KMOTO s r.o., Vlasákova 844, 258 01 Vlašim
autorizovaný prodejce KTM

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
uzavřená dle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na den (dny) od 15.04. 2020 od
14:15
hodin
do 15.04. 2020 do
16:15
hodin
(dále jen „Smlouva“)

Vlastník:

a

Nájemce:

Kmoto s.r.o.

Jméno , Příjmení
Datum narození
Adresa trv. pobytu
Číslo OP
Číslo ŘP, skupina
Tel. Číslo
E-mail

Vlasákova 844, Vlašim 258 01
IČ: 28455673, DIČ: CZ28455673
tel.: 602 712 416, 317 845 164
(dále jen „Pronajímatel“)

(dále jen „Nájemce“)
(Nájemce a Pronajímatel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají následující Smlouvu:
Článek I. Předmět a účel nájmu
1. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku za
podmínek této Smlouvy a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné ve výši
sjednané touto Smlouvou.
2. Dopravním prostředkem se v této Smlouvě rozumí motocykl
Tovární značky –
Výrobní číslo rámu –
Výrobní číslo motoru –
SPZ motocyklu –
Číslo zelené karty –
Číslo ORV –
(dále jen „předmět nájmu“)

3. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci k užívání za účelem testovací jízdy.
Při užívání předmětu nájmu se nájemce musí řídit pravidly obsaženými v této smlouvě,
občanském zákoníku, jakož i pravidly silničního provozu a pravidly v souvisejících právních
předpisech.
Ve Vlašimi dne 10. 02. 2020 v 16:00 hod

…………………………….
Pronajímatel

……………………………….
Nájemce
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Článek II. Nájemné, jistota
1. Nájem se uzavírá na den (dny)
od 3.2. 2020 od 15:00 hod. do 3.3. 2020
do 15:00 hod.
2. Za užívání předmětu nájmu se nájemce
zavazuje zaplatit denní nájemné ve výši
0,- Kč. Celková výše nájmu za dobu
uvedenou v odst. 1 činí 0,-Kč.
3. Nájemné je splatné v hotovosti k rukám
pronajímatele nejpozději při podpisu
smlouvy.
4. Nájemce se zavazuje zaplatit společně
s nájemným rovněž peněžitou jistotu
(kauci), jejíž výše je stanovena částkou
5 000,- Kč (slovy deset tisíc korun
českých), a to nejpozději při předání
předmětu nájmu nájemci.
5. Pronajímatel tuto jistotu vrátí nájemci,
jestliže nájemce splní veškeré povinnosti
vyplývající z této smlouvy, zejména
vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době
předmět
nájmu
v řádném
stavu.
Pronajímatel je oprávněn započíst vůči
složené jistotě veškeré své peněžité
pohledávky za nájemcem vyplývající
z této smlouvy.
Článek III. Předání a převzetí
předmětu nájmu
1. Pronajímatel se zavazuje nájemci
v místě své provozovny předmět nájmu
předat v odpovídajícím technickém
stavu, předvést jeho funkčnost a
seznámit
nájemce
s návodem
k
jeho obsluze. Spolu s ním pronajímatel
předá nájemci i OTP a zelenou kartu
k předmětu nájmu. O předaných věcech
pronajímatel sepíše předávací protokol,
který je nájemce povinen stvrdit svým
podpisem.
2. Nájemce je povinen předmět nájmu
převzít v den uvedený jako výchozí v čl.
II/1 Smlouvy a při jeho převzetí se
seznámit s technickým stavem předmětu
nájmu stejně jako s návodem k obsluze,
jeho charakteristikou a zvláštními
smluvními ujednáními stanovenými v čl.
V Smlouvy.
3. Nájemce je povinen předmět nájmu
vrátit dne 15.04. 2020 do 16:15 hod.
v řádném
stavu,
s dokumenty
uvedenými v čl. III/1 Smlouvy v místě

4.

5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

provozovny pronajímatele. V případě
předčasného vrácení předmětu nájmu
nemá nájemce nárok na vrácení
uhrazeného nájemného.
V případě prodlení nájemce s vrácením
předmětu nájmu o více jak 4 hodiny je
nájemce povinen zaplatit nájemné za
další 1 den. Za každý další započatý den
prodlení je nájemce povinen zaplatit
denní nájemné. Nárok pronajímatele na
náhradu škody tím není dotčen.
Nebude-li nájemce z jakéhokoliv
důvodu schopen vrátit předmět nájmu
v době stanovené v čl. III/3 Smlouvy, je
povinen o tom neprodleně informovat
pronajímatele.
Článek IV. Povinnosti při užívání
předmětu nájmu
Nájemce je povinen užívat předmět
nájmu pouze k účelu, k němuž je určen a
sjednán touto smlouvou a s péčí řádného
hospodáře. Nájemce neodpovídá za
běžné opotřebení předmětu nájmu
způsobené řádným užíváním.
Nájemce nesmí provádět žádné změny
na předmětu nájmu (např. změny
týkající se barev, designu včetně
polepování, jízdních vlastností apod.).
Nájemci nesmí zřídit užívací právo
k předmětu nájmu třetí osobě.
Nájemce nesmí umožnit užívání
předmětu nájmu třetí osobě.
Nájemce bere na vědomí, že vyjet
s předmětem nájmu do zahraničí je
možné pouze po předchozím písemném
souhlasu pronajímatele.
Zakazuje se užívání předmětu nájmu pro
závodní účely.
Porušení povinností dle odstavců 1-6
tohoto článku je považováno za porušení
smlouvy podstatným způsobem a
v takovém případě je pronajímatel
oprávněn
od
smlouvy
okamžitě
odstoupit.
Nájemce
je
povinen
uhradit
pronajímateli všechny poplatky, pokuty
a ostatní sankce, pokud bude
pronajímateli uložena povinnost k jejich
úhradě.

Článek V. Zvláštní podmínky užívání
předmětu nájmu
1. Nájemce je povinen věnovat maximální
pozornost při zajíždění k okrajům
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vozovky. Při kontaktu s obrubníky,
kameny atd., dochází k porušení kostry
pláště pneumatiky (vyboulení), čímž je
pneumatika znehodnocena.
2. Nájemce bere na vědomí, že v případě
poškození zjištěném
při vrácení
předmětu
nájmu,
bude
nájemci
naúčtována plná cena nové pneumatiky
dle platného ceníku. Z tohoto důvodu je
nájemce povinen při přebírání předmětu
nájmu pečlivě zkontrolovat stav
pneumatik a případné zjištěné škody
ihned
oznámit
pronajímateli.
U
motocyklů se zakazuje „burn out“
(gumování) neboli nadměrné protáčení
hnaného kola po povrchu vozovky.
Pokud bude zjištěna tato skutečnost
nájemce uhradí cenu nové pneumatiky.
Článek VI. Pojištění předmětu nájmu,
poškození předmětu nájmu
1. Pronajímatel prohlašuje, že nájemné
zahrnuje zákonné pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla.
2. V případě, že se pojištění vztahuje na
škody vzniklé během trvání nájmu,
uplatňuje pronajímatel nárok po
pojišťovně.
3. V případě, že se pojištění nevztahuje na
krytí vzniklých škod, hradí nájemce
celou výši škody, včetně škody
způsobené třetím osobám a ceny
předmětu nájmu k datu sjednání této
smlouvy (tj. 246 990,- Kč). Škodu je
nájemce povinen uhradit k rukám
pronajímatele do 30 dnů od výzvy.
4. V případě škod krytých z havarijního
pojištění, je nájemce povinen uhradit
spoluúčast na pojištění v plné výši
k rukám pronajímatele do 30 dnů od
výzvy.
5. Nájemce bere na vědomí, že se pojištění
nevztahuje na škody vzniklé na
pojištěném předmětu nájmu, které jsou
způsobené osobou, která řídila vozidlo a
v době pojistné události nevlastnila
předepsané řidičské oprávnění k řízení
vozidla nebo jí toto oprávnění bylo
příslušnými orgány zadrženo. Také v
případě
byla-li
pojistná
událost
způsobena osobou, která řídila pojištěné
vozidlo po požití alkoholu, nebo

6.
7.

8.

9.

psychotropních látek nebo prostředků.
Pojištění se taktéž nevztahuje na škody
vzniklé na pojištěném předmětu nájmu
úmyslným jednáním nájemce.
Za škody na předmětu nájmu neuvedené
v předávacím protokolu a vzniklé během
doby nájmu odpovídá nájemce.
V případě jakéhokoli poškození
předmětu nájmu je nájemce povinen
vhodným
způsobem
neprodleně
informovat pronajímatele.
V případě poškození předmětu nájmu
havárií či třetí osobou je nájemce
povinen neprodleně tuto skutečnost
oznámit příslušnému policejnímu orgánu
a pronajímateli.
Nájemce bere na vědomí, že v případě
havárie, která učiní předmět nájmu
neuživatelným,
nemá
ze
strany
pronajímatele
nárok na výměnu
předmětu nájmu ani na jinou
kompenzaci.
Článek VII. Výpověď, odstoupení od
smlouvy, smluvní pokuty a sankce

1. Nájemce je oprávněn smlouvu vhodným
způsobem vypovědět. Výpověď nastává
dnem doručení pronajímateli. Pokud
nájemce smlouvu vypoví méně než 14
dní přede dnem sjednaným jako počátek
nájmu, uhrazené nájemné se nájemci
nevrací.
2. V případě odstoupení pronajímatele pro
podstatné porušení smlouvy, nevrací
pronajímatel nájemci uhrazené nájemné.
Nárok na náhradu škody a účelně
vynaložených nákladů tím není dotčen.
3. Užívání předmětu nájmu pro závodní
účely je sankcionováno pod pokutou
10 000,- Kč. Pokuta je splatná k rukám
pronajímatele bez zbytečného odkladu
po doručení výzvy pronajímatele
nájemci k jejímu uhrazení.
4. Za porušení následujících smluvních
povinností je nájemce povinen uhradit
k rukám pronajímatele smluvní pokuty:
a. Ztráta SPZ - 3 000,- Kč
b. Ztráta OTP - 3 000,- Kč
Pokuty jsou splatné bez zbytečného
odkladu po doručení výzvy nájemci
k jejich uhrazení.

Článek VIII. Ustanovení závěrečná
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1. Nájemce prohlašuje, že se s
podmínkami nájemní smlouvy řádně
seznámil.
2. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas
se zpracováním jeho osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů.
3. Smluvní strany se dohodly, že
skutečnosti neupravené touto nájemní

smlouvou se řídí ustanoveními
občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Součástí smlouvy je
předávací protokol.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem
podpisu obou stran.

CONFIRMATION OF VEHICLE RENTAL
Company Kmoto, s. r. o. hereby agrees with the use motorbike by Mr.
Validity from

15.04. 2019 to 15.04. 2019

Model:
VIN:

POTVRZENÍ O PRONÁJMU MOTOCYKLU
Společnost Kmoto, s.r.o. souhlasí s používáním motocyklu pana
V období 15.04. 2019 do 15.04. 2019
Model:
VIN:

Poznámka:
-

Motocykl nesmí být používaný pro závodní účely. Pod pokutou 10.000,- !

-

Součástí motocyklu je havarijní pojištění se spoluúčastí 10%.

Ve Vlašimi dne 10. 02. 2020 v 16:00 hod

Pronajímatel

Nájemce
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