatky
a. Nájemné je stanoveno dohodu Smluvních stran a činí ………………………/1 den.
b. Denní dovolený limit pro provoz Předmětu nájmu je 300 kilometrů (netýká se týdenního a

měsíčního nájmu). Další ujeté kilometry nad dovolený limit jsou zpoplatněny částkou 1,50,-Kč
bez DPH za každý ujetý kilometr.

c. Náklady na provoz Předmětu nájmu, jeho udržování ve stavu způsobilém řádného užívání za
účelem uvedeným shora, jakož i plnění daňových a poplatkových povinností z titulu
provozovatele či uživatele Předmětu nájmu nese Pronajímatel, vyjma náklady vzniklé z důvodů
na straně Nájemce.

d. Nájemce nese náklady na běžný provoz Předmětu nájmu – tj. např. na pohonné hmoty,
provozní tekutiny (např. olej, voda do ostřikovačů), výměna Nájemcem poškozené pneumatiky
a její pořízení, výměna Nájemcem poškozeného disku, mytí a čištění vozidla  apod.

e. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu po vzniku nároku na nájemné, může tak učinit i
souhrnnou fakturou za více dní. Maximální délka splatnosti faktury může činit 14 dnů.

f. V případě vrácení Dopravního prostředku před uplynutím sjednané doby uvedené ve Smlouvě z
důvodu vzniklého na straně Nájemce, se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli skutečnou i
jinou škodu, která Pronajímateli předčasným ukončením Smlouvy vznikla. Nájemci nevzniká
právo na vrácení nájemného a souvisejících poplatků.

IV. Kauce
a. Nájemce je povinen při převzetí Předmětu nájmu poskytnout Pronajímateli jistotu formou

složení peněžité částky k rukám Pronajímatele ve výši 4.000,- Kč (dále jen „Kauce“). Smluvní
strany se dohodly, že Kauce nebude úročena.

b. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že Kauce může být Pronajímatelem použita (započtena) na
úhradu jakýchkoli splatných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, zejména úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrady škody, nedoplatků nájemného apod.

c. Kauce, resp. zbytek Kauce bude Nájemci vrácen po vrácení Vozidla Pronajímateli. Pro případ
vzniku škody na Předmětu nájmu, nároku na úroky z prodlení, či smluvní pokuty, Nájemce
výslovně souhlasí s tím, že Kauce může zůstat deponována u Pronajímatele, až do vyčíslení
přesné škody zaviněné Nájemcem, tak aby Pronajímatel mohl započíst vzniklé pohledávky na
složenou Kauci.

V. Práva a povinnosti Pronajímatele
a. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Dopravní prostředek v technicky způsobilém stavu k

užívání určeném ve Smlouvě.
b. Pronajímatel je povinen zajistit administrativní provedení likvidace Nájemcem řádně

nahlášených pojistných událostí.
c. Pronajímatel je oprávněn, kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy, Dopravní prostředek, po

předchozím upozornění Nájemce, vyměnit za druhově stejný.

VI. Práva a povinnosti Nájemce
a. Obecné

i. Nájemce je povinen používat Dopravní prostředek v souladu s návodem k obsluze a
výhradně k účelům, k nimž byl Dopravní prostředek výrobcem určen, a nepřetěžovat jej.
Najemce plně zodpovídá za nesprávné natankování paliva. V případě mrazu půjčovna není
zodpovědná za nepojízdné auto příčinou zmrzlého paliva.



ii. Nájemce nesmí zatížit Dopravní prostředek zástavním právem, užívat Dopravní prostředek
k provozování činností majících povahu taxislužby, k účasti na závodech, soutěžích, k
tlačení či vlečení přívěsů nebo jiných aut a předmětů či jej užívat mimo běžnou pozemní
komunikaci. Pro případ porušení tohoto článku Smlouvy je Nájemce povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.

iii. Nájemce je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a uhradit jakoukoli pokutu,
která bude udělena v souvislosti s provozem Dopravního prostředku v době, kdy měl
vozidlo v nájmu.

iv. Nájemce je povinen udržovat Dopravní prostředek v čistém stavu, neužívat tabákové
výrobky v Dopravním prostředku a pravidelně kontrolovat stav provozních náplní. Pro
případ porušení tohoto článku Smlouvy je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 3.000,- Kč.

v. Nájemce je povinen Dopravní prostředek chránit proti krádeži a zneužití v maximální
možné míře a zamezit přístup třetím osobám k autoklíči od Dopravního prostředku.

vi. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv technické či vizuální změny na Dopravním
prostředku bez písemného souhlasu Pronajímatele. Pro případ porušení této povinnosti
vzniká Pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.

vii. Nájemce je povinen na výzvu Pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů
od výzvy Pronajímatele, přistavit Dopravní prostředek do provozovny Pronajímatele,
popřípadě do Pronajímatelem určeného servisního střediska, a to za účelem kontroly
stavu Předmětu nájmu a jeho řádného užívání. Pro případ porušení tohoto článku
Smlouvy je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.

b. Dopravní nehoda, poškození, zničení, odcizení vozidla
i. V případě jakékoli Dopravní nehody je Nájemce povinen přivolat Policii ČR a sepsat

příslušný protokol. V případě, že nebude protokol k dispozici, hradí Nájemce vzniklou
škodu v plné výši.

ii. Nájemce je povinen neprodleně oznámit Pronajímateli, popřípadě Policii ČR (nebo orgánu
konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty), každou škodu, která
na Dopravním prostředku vznikla a vznik této škody srozumitelnou formou
zadokumentovat, zpravidla protokolem o nahlášení, nebo protokolem o vzniku Dopravní
nehody na společném evropském formuláři. V případě nesplnění této povinnosti, nese
Nájemce plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou.

iii. Nájemce je povinen v případě vzniku škody na Dopravním prostředku v souvislosti s
Dopravní nehodou, odcizením Dopravního prostředku, či jiným poškozením Dopravního
prostředku, vzniklým bez zavinění Nájemce, uhradit škodu, která není kryta pojistným
plněním (např. spoluúčast, oprávněné nároky popř. srážky pojišťovny, odtah Vozidla na
Pronajímatelem určené místo, apod.). Nájemce je vždy povinen uhradit rozdíl mezi
pojistným plněním pojišťovny a skutečnými náklady Pronajímatele. V případech, kdy
škoda vznikne v důsledku porušení Smlouvy nebo platných právních předpisů ze strany
Nájemce (např. zavinění dopravní nehody Nájemcem, případně jinou osobou řídící
Předmět nájmu), je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli škodu v plném rozsahu.

iv. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli v případě poškození Dopravního prostředku
nájemné po celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma případu, kdy takové
poškození vznikne v důsledku prokazatelně Nájemcem nezaviněné Dopravní nehody, kdy
náhradu škody uplatní Pronajímatel z odpovědnostní pojistky viníka Dopravní nehody.

v. Pronajímatel výslovně upozorňuje Nájemce, že k pojistnému plnění pojišťovnou nedojde
(mimo jiné) v případě otevření kapoty, tudíž pro tento případ veškerou vzniklou škodu
hradí Nájemce, když jde o výluku z pojištění Dopravního prostředku (jedná se o písmeno
d) bodu 1,článku 4 VPPHAV 1/11(viz žlutá kapsa ČPP) kde je uvedeno, že se pojištění



nevztahuje na škody způsobené nesprávnou obsluhou, nebo údržbou (mimo jiné
samovolné otevření víka karoserie).

c. Opravy a údržba vozidla
i. Nájemce je povinen přistavit Dopravní prostředek k provedení opravy či servisní prohlídky

a v potřebném rozsahu strpět omezení v užívání Dopravního prostředku. Pokud Nájemce
neumožní včasné provedení opravy, či servisní prohlídky Dopravního prostředku,
odpovídá za případnou související škodu v plném rozsahu.

ii. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady
(poruchy), které se na Vozidle projeví během užívání a které vyžadují opravu. Pokud tuto
povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou Pronajímateli a
ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat
Vozidlo.

iii. Náklady spojené s opravou Vozidla, kdy potřeba opravy Vozidla vznikla v důsledku
nesprávného používání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil
přístup k Vozidlu nebo ji svěřil řízení Vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem
používání anebo porušením podmínek Smlouvy, ať již Nájemcem nebo osobou, které
Nájemce svěřil řízení Vozidla nebo umožnil přístup k Vozidlu, nese v plném rozsahu
Nájemce. Nájemce taktéž odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové
činnosti vznikne.

iv. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti se
závadou (poruchou) Předmětu nájmu (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.).

d. Předání a převzetí vozidla
i. Při ukončení nájmu vrátí Nájemce Pronajímateli Dopravní prostředek řádně a včas. O

vrácení vozidla bude proveden písemný záznam do Předávacího protokolu, který je
přílohou č. 1 k této Smlouvě.

ii. V případě, že Nájemce nepředá Pronajímateli Dopravní prostředek po skončení nájmu
včas, je Pronajímatel oprávněn pronajatý Dopravní prostředek Nájemci odebrat a oznámit
orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání Pronajímatele, přičemž veškeré
náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu na Dopravním prostředku případně
vzniklou, nese v plném rozsahu Nájemce. Nad rámec toho, se Nájemce zavazuje uhradit
Pronajímateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s předáním Dopravního
prostředku Pronajímateli ve výši dvojnásobku denního nájemného dle Smlouvy,
minimálně však ve výši 3.000,- Kč/1 den prodlení.

iii. Při ukončení nájmu vrátí Nájemce Pronajímateli Dopravní prostředek vyčištěný, umytý, ve
stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a s veškerou výbavou,
kterou s ním převzal. Pro případ porušení povinnosti vysát a umýt vozidlo Nájemcem,
vzniká Pronajímateli nárok na smluvní pokutu u ve výši 250,- Kč, v případě silného
znečištění pak smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

iv. V případě ztráty SPZ, a to z jakéhokoliv důvodu vzniká Pronajímateli nárok na smluvní
pokutu ve výši 1.500,- Kč. V případě ztráty klíčů od Předmětu nájmu vzniká Pronajímateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. V případě vrácení Dopravního prostředku bez
technického průkazu vzniká Pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 800,- Kč.

v. V případě, že bude Dopravní prostředek Pronajímateli vrácen znečištěný, odpovídá
Nájemce i za případné poškození laku či jiné škody zjištěné až po vrácení Dopravního
prostředku po jeho umytí. O takovém poškození bude Nájemce informován
Pronajímatelem neprodleně po učiněném zjištění rozsahu škody.

vi. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli veškeré příslušenství včetně stavu pohonných
hmot, se kterými byl Dopravní prostředek předán Nájemci na počátku nájemní Smlouvy.
Není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak, má se za to, že Dopravní prostředek byl
Nájemci předán s prázdnou nádrží a Nájemce je povinen jej v takovém stavu vrátit.



Nájemce nemá nárok na náhradu za pohonné hmoty, které zůstaly v nádrži Dopravního
prostředku po ukončení nájmu.

VII. Ukončení nájmu
a. Uplynutím doby

i. Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané nájemní doby, uvedené ve Smlouvě.

b. Odstoupením od Smlouvy
i. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. zjistí-li, že Nájemce užívá Dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou nebo
2. Nájemce se dostane do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči

Pronajímateli nebo
3. Nájemce poskytl Pronajímateli při uzavírání Smlouvy nepravdivé nebo neúplné

informace.
4. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Nájemci, nejpozději však třetím dnem od

odeslání odstoupení na poslední Pronajímateli známou adresu.

c. Výpovědí Smlouvy
i. Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby nájmu s

výpovědní lhůtou 5 dnů od doručení Pronajímateli a vrátit Dopravní prostředek i před
uplynutím doby nájmu. Je však povinen zaplatit Pronajímateli odstupné ve výši nájemného
za dobu od ukončení Smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté doby ve
Smlouvě, pokud se strany oboustranně nedohodnou jinak.

d. Nájemný vztah může být ukončen rovněž dohodou Smluvních stran.

VIII. Sankce
a. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Pronajímatelem a/nebo zaplacení úroků z

prodlení a/nebo smluvních pokut Nájemcem, nezprošťuje Nájemce povinnosti uhradit dlužný
finanční závazek vůči Pronajímateli a není tím ani dotčeno právo Pronajímatele požadovat
náhradu škody a Pronajímatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní
pokutu. Nájemce je povinen zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na zavinění. Okolnosti
vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Nájemce nemají vliv na povinnost platit smluvní
pokuty.

b. Pronajímatel je bez ohledu na jiné určení Nájemcem oprávněn zaúčtovat platby Nájemce
nejdříve na případné nároky Pronajímatele z úroků z prodlení, nákladů řízení, smluvních pokut,
náhradu škody a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti. Pro takový případ
je s tímto postupem Nájemce srozuměn a souhlasí s ním.

c. Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, jsou smluvní pokuty splatné dnem ukončení
nájmu.

IX. Rozhodné právo a příslušnost soudu
a. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. V otázkách

neřešených Smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem.

b. V případě sporu s mezinárodním prvkem si Smluvní strany dohodly příslušnost českého soudu.

X. Uchovávání osobních údajů
a. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů, dále jen „zákon“), Nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním
a zpracováním osobních údajů a s pořízením kopie jeho osobních dokladů, a to občanského



průkazu a řidičského průkazu, správcem S-J Cargo s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9 Kbely 197
00, IČO:24768162 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas Nájemce
uděluje pro všechny údaje obsažené v této smlouvě a pro údaje obsažené na kopiích jeho
osobních dokladů, které byly správcem pořízeny s jeho výslovným souhlasem, a to po celou
dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom/a svých práv podle §12 a 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi této smlouvy
byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

b. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené
v Smlouvě shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely poskytnutí objednané služby
dle této Smlouvy a ochranu majetkových práv správce, a to maximálně na dobu 5 (pěti) let.
Údaje z této Smlouvy mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní
potřebu správce.

c. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě
smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a
to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

XI. Společná a závěrečná ujednání
a. V případě, že na majetek Nájemce bude zahájeno insolvenční řízení nebo Nájemce vstoupí do

likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči Pronajímateli splatnými. Výše
uvedené skutečnosti opravňují Pronajímatele k odstoupení od Smlouvy poté, co se o nich
dozví. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení Nájemci, nejpozději však třetím
dnem od odeslání odstoupení na poslední známou adresu Nájemce.

b. Je-li ve smlouvě použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby,
kterým Nájemce na základě souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu poskytl. Odpovědnost za
případné škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce.

c. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou  Smluvních stran.
d. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a její text odpovídá pravé a svobodné vůli

Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………………………………dne………………………………………….

…………………………………………………….
…………………………………………
Pronajímatel Nájemce


