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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA 

1. Tento protokol o předání a převzetí vozidla, dále jen „protokol“, je nedílnou součástí nájemní                           

smlouvy č.:........................................................... uzavřené dne: ..................................... 

2. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen a vzal na vědomí technický stav vozidla. 

3. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen se všemi podmínkami i se všemi způsoby užívání vozidla, 
kterým porozuměl. 

4. Nájemce prohlašuje, že byl ze strany pronajímatele seznámen s podmínkami havarijního pojištění vozidla. 

5. Podpisem nájemní smlouvy a tohoto protokolu se nájemce zavazuje při užívání vozidla dodržovat zejména 
následující níže uvedené podmínky:   

 nájemce je povinen vozidlo vždy před opuštěním řádně zabezpečit proti odcizení, nenechávat ve vozidle 
žádné předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. 

 nájemce nesmí během opuštění vozidla zanechat v něm osvědčení o registraci vozidla, případně jakýkoliv jiný 
doklad vztahující se k vozidlu. 

 nájemce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo mít za následek poškození či znehodnocení 
vozidla, zejména ve vozidle nesmí jíst, kouřit, znečisťovat jeho interiér, převážet vozidlem zjevně objemná a 
příliš těžká zavazadla, přetěžovat vozidlo apod. 

6. Za každé uvedené jednotlivé porušení povinností ze strany Nájemce je pronajímatel oprávněn si vyúčtovat 
poplatek až do výše 5.000,- Kč. 

7. Pronajímatel předává nájemci vozidlo čisté a Nájemce je povinen vozidlo v tomto stavu udržovat nebo zajistit na 
vlastní náklady vyčištění interiéru i exteriéru. V případě jakéhokoliv znečištění si bude pronajímatel účtovat u 
nájemce poplatek až do výše 2.000,- Kč. 

8. Pronajímatel předává nájemci vozidlo s plnou nádrží. 

9. Pronajímatel vozidlo převezme od nájemce rovněž s plnou nádrží, v případě nedodržení této podmínky, si bude 
pronajímatel u nájemce účtovat doplatek ve výši 40,- Kč za každý litr PHM. 

10. Pronajímatel Nájemci vozidlo předává na adrese: 

-  Veslařská 92, Ústí nad Labem-Neštěmice, dne:..........................., v ....................... hodin, nebo:  

-  Místo:....................................................................dne:................................., v........................hodin. 

11. Pronajímatel si vozidlo od nájemce převezme na adrese: 

- Veslařská 92, Ústí nad Labem-Neštěmice,  dne:..........................., v ....................... hodin, nebo: 

- Místo:....................................................................dne:................................., v........................hodin. 

12. Nájemce prohlašuje, že na přebíraném motorovém vozidle do pronájmu nejsou viditelné žádné škody 
(promáčkliny, škrábance na laku, vady na skle apod.). V případě, že je na vozidle viditelné poškození, zakreslí jej do 
obrázku – viz níže, důkladně popíše rozsah poškození a zároveň tuto skutečnost oznámí pronajímateli, který provede 
fotodokumentaci, která bude vytištěna a přiložena k tomuto předávacímu protokolu 
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obrázek k zakreslení škody, zjištěné při předávání vozu do pronájmu 

 

Popis viditelného poškození při převzetí do pronájmu (pokud není poškozeno, nevyplňujte):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
13. Nájemce prohlašuje, že si tento protokol přečetl, porozuměl mu a na důkaz toho jej podepisuje.  
 
Stav vozidla při předání pronajímatelem:  
Stav nádrže:  1/1  -  ½  -  ¼  -  0  
Stav tachometru:__________________  

 
Stav vozidla při převzetí pronajímatelem:  
Stav nádrže:  1/1  -  ½  -  ¼  -  0  
Stav tachometru:__________________  

  

 
Vozidlo předal: …………………………………. 
 

 
Vozidlo převzal: …………………………………. 

Vozidlo převzal: ……………………………….. Vozidlo převzal: …………………………………. 
 
 

Součástí každého vozidla je GPS monitorovací zařízení, které slouží pro sumarizaci ujetých km a v případě odcizení jeho jednodušší nalezení. 


