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Všeobecné smluvní podmínky 
pro pronájem obytného vozidla  

 

 

I. 

Obecná ustanovení 

Vozidlem se pro účely pronájmu rozumí obytné vozidlo. 

Při sjednávání nájemní smlouvy nájemce-fyzická osoba nepodnikatel předloží občanský průkaz. Nájemce - fyzická osoba podnikatel předloží 
dále také živnostenské oprávnění a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty. Nájemce - právnická osoba předloží platný výpis z 

obchodního rejstříku a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty; její statutární orgán předloží občanský průkaz; její zástupce nebo 

zaměstnanec předloží dále také plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Pronajímatel může žádat předložení dalších dokladů 
a listin, zejména jedná-li se o nájemce s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR. Nájemce je povinen strpět pořízení fotokopií jím předložených 

dokladů a listin. 
Nájemce-fyzická osoba předloží minimálně tři dni před převzetí vozidla řidičský průkaz a řidičský průkaz všech osob, které budou vozidlo řídit. 

Přejímá-li za nájemce - právnickou osobu vozidlo ten, kdo podepsal nájemní smlouvu, předloží minimálně tři dni před převzetí vozidla řidičský 

průkaz a řidičský průkaz všech osob, které budou vozidlo řídit. Přejímá-li za nájemce - právnickou osobu vozidlo statutární orgán, který nepode-
psal nájemní smlouvu, předloží při převzetí vozidla dále také občanský průkaz; zástupce nebo zaměstnanec předloží dále také plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem statutárního orgánu.  

Řidičský průkaz musí být skupiny B, platný alespoň po dobu dvou let. Osoby, které budou vozidlo řídit, musí mít minimálně dva roky praxi ve 
vedení vozidla a vek minimálně 24 let.  

 

Cena za přistavení a odvoz vozidla mimo území Bratislavy bude dojednána individuálně při rezervaci vozidla.    
V případě vrácení vozidla: 

- neuklizeného a nevyčištěného vozidla je nájemce povinen uhradit smluvní poplatek ve výši 50,- EUR.  

- se silně znečistěným interiérem, součástí nebo příslušenstvím (blátem, živicí, barvou, lepidlem a pod.) je nájemce povinen uhradit smluvní 
poplatek ve výši 200,- EUR  

- s nevyčištěnou odpadní nádobou chemické wc je nájemce povinen uhradit smluvní poplatek ve výši 50,- EUR  

- s nedoplněnou palivovou nádrží je nájemce povinen uhradit smluvní poplatek ve výši 10,- EUR + cena pohonných hmot 
- s nadměrně znečistěným exteriérem je nájemce povinen uhradit smluvní poplatek ve výši 50,- EUR  

- bez klíčů anebo dokladů od vozidla, v případě jich straty, je nájemce povinen uhradit smluvní poplatek ve výši 300,-EUR 

Ve vozidle je zakázané kořit. V případě prokazatelného porušeni tohoto zákazu bude vůči nájemcovi uplatněná sankce ve výši hodnoty skuteč-
ných nákladů potřebných na odborné vyčistění interiéru. 

V případě vrácení vozidla před sjednanou dobou skončení nájmu se "zbylé" nájemné nevrací. 

Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy zaplacením odstupného, pokud tak učiní nejpozději v den sjednaný jako začátek nájmu. 
Odstupné se odečte z nájemcem uhrazené zálohy při rezervaci vozidla.  Výše odstupního je následovní: 

při odstoupení v době 60 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 10% sjednaného nájemného, 

při odstoupení v době 45  dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30% sjednaného nájemného, 
při odstoupení v době 7 a méně dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 50% sjednaného nájemného, 

při odstoupení v době 3 dní až den začátku nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 100% sjednaného nájemného. 

Záloha při rezervaci je ve výši 50% sjednaného nájemného.  
 

II. 

Převzetí vozidla 
Pronajímatel předá nájemci ve sjednaném čase a na sjednaném místě vozidlo v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silnič-

ních vozidel způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, umyté, uklizené a vyčištěné, s plnými PB lahvemi a s chemikáliemi pro WC, spolu s 

klíči od vozidla, osvědčením o registraci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou, operativním návodem k vozidlu a pokyny pro 
užívání zařízení umístěných ve vozidle. 

Pronajímatel poučí nájemce o umístění jednotlivých zařízení ve vozidle, vysvětlí mu jejich funkci a způsob užívání. Zařízeními ve vozidle se 

rozumí zejména zařízení tvořící systém čisté vody vč. napuštění a systém odpadní vody vč. vypouštění, topení a chlazení, ohřev užitkové vody, 
systém PB lahví a jejich propojení se sporákem a s lednicí, chemické WC. Pronajímatel rovněž sdělí nájemci pořizovací cenu vozidla. 

O převzetí vozidla sepíší pronajímatel a nájemce protokol. Podpisem protokolu stvrzuje nájemce, že mu byly poskytnuty veškeré informace nutné 

pro správné používání vozidla a zařízení v něm, jakož i pro jejich řádnou údržbu. 
Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli k zajištění svých budoucích závazků souvisejících s nájmem vozidla částku 1000,- EUR za 

každé pronajaté obytné vozidlo (kauce). Pronajímatel je oprávněn použít kauci na úhradu svých pohledávek za nájemcem. Pronajímatel vrátí 

nájemci kauci ihned poté, co budou vypořádány všechny jeho pohledávky za nájemcem. 
Nejpozději tři dny před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli nájemné za celou sjednanou dobu nájmu, servisní poplatek výši 50, - 

EUR a připadne dojednanou cenu za přistavení a odvoz vozidla mimo území Bratislavy. 
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III. 

Doba nájmu 

Nájem se sjednává vždy na dobu určitou s tím, že začátek a konce doby nájmu je určen dnem a hodinou. 
Vzhledem k tomu, že pronajímatel pronajímá vozidlo jako podnikatel za účelem dosažení zisku a že je smluvně zavázán pronajmout vozidlo po 

skončení jednoho nájmu dalším nájemcům, považuje se užívání vozidla nájemcem po termínu, který byl sjednán jako den skončení nájmu, za 

úmyslné trestný čin s cílem poškodit pronajímatele. Pronajímatel je proto povinen věc neprodleně předat k vyřízení orgánům činným v trestním 
řízení. 

IV. 

Práva a povinnosti pronajímatele 

Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě technických problémů, nebo poškození vozu (odcizení, totální havárie), servisních akcí od výrobce 

nebo vyšší moci (povodeň, kroupy, válečný konflikt), zrušit aj závazní rezervaci vozidla, je povinen o tem bezodkladně informovat nájemce a 

vrátit mu všechny poskytnuté plnění. 
Po dobu trvání nájemní smlouvy je pronajímatel povinen poskytovat nájemci na jeho výzvu podporu spočívající v pokynech k zajištění opravy 

vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie. 

Vybavit auto plynovými bombami, a chemií pro chemickou toaletu. 
Vozidla jsou havarijně pojištěna se spoluúčastí 5 000, - Kč  z pojistné události, s platným pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provo-

zem vozidla, s pojištěním skel vozidla. Pojistné kryti vozidla se nevztahuje na pneumatiky, poškozeni spodní části vozidla, výbavu a zařízení jako 

aj osobní věcí nájemce, za kterých poškozeni zodpovídá výlučně nájemce. 

 

 

 
V. 

Práva a povinnosti nájemce 

Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, poškození a ztrátu. 
Nájemce je po dobu trvání nájemní smlouvy provozovatelem vozidla ve smyslu § 427 a násl. občanského zákoníku. 

Nájemce hradí pokuty za dopravní přestupky spáchané v době trvání nájmu. 

Nájemce je povinen o vozidlo a zařízení v něm řádně pečovat v souladu s pokyny výrobce a pronajímatele a provádět jeho běžnou údržbu, včetně 
výměny oleje po ujetí stanoveného počtu kilometrů a doplňování náplní tak, aby vozidlo a zařízení byly udržovány v provozuschopném stavu. 

Nájemce je povinen zajistit vozidlo proti jeho odcizení a proti odcizení zařízení v něm. 

Nájemce nesmí provádět na vozidle a na zařízení v něm žádné změny a úpravy. 
Nájemce může užívat vozidlo pouze na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny  

V případě poruchy nebo poškození vozidla, vč. poruchy počítadla kilometrů, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie, je nájemce povinen 

ihned informovat pronajímatele o povaze a rozsahu poruchy nebo poškození a postupovat podle jeho instrukcí. Za účelem uplatnění pojistní 
události v příslušní pojišťovny, přivolat policii, kontaktovat asistenční služby a zdokumentovat událost sepsáním zápisnice a zhotovením fotodo-

kumentace a obdobně je povinný postupovat aj v případě odcizeni vozidla, přitom v případě porušeni této povinnosti je nájemce povinný nést 

vzniklou škodu v plní výši. Nájemce je povinen strpět omezení užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy zařízení v 

něm bez nároku na slevu z nájemného. 

Nájemce neumožní užívání vozidla třetí osobě. 

Nájemce umožní pronajímateli prohlídku vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání nájmu. 
Za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek je pokuta 80,-EUR (nenahlášení škody na vozidle apod.) 

Nájemce se zavazuje uhradit všechny poplatky, sankce, pokuty a jiné peněžní plnění z České Republiky i z ciziny, které se vztahují k datu jeho 

nájmu a byly přijaty až po skončení pronájmu, včetně spoluúčasti v případě pojistný události a rozdílu sumy pojistného plněni a skutečný škody 
vzniklý z pojistný události. Nájemce dále zodpovídá za škodu, která pronajímatelovi vznikne v případě straty dokladů od vozidla, v případě, že 

doklady od vozidla budou zadržené orgánem veřejný moci z důvodu způsobeného nájemcem, resp. anebo z důvodu, za který nájemce zodpovídá. 

Pokud v průběhu zapůjčení vozidla dojde k technické poruše a nájemce bude muset uhradit náklady na opravu zapůjčeného vozidla, bude mu tato 
částka pronajímatelem refundována v případě, že bude prokazatelně opodstatněná a předem telefonicky pronajímatelem odsouhlasena. 

 

VI. 

Vrácení vozidla 

Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec doby nájmu na sjednaném místě v dobrém 

technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, uklizené a vyčištěné, včetně 
sporáku, lednice, sprchového koutu a s prázdnou a vyčištěnou odpadní nádobou chemického WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registra-

ci vozidla, průkazem o zákonném pojištění, zelenou kartou, návodem výrobce vozidla a pokyny pro užívání zařízení umístěných ve vozidle. 
Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech poškozeních a závadách vozidla a zařízení v něm, k nimž došlo v době trvání nájmu. 

Nájemce je povinen nahradit pronajímateli škodu, která na vozidle a na zařízení v něm vznikla v době trvání nájmu. Výše náhrady škody odpoví-

dá ceně opravy vozidla nebo zařízení v něm u autorizovaného opravce. Opotřebení vozidla jeho běžným užíváním není škodou. 
 

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 200,- EUR za každý započatý den prodlení s vrácením 

vozidla (tato pokuta se nevztahuje na situace, kdy nájemce není schopen vozidlo vrátit kvůli technické závadě). Prodlení s vrácením vozidla 
počíná marným uplynutím hodiny sjednané jako konec nájmu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody 

způsobené prodlením nájemce s vrácením vozidla. 

Neodstranitelné poškozeni, straty vybavení anebo součásti vozidla či jiných převzatých věcí uvedených v přebíracím protokole se nájemce zava-
zuje uhradit v plné výši bezodkladně, nejpozději však do 3 dní ode dne vráceni vozidla pronajímatelovi. 

 

 
V                    dne  

 

 
Pronajímatel       …………………………………………….. 

MONARCH FILM, spol.s.r.o. 
 

 

 

Nájemce:                                                                      ………. ……………………………………. 


