
 

 

SMLOUVA O NÁJMU PŘÍVĚSU č.  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů smluvními stranami:  

Pronajímatel:  
ToAuto, s.r.o.  
Veslařská 92, 403 31, Ústí nad Labem – Neštěmice 
IČ: 27343499            DIČ: CZ27343499 
Telefon: +420 724 047 715          e-mail: jiri.blaha.decin@seznam.cz 
 
Nájemce:  
Jméno/příjmení:………………………………………………………………….. 
Firma: ……………………………………………………………………….………… 
Adresa: ………………………………………………………………………………. 
IČ/DIČ: ……………………………………………………………………………….. 
Datum narození/RČ: ……………………………………………………….….. 
č.OP/č.ŘP: ………………………………………………………………..………… 
Telefon: ……………………………………………………………..….…………… 
e-mail: ……………………………………………………………………………..… 
 
Článek I. - Úvodní ustanovení, předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je přenechání níže specifikované movité věci (přívěsu) pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce 
dočasně užíval a platil za to pronajímateli nájemné. Předmětem nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je:  

 
Přívěs: ………………………………………………….   VIN: ………………………………………………….. RZ: …………………… 
Včetně příslušenství, které je blíže specifikováno v předávacím protokolu dle čl. 4. této smlouvy, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  
2. Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že předmět nájmu je na základě shora uvedené specifikace dostatečně, určitě a 
srozumitelně popsán takovým způsobem, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí.  
3. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k užívání a provozování za účelem 
obvyklým v rámci nájemcovy podnikatelské činnosti, u nájemců nepodnikajících pak účelu, k němuž je předmět nájmu obvykle 
určen.  
 
Článek II. - Doba nájmu 
1. Nájem se sjednává na dobu od ………………………….do…………………………., stanovenou v předávacím protokolu, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.  
 
Článek III. - Nájemné a jeho splatnost 
1.Nájemné za užívání předmětu nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran a činí celkem částku ve výši: …………………. Slovy:  
  
……………………………………………..………. Včetně DPH v příslušné sazbě za každý započatý den trvání nájmu.  
2. Nájemné je splatné předem při podpisu této smlouvy (při převzetí předmětu nájmu). 
3. Před předáním přívěsu je nájemce povinen složit do rukou pronajímatele vratnou kauci ve výši ……………………….. Slovy: 
…………………………………………………………………………………, tato částka bude nájemci vrácena po řádném předání předmětu nájmu 
zpět pronajímateli. 
4. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě poškození, či znečištění přívěsu zadržet kauci a uhradit z ní vzniklé škody, vyčištění a 
pod. 
                                                                                                                  
 
Článek IV. - Předání předmětu nájmu a dokladů 
1. Pronajímatel předal nájemci předmět nájmu včetně příslušenství, osvědčení o registraci vozidla (předmětu nájmu) a zelené 
karty (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – předmětu nájmu) při podpisu této smlouvy na adrese sídla pronajímatele, a to 
v řádném technickém stavu, tedy ve stavu způsobilém k provozu a k užívání dle účelu této smlouvy uvedeného v článku  I. odst. 
2., o čemž byl smluvními stranami sepsán předávací protokol, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.    
 
Článek V. - Prohlášení pronajímatele, práva a povinnosti smluvních stran 
1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu nemá ke dni jeho předání pronajímateli právní ani faktické vady, které by bránily 
řádnému užívání a provozu předmětu nájmu.   
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2. Nájemce prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro řízení přívěsného vozíku (předmětu nájmu).  
 
 
 
Článek VI. - Skončení nájmu, odstoupení od smlouvy 
1. Nájem zaniká uplynutím doby nájmu (dne a hodiny) sjednané v článku II. Odst.  1. této smlouvy, nedojde-li k jejímu 
prodloužení postupem dle obchodních podmínek.  

 
Článek VII. - Závěrečná ujednání 
1.Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je taková smluvní strana povinna tuto 
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.  
2.Smluvní strany sjednaly, že na právní vztah založený touto smlouvou se budou vztahovat obchodní podmínky pronajímatele ve 
znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, když jejich text je nájemci předán nejpozději spolu s předmětem nájmu dle této 
smlouvy.  
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními 
stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
4. tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.   
5. Nedílnou součástí této smlouvy o pronájmu je Půjčovní řád, s nímž byl nájemce seznámen. 
6.Nájemce podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti ToAuto, s.r.o.. 
Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ke komerčnímu využití. 
 
V Ústí nad Labem dne ………………………………… 
 
 
…………………………………………..                                                                                                                ……………..……………………………… 
Za pronajímatele ToAuto, s.r.o.                                                                                                                          Za nájemce 


