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SMLOUVA O PRONÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Pronajímatel: EUROTRANS CZECH s.r.o., Pod Koželuhy 70, 506 01 JIČÍN, IČO 28827538, 
DIČ CZ28827538, zastoupená p. Petrou Zelingerovou, jednatelkou

a 

Nájemce dopravního prostředku (zakroužkujte A nebo B):

A)
Pan/paní …………………………………………………………….....

Bydlištěm ……………………………………………………………….

Nar. …………………………..

Rodné číslo …………………………..

Č. OP …………………………..

Email: …………………………. Tel. ……………………………………

nebo

B)
Firma ………………………………………………………………

Adresa ………………………………………………………………

IČO …………………………. DIČ …………………………………….

Tel. …………………………. Mail …………………………………….

Zastoupená ………………………………………………………………
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Úvod

Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci do užívání níže specifikovaný
dopravní prostředek (dále DP) a pronajímatel se zavazuje do užívání DP převzít a zaplatit
pronajímateli a) sjednané nájemné a b) další platby související s přenecháním DP do užívání
sjednané touto smlouvou a Všeobecnými smluvními podmínkami pronájmu (VSPP).

Předmět nájmu

Dopravní prostředek
Tovární značka
RZ nebo VČ
VIN
Č. OTP

a volitelný dopravní prostředek zdarma, vznikne-li, uvedený v příloze č. 1, která je součástí 
Smlouvy o pronájmu DP

Doba nájmu, místo převzetí DP

Nájem DP se sjednává v souladu s VSPP od…………………… do…………………………...,

tedy celkem na………… placených dní

Předpokládané datum a čas předání DP nájemci…………………………………

Předpokládané datum navrácení DP pronajímateli………………………………

Místo předání DP nájemci v ………………………………………………………...

Místo navrácení DP pronajímateli v ……………………………………………….
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Nájemné a poplatky

Nájemce se zavazuje uhradit 
pronajímateli nájemné ve výši …………………………………………………………………...

Vratnou kauci ve výši ……………………………………………………………………………..

Poplatek za související služby 
(manipulační poplatek, přistavení DP) dle ceníku (pokud vzniknou)

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

Nájemce uhradí výše uvedené částky v termínech dle VSPP. Všechny výše uvedené ceny 
obsahují DPH.

Další řidič – oprávněná osoba (v případě fyzické osoby) – oprávněná osoba (v případě 
firmy)

Nájemce se zavazuje nesvěřit dopravní prostředek k řízení jiné osobě, než té, která je zde 
uvedena. Učiní-li tak, je sám plně zodpovědný za veškeré škody a jejich náhradu.

Pan/paní   ……………………………………………………………

Bydlištěm   …………………………………………………………..

Nar.   ……………………………..

Rodné číslo   ………………………………….

Č. OP   ………………………………………..

Č. řidičského oprávnění………………………………..   datum vydání ŘO   …………………..

e-mail   ………………………………………. tel.   ………………………………..

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva, jakožto i právní vztahy z této smlouvy vznikají nebo s ní související,  se řídí
právním řádem České republiky a VSPP pronajímatele. VSPP tvoří nedílnou součást této 
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smlouvy  a  upravují  ostatní  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  této  smlouvy.  Nájemce
podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil s VSPP a zavazuje se jimi řídit.

Tato smlouva se uzavírá v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy lze
platně  sjednat  výlučně  písemnými  a  v řadě  číslovanými  dodatky,  které  budou  oběma
smluvními stranami podepsány.

Nedílnou součástí této Smlouvy o pronájmu DP je Předávací protokol DP.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že veškeré nároky smluvních stran vyplývající
z této smlouvy musí být uplatněny v písemné formě. Smluvní strany se dohodly na tom, že
písemná zásilka byla doručena druhé smluvní straně (adresátovi) dnem: 
a) převzetí zásilky adresátem 
b) bezdůvodného odepření přijetí zásilky adresátem 
c) kdy byla zásilka vrácena (doručena) odesílateli  jako nedoručitelná nebo proto,  že si ji
adresát v úložní době nevyzvedl

Tato smlouva o pronájmu DP je vyhotovena ve dvou vyhoveních stejného znění
s hodnotou originálu, z nichž po jejich podpisu oběma smluvními stranami převzala každá
smluvní strana jedno vyhotovení.
Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem podpisu  této  smlouvy  poslední  smluvní
stranou.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že se s textem této smlouvy řádně seznámily a že 
s ním bez výhrad souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
ne  za  nápadně  nevýhodných  podmínek,  a  na  důkaz  toho  pod  její  text  připojují  své
vlastnoruční podpisy.

Nájemce souhlasí s poskytnutím výše uvedených údajů v souladu s ochranou osobních údajů 
GDPR.

V Jičíně, dne

Pronajímatel: Nájemce:

EUROTRANS CZECH s.r.o. …………………………………………


