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SMLOUVA O PRONÁJMU OBYTNÉHO VOZU 

 

Pronajímatel 

Jan Vavrečka, Horní 381, 747 69 Pustá Polom  

IČO: 636 93 062, tel.: +420 604 647 025 

 

Nájemce (řidič) 

Jméno, příjmení (firma):  

Adresa:  

Datum narození: 

Číslo OP/pas: 

 

Další řidič       Další řidič 

Jméno, příjmení (firma):      Jméno, příjmení (firma):  

Adresa:        Adresa: 

Datum narození:      Datum narození: 

Číslo OP/pas:       Číslo OP/pas: 

 

Právní vztahy mezi účastníky nájemní smlouvy, jak jsou v této nájemní smlouvě uvedené, se řídí  

úst. § 663 a násl. zákona č. 40/1984 Sb. občanský zákoník, v platném znění. 
 

1. Předmět pronájmu 

1.1. Pronajímatel je vlastníkem obytného vozu Fiat Ducato SPZ 5SP 3090. 

1.2. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat obytný vůz nájemci, aby jej samostatně 

užíval a provozoval na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí za podmínek uvedených v této 

smlouvě a v přiložených Obchodních podmínkách (dále jen Obchodní podmínky). 

2. Trvání nájmu 

2.1  Pronájem obytného vozu se uzavírá na dobu určitou od ………………….. do ………………….. 
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3. Nájemné  

3.1 Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné v denní výši  …………………..……….. Kč 

3.2 Celková výše pronájmu (počet dní x denní výše nájmu) činí  ……………………..…….. Kč 

3.3 Rezervační záloha uhrazena dne …………..……….. činí    ..……….………..……….. Kč 

3.4 Doplatek uhrazen dne …………..……….. činí     ..……….………..……….. Kč 

3.5 Vratná kauce ve výši 20 000 Kč složena dne ……………………………  

 

Vratná kauce je uhrazena v den převzetí obytného vozu v hotovosti v místě předání obytného vozu. 

4. Vlastnické vztahy 

4.1 Dnem účinnosti této smlouvy přechází na nájemce užívací právo k obytnému vozu s vybavením,  

a to na dobu určitou dle článku 2. 

4.2 Podmínkou přechodu uživatelského práva je zaplacení nájemného dle čl. 3. 

5. Pojištění  

5.1 Obytný vůz je pojištěný na povinné zákonné pojištění na zdraví a majetek s limitem 100/100 

mil. Kč. 

5.2 Součástí pojištění je na území ČR pojištění na škody způsobené živlem. 

5.3 Obytný vůz není krytý havarijním pojištěním, a tak škody vzniklé na vozidle havárii způsobenou 

nájemcem hradí pronajímatel. Nájemce se v tomto případě na úhradě podílí spoluúčastí ve výši 

10 %, minimálně 10 000 Kč.  

5.4 V případě odcizení vozu bude účtováno na vrub nájemce odškodné ve výši 50 000 Kč. Bude-li 

zjištěno policii hrubé porušení pravidel (nezamčený vůz, otevřená okna, odcizení klíčů a jejich 

následné neoprávněné použití pachatelem ke krádeži vozu), bude účtována částka 100 000 Kč. 

Bude-li vozidlo nalezeno, nájemci budou tyto částky vráceny po odečtu poloviny nákladů na 

úhradu škod způsobených pachatelem odcizení. 

5.5 Odcizení výbavy vozu vloupáním do zamčeného vozu nebude ze strany pronajímatele nijak 

účtováno. Bude-li zjištěno policií hrubé porušení pravidel (nezamčený vůz, otevřená okna, 

odcizení klíče a jeho následné neoprávněné použití pachatelem k odcizení výbavy vozu), bude 

nájemci účtována škoda v plné výši. 

5.6 V rámci povinného ručení je připojištění všech skel s limitem 20 000 Kč. 
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5.7 Součástí pojištění je asistenční pojištění. 

 

6. Ostatní ujednání 

6.1 Pronajímatel není plátce DPH. 

6.2 Veškeré informace a ujednání jsou uvedeny v příloze č. 1 - Obchodní podmínky, které jsou 

nedílnou součástí smlouvy o pronájmu. 

6.3 Podpisem této smlouvy dává nájemce souhlas k uchovávání smluvní dokumentace po nezbytně 

nutnou dobu, maximálně 5 let. 

6.4 Podpisem této smlouvy dává nájemce souhlas se zpracováním a archivaci osobních údajů po 

nezbytně nutnou dobu, maximálně 5 let. 

         

Pronajímatel a nájemce vzájemně svými podpisy potvrzují, že došlo k předání obytného auta SPZ 5SP 

3090 včetně vybavení nájemci. Počet klíčů 3 (kabina řidiče + zapalování, klíče od nástavby, tj. všechny 

postranní skříňky + zadní dveře, doplňkový zámek k zadním dveřím). 

Vybavení obytného auta: televize, plynové topení, markýza, prodlužovací kabel, redukce na zásuvku, 

hever, klíč na kola, zahradní hadice s rychlospojkou, lékárnička, výstražný trojúhelník, tažné lano, 

výstražné vesty 6 ks, nosič na 3 kola, dálniční známka, kempingové vybavení, nájezdové klíny 2 ks 

Počet lahví s PB   …………………………………………. 

Stav km ke dni počátku pronájmu   ……………………………………………. 

Stav nádrže ke dni počátku pronájmu   …………………………………………. 

Stav km ke dni ukončení pronájmu   ………………………………………… 

Počet nadlimitních km   …………………………………………………… 

Doplatek (5 Kč/km) za nadlimitní km ve výši  ……………………………  Zaplaceno dne ……………………. 

 

V Pusté Polomi dne ………………………………………………….……….. 

 

 

…………………………………………………………    ………………………………………………………… 

 Pronajímatel Nájemce 

 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky  


