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Smlouva o nájmu osobního vozu Škoda Octavia s ručním ovládáním 

uzavřená mezi: 

 

pronajímatelem:  
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14,  

IČO: 00473146 
v zastoupení: Alena Jančíková, ředitelka 
(dále pouze pronajímatel) 
 

a 

nájemcem: 
jméno, příjmení: ……………………………. datum narození: …………………………   

bydliště:……………………………………   PSČ: ……………   

tel.:……………………………….  e-mail: ………………………………………… 
OP: …………………………… 
ŘP:………………………………   platnost do:………………………………….   
(dále pouze nájemce)  

 

I. 
Předmět smlouvy 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. pronajímá na základě  této dohody nájemci osobní automobil  
značky Škoda Octavia Combi, SPZ: 4SR 1109, v.č. vozidla TMBJR9NE3K0100177. Majitelem vozidla je 
společnost Škoda Auto, se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČO: 00177041. 
Pronajímatel se s nájemcem dohodli na době zápůjčky od……………. do………………. Případní změna termínu je 
možná pouze po předchozí telefonické/emailové dohodě. 

 

II. 
Povinnosti pronajímatele 

1. Pronajímatel se zavazuje, že je automobil zákonně i havarijně pojištěn.  

2. Pronajímatel předává automobil s plnou nádrží a s doklady o automobilu, viz Seznam příslušenství a vybavení 
vozu Škoda Octavia. 

3. Po vrácení vozidla pronajímatel předá nájemci vyúčtování za pronájem vozidla, viz příloha č. 1 této smlouvy. 

III. 
Povinnosti nájemce 

1. Automobil bude výhradně používán pro osobní účely nájemce, který je členem CZEPA. 

2. Automobil se zapůjčuje a vrací osobně nájemcem ve společnosti CZEPA, Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 ve 
sjednaném termínu a čase. V případě, že nájemce nedodrží při vrácení vozidla sjednaný termín bez předchozí 
dohody, zaplatí za každý započatý den 300,- Kč včetně DPH. 

3. V případě úhrady půjčovného v rámci pojistného plnění (např. z povinného ručení) je nájemce povinen nahlásit 
tuto skutečnost pronajímateli. V takových případech je stanovena sazba 968 Kč/den včetně DPH bez poplatků 
za ujeté kilometry. 

4. Ihned po vrácení automobilu je nájemce povinen uhradit za pronájem vozidla částku dle platebních podmínek 
bod IV. Cena a platební podmínky jsou součástí této smlouvy.  

5. Nájemce má povinnost vrátit vůz s plnou nádrží benzínu Natural 95. 

6. Každé poškození vozidla je nájemce povinen neprodleně nahlásit zástupci Škoda auto a.s. p. Čápovi 
604 292 189, CZEPA (tel. č.: 776 070 756, poté případně 608 124 252) a Policii ČR a na místě nehody či vzniklé 
škody je nájemce povinen zapsat jmenovitě účastníky či svědky včetně jejich adres do formuláře Záznam o 
dopravní nehodě.  

7. Nájemce se zavazuje o automobil řádně pečovat a udržovat dle příručky o provozu a údržbě osobního 
automobilu, která je součástí inventáře. V automobilu je přísně zakázáno kouřit. 
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8. Nájemce se zavazuje dodržovat platná pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.,  o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů.   

9. Prokazatelné pokuty v době nájmu vozidla, spojené s porušením pravidel o silničním provozu, je nájemce 
povinen uhradit v plné výši pronajímateli, nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy pronajímatelem. 

10. Automobil se půjčuje v technickém stavu a vybavení dle protokolu, který je součástí této smlouvy. Uživatel je 
povinen změny v  technickém stavu vozidla a vybavení průběžně do protokolu zaznamenávat.  

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Při zapůjčení nájemce uhradí v hotovosti vratnou zálohu 5 000,- Kč a 500,- Kč na čistotu a poškození interiéru 
a karosérii vozu. Obě zálohy se vrací při vrácení automobilu a dodržení podmínek smlouvy o pronájmu vozu.  

2. Automobil se půjčuje nájemci, který má platnou členskou průkazku CZEPA za jednorázový nevratný poplatek 
300,- Kč včetně DPH, denní poplatek a poplatek za ujeté kilometry:  

 Denní poplatek je stanoven po dobu dvou týdnů 150,- Kč včetně DPH, den zapůjčení se nezapočítává. 

 Od třetího týdne zapůjčení je denní poplatek 100,- Kč/den včetně DPH 

 Poplatek za ujeté kilometry je 2,40 Kč/1 km včetně DPH. 

 V případě, že nájemce nevrátí automobil bez závažných příčin do stanoveného termínu vrácení, propadne 
nájemci vozidla záloha 5 000,- Kč včetně DPH ve prospěch pronajímatele vozidla. Nájemce také uhradí 300,- 
Kč včetně DPH za každý den po překročení termínu vrácení automobilu. 

3. V případě havárie automobilu, je-li nájemce viníkem autonehody, propadá vratná záloha ve výši 5 000,- Kč ve 
prospěch pronajímatele vozidla. Vratná záloha bude vrácena pouze po předložení dokladu od Policie ČR, kde 
bude uvedeno, že nájemce není viníkem autonehody. 

4. Pokud bude interiér a povrch vozidla poškozený (znečištěný) propadá 500,- Kč ve prospěch pronajímatele 

vozidla. Stejně tak v případě, že nájemce bude v automobilu kouřit. 

5. První a poslední den je účtován jako jeden den. 

 

V.  
Závěrečná ustanovení 

Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. 
V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dosaženo 
shody, každá ze smluvních stran má právo se obrátit na příslušný soud. 

Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně a nebyla sjednána v tísni. 

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom formuláři, a oba mají stejnou 
platnost. 

 

 

V Praze dne………………… 

 

 

 

................................................................    ............................................... 

 Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.                                nájemce            

http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/zakon-361-zneni-od-01012013.doc
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Příloha č. 1 
 
Vyúčtování pronájmu automobilu:                   /Kč/ 
                       

den předání: ...................stav km na tachometru ........................ km  jednor.popl.:      300,-  

den vrácení: ..................stav km na tachometru ......................... km       denní popl. :         ……………. 

druh paliva:  natural 95              ujeté km:        …….……… 

dotankování nádrže: …………. 

                Celkem včetně DPH:       …………. 

 

Technický stav vozidla při předávání a jeho provozu: 

(motor,  aut. převodovka, náprava zadní a přední, tlumiče pérování, brzdy, karosérie, lak, elektrické 
příslušenství, ruční ovládání)  

majitel:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nájemce:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Seznam příslušenství a vybavení vozu Škoda Octavia: 

1 ks klíče 

 

 Doklady k vozidlu: 

 

osvědčení TP 

povinné ručení 

návod k obsluze vozu 

 

 Jiné příslušenství 

 

lékárna, reflexní vesta, výstražný trojúhelník, tažné zařízení, škrabka na okno, smetáček, 

rezerva, klíč na výměnu kola, hever, síťový program, látkové a gumové koberečky  

 

 Úprava řízení 

 

trojzubec  

koule 


