
 

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 
 

mezi 
Petr Holub, DiS. 
se sídlem Květinová 2370/4, Zábřeh 
IČ: 73041866 
na straně jedné (dále jen „pronajímatel“),  
 
a 
 
jméno a příjmení / název            …………………………………………………………………. 
rodné číslo / IČ                              …………………………………………………………………. 
trvalý pobyt / sídlo                       …………………………………………………………………. 
číslo OP                                          …………………………………………………………………. 
číslo ŘP                                          …………………………………………………………………. 
na straně druhé (dále jen „nájemce“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu  

O nájmu dopravního prostředku: 
 

I. 

Předmět smlouvy, obecná ustanovení 

 
Předmětem této smlouvy je přenechání níže specifikovaného dopravního prostředku pronajímatelem 
nájemci, aby jej nájemce užíval, provozoval a platil za to pronajímateli nájemné. Předmět nájmu, 
který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto : 
 
Motocykl Kawasaki Ninja ZX-10R, RZ: 5E6789, VIN: JKAZXT00DDA007102 

dále jen „předmět nájmu“. Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na 

základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být 

zaměněn s jinou věcí. 
 

II. 

Nájem vozidla se řídí všeobecnými obchodními podmínkami nájmu vozidla a tyto jsou nedílnou 

součástí Smlouvy. 

 

III. 

Doba trvání nájmu 

 
Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to  
od    do   .   
 

IV. 
 

Kauce 
Pronajímatel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí vratné kauce ve výši 6000 Kč (slovy šest tisíc) 
– více viz Všeobecné obchodní podmínky. 

 



V. 
Závěrečná ujednání 

 
4.1. Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 
 
4.2. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za 
důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s 
jejich účelem pro potřeby vlastní. 
 
4.3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami. 
 
4.4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 

V Zábřehu dne    čas 

 

 

 

…………………………………….     ……………………………………. 

pronajímatel       nájemce 

 

 

 
 
 


