
Smlouva o pronájmu vozidla 
č. ----/-- 

 
uzavřená mezi: 
 
Pronajímatelem vozidla: 
firma:  TRANSPET s.r.o. 
sídlo:  Legionářská 457, 79841 Kostelec na Hané 
IČ:  26230178, DIČ:  CZ26230178 
zastupuje: Ladislav Petrásek 
a 
 
Uživatelem včetně dalších osob řídících vozidlo: 
Nájemce - jméno a příjmení:  
Číslo řidičského a občanského průkazu: ŘP:    OP: 
Adresa bydliště:       Telefon 
 
Předmětem smlouvy je: 
pronájem obytného vozidla (OV) včetně příslušenství pronajímatelem uživateli na dobu dle této smlouvy 
Druh vozidla: --------- 
Typ vozidla: --------- 
Číslo podvozku: ----------------- 
Rok výroby: ---- 
SPZ: --- ---- 
Najeto: --- km 
 
1) Termín zapůjčení: 
Tato smlouva začíná dne: --. --. ---- a končí dne: --. --. ---- 
 
2) Povolené země: Evropa 
 
3) Čas a místo předání vozidla: 
TRANSPET s.r.o. Legionářská 457,79841 Kostelec na Hané -  --. --. ---- od -- hod. 
 
4) Čas a místo vrácení vozidla: 
TRANSPET s.r.o. Legionářská 457,79841 Kostelec na Hané -  --. --. ---- do -- hod. 
 
5) Nájemné: 
denní sazba: 5900,- Kč s DPH,  počet dní:  ,  Celkem: --.---,- Kč včetně DPH 
den předání/převzetí vozidla se počítá jako jeden den pronájmu 
 
Doplňky k zapůjčení:   viz ceník na www.transpet.cz 
 
Součástí OV je 1x plná propanová plynová lahev (bez souhlasu pronajímatele zákaz použití vlastní plynové lahve), 
kompletní čistá prostěradla, chemie do WC + speciální toaletní papír (nepožívat jiný papír) + chemie na mytí 
nádobí, doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.), příprava vozidla-preventivní 
servisní prohlídka + práce,  v ceně je již zahrnut pronájem kempingového nádobí - talíře, varné nádobí, příbory 
apod..  
 
6) Platební podmínky: 
Záloha na půjčovné se uhradí převodem na základě smlouvy o nájmu vozidla ve výši 30% z ceny půjčovného, což 
činí: --.---,- včetně DPH do pěti pracovních dní na níže uvedený účet pronajímatele. 
Záloha slouží pro závaznou blokaci termínu. 
 
Doplatek půjčovného ve výši:--.---,- včetně DPH je nutné uhradit převodním příkazem na účet pronajímatele 
před uskutečněním zapůjčení nebo hotově při převzetí vozidla. 



 
Kauce činí 30.000,- Kč a je splatná před převzetím vozidla na účet pronajímatele případně v hotovosti při převzetí 
vozidla. Kauce je vratná a slouží pro případná drobná poškození způsobené uživatelem. Rozumí se všechna taková 
poškození OV, na která se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku 
dodavatele. Kauce se použije na všechny vzniklé závazky nájemce během doby pronájmu OV. V Případě převozu 
vozidla na opravu se účtuje 10Kč/km z/do sídla společnosti. 
 
Platby se provádí platebním příkazem na číslo účtu vedené u FIO, a. s. č.ú.:  (variabilní symbol je číslo smlouvy). 
 
7) Podmínky zapůjčení: 
a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel a na druhé straně nájemce. Více uživatelů (nájemců 
není možné). Uživatel uvádí, že má řidičský průkaz sk. B a praxi v řízení minimálně 3 roky. 
 
b) Nájemce (uživatel) převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v provozuschopném, čistém stavu a nevykazuje 
žádné viditelné vady (poruchy). Nájemce se zdrží jakékoliv manipulace, nad rámec běžného užívání, s vozidlem. 
Je zakázáno ve vozidle kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.). 

 
c) Nájemce potvrzuje převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí všech klíčů patřících k vozidlu, viz předávací 
protokol. 
 
d) Nájemce (uživatel) je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo 
újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna 
zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy. 
 
e) Vozidlo smí být řízenou pouze osobně nájemcem nebo osobami, které jsou uvedeny v této smlouvě. 
 
f) Nájemce (uživatel) nemůže s vozidlem vycestovat do jiné země, než je ve smlouvě uvedeno. 
 
g) Pronajaté vozidlo je dovoleno použít pouze k rekreačním účelům. Jiné než rekreační účely jsou bez souhlasu 
pronajímatele, pod sankcí, zakázány. 
 
h)  Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel. 
 
j) Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10000,-- Kč, součástí dokladů je i potvrzení o 
zákonném pojištění (havarijní pojištění, pojištění čelního skla, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
 
k) V případě vzniku škodní události se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast na poškozeném vozidle 
v plné výši 10000,-- Kč. Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, 
parkování na odlehlém místě apod..) se zavazuje uhradit celou vzniklou škodu. Spoluúčast a jiné budou v případě 
pojistné události strženy z kauce včetně manipulačního poplatku 5000,-Kč. Pokud výše složené kauce nestačí na 
pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. 
 
l) Nájemce (uživatel) potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou 
hmotnou odpovědnost. 
 
m) Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý 
takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že 
vozidlo mělo technickou závadu bez zavinění uživatele, či došlo k poškození OV bez zavinění uživatele. 
 
n) Veškeré opravy vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s pronajímatelem. Pokud bude nezbytná oprava 
OV, musí být provedena v autorizovaném servisu. OV je v záruce na základě uživateli předané servisní knížky. 
 
o) Při dopravní nehodě nebo násilném vniknutí do vozidla je nájemce (uživatel) povinen neprodleně přivolat 
policii, požadovat patřičný protokol a informovat pronajímatele. Na místě nehody či vzniklé škody zapsat 
jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres. Nutné zajišťovací náklady (odtah, vyproštění, pokuta, 
oprava, náhradní doprava, ubytování) budou pak v každém případě vyžadovány pronajímatelem k uhrazení od 



nájemce, mimo výši úhrady od pojišťovny-asistence. V každém případě je uživatel pro pronajímatele povinen 
vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě. 
 
p) Při nedodržení platebních podmínek nájemcem může být pronajímatelem smlouva okamžitě zrušena bez 
náhrady uživateli. 
 
q) Vozidlo bude vráceno ve stejné stavu v jakém bylo předáno, v jiném případě platí: 
 

Doplatek za vrácení nevyčištěného (interiér/exteriér) vozu 5.000,-- Kč. 
Doplatek za vrácení silně znečištěného (interiér/exteriér) vozu 10.000,-- Kč. 
Doplatek nenatankovaného PHM 
 

s)  Storno podmínky 
50 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu 
100 % z rezervační kauce - při odstoupení od smlouvy 6-14 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu 
100 % z celkové částky pronájmu - při odstoupení od smlouvy 5 a méně dnů před zahájením sjednaného 
pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí 
Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací. 
 
t) V případě neočekávané události, zásahu vyšší moci (nehoda, velké poškození, ztráta vozidla, pandemie, zásah 
státu, nevrácení vozidla předchozím uživatelem) před termínem zapůjčení (vyzvednutí) vozidla, si pronajímatel 
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody a je povinen bezodkladně nájemci vrátit veškeré již 
poskytnuté finanční prostředky (záloha, doplatek, kauce). 
 
u) Vozidlo se předává v 13-16.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 8-11.00 hodin posledního dne půjčení, 
pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pokud je vůz předáván nebo přebírán mimo pracovní dobu 
(víkend, svátky), účtujeme si poplatek 1.500,--Kč. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 – 90 minut a je třeba s 
tím počítat. 
 
v) Uživatel přebírá vozidlo s plnou nádrží PHM a vrací s plnou nádrží PHM. V ceně půjčovného je 1 PB lahev, 
chemie do WC – jejich obsah uživatel při vracení nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen 
před vrácením vozidla vyprázdnit a vyčistit vypláchnutím čistou vodou, v opačném případě účtujeme vždy servisní 
poplatek 2000 Kč. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen 
zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. 
 
w) Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pronajímatel garantuje, že tyto osobní údaje nejsou dále předávány 
třetí osobě a není s nimi jinak nakládáno, než je nezbytně nutné k zápůjčce obytného vozu, dle platných zákonů 
ČR. 
 
8) Přílohy 
Předávací protokol vozu, kopie OP uživatele a dalších osob, kopie řidičského průkazu uživatele a dalších osob, 
 
9) Rekapitulace všech možných poplatků, které mohou vzniknout během zapůjčení vozidla. 
 
 2000,-Kč, servisní poplatek-nádrž na vodu, odpadní nádrž a nádrž z WC před vrácením vozu vyprázdnit! 

5000,- Kč, ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky a podobně 
5000,- vrácení nevyčištěného vozidla. 
10000,- vrácení silně znečištěného vozidla 
1500,- přebírání a předávání vozidla mimo pracovní dobu 
5000,- manipulační poplatek v případě vzniku škodní události (vinou nájemce) 
10000,- spoluúčast při likvidaci škodní události 
 
xxxxx – všechny škody způsobné na pronajatém majetku pronajímatele 

 
 
V Kostelci na Hané  dne: --. --. ----  



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL ke smlouvě o pronájmu vozidla č. ----/-- 

 
Potvrzuji převzetí obytného vozidla Elnagh, SPZ: 7M2 7676 vč. příslušných dokladů a 1 sady klíčů. 
 
Najeto km:   Stav PHM:  
 
TRANSPET s.r.o., Legionářská 457, 79841 Kostelec na Hané 
 
Dne………………………………… v …………………. Hod, pořízená fotodokumentace předávaného OV 
 
Za pronajímatele:      Za uživatele: 
 
jméno: Ladislav Petrásek     jméno:………………………….. 
 
podpis:………………………….    podpis:…………………………. 
   
 

PŘÍLOHA SMLOUVY O PRONÁJMU VOZIDLA -  KONTROLA VOZIDLA PŘI PŘEDÁVÁNÍ A VRACENÍ 
 

INTERIÉR 

1. celková čistota interiéru - stůl, kuchyňská linka, skříňky, podlaha 

2. lednice – čistota, zápach 

3. kontrola úplnosti vybavení -  12ks talíře, 4ks skleničky, 4ks hrnky, 12ks příbory, kuchyňské náčiní, kastroly, 

pánvička, závěsy, televize, rádio 

4. čistota v koupelně a sprchovém koutu 

5. čistota v garážovém prostoru, campingový nábytek  (4 křesla a 1 stůl), napájecí kabel 220 V + redukce, výbava 

vozidla – lékárnička, trojúhlení, 2x vesta, gum.rukavice, lopata,  sada na opravu pneu 

 

EXTERIÉR 

1. zpětná zrcátka, okna (poškození) 

2. čistota a funkčnost rolet, moskytiér 

3. poškození vozidla (poškrábání, odření, praskliny …) 

4. zámky a funkčnost centrálního zamykání 

5. kola – pneu, disky, poklice 

 

NÁPLNĚ 

1. nádrž čisté vody – při předávání plná , při vrácení prázdná 

2. 1x plná plynová lahev – při předávání / 1x plynová lahev – při vracení 

3. plná nádrž pohonných hmot !!!! 

 

DOKLADY 

1. OTP, zelená karta, servisní kniha k OV, návod k OV, návody k zařízením interiéru 

 
Zjištěné závady a nedostatky: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Za pronajímatele:         Za nájemce: 


