
 

AUTONOVA BRNO s.r.o., Masná 418/20, Brno  Tel.: +420 733 201 212 
  info@e-motobrno.cz 

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

Č. …………… 

 

AUTONOVA BRNO s.r.o. 

 

Masná 418/20, 602 00 Brno 

IČ 46960341 

DIČ CZ46960341 

bankovní spojení 1818045621/0100, vedený u 

Komerční banky 

 

e-mail info@e-motobrno.cz 

telefon 733 201 212 

a 

    ………………………………….. 

 

dat. nar. ……………………….. 

bytem …………………………… 

č. OP ……………………………… 

č. ŘP ………………………… 

 

 

email ………………………. 

telefon ……………………………. 

 

jako „Pronajímatel“ 

 
 

jako „Nájemce“ 

 

je uzavřena podle § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a podle Všeobecných 

obchodních podmínek nájmu dopravního prostředku Pronajímatele ze dne 1.3.2020 (dále jen „VOP“) 

 

TAKTO: 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, mají slova uvozená velkými písmeny význam uvedený ve VOP, které se 

nacházejí na Webu Pronajímatele: www.e-motopujcovna.cz 

1.2. Vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí VOP umístěnými na Webu Pronajímatele: www.e-

motopujcovna.cz. Vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou a VOP se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména pak OZ.  

1.3. Touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci k dočasnému 

užívání Dopravní prostředek specifikovaný blíže v článku II. této Smlouvy. 

1.4. Touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy se dále Nájemce zavazuje Pronajímateli zaplatit za přenechání 

Dopravního prostředku k dočasnému užívání úplatu specifikovanou blíže v článku V. této Smlouvy. 

II. Dopravní prostředek 

2.1. Dopravním prostředkem se pro účely této Smlouvy rozumí: 

 

Energica   Super Soco   KTM 

□ Ego    □ TS    □ Freeride E-XC 

□ Esse Esse 9   □ TC 

     □ TC Max 

     □ CUx 

(zaškrtnutím zvolte vybraný typ zapůjčeného motocyklu) 

SPZ: …………………………………  VIN: ………………………………………. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že pro případ odcizení, ztráty či celkového zničení Dopravního prostředku, mají 

pro účely náhrady škody shodně za prokázané a není mezi nimi sporu o tom, že cena Dopravního prostředku 
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ke dni uzavření této Smlouvy činí: 

Energica Ego ………………,- Kč 

Energica Esse Esse9 ………………..,- Kč 

Super Soco TS ………………….,- Kč 

Super Soco TC ………………..,- Kč 

Super Soco TC Max ……………………,- Kč 

Super Soco CUx  ……………………. ,- Kč 

2.3. Pronajímatel prohlašuje, že k Dopravnímu prostředku má sjednanou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou vozidlem (tzv. povinné ručení).  

2.4. Pronajímatel prohlašuje, že Dopravní prostředek je havarijně pojištěn se spoluúčastí ve výši složené kauce. 

Nájemce se zavazuje, dojde-li k pojistné události na Dopravním prostředku, že Pronajímateli uhradí částku ve 

výši spoluúčasti dle předchozí věty. Nájemce prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen 

s podmínkami smlouvy o havarijním pojištění Pronajímatele. 

2.5. Přesné vymezení Dopravního prostředku, výbavy a dokladů bude uvedeno v Protokolu, který bude Smluvními 

stranami sepsán a podepsán a v němž bude dále uveden stav tachometru a stav motocyklu. Neuvedou-li 

Smluvní strany v Protokolu výslovně jinak, prohlašují, že Dopravní prostředek byl předán bez vad 

(poškození), způsobilý k provozu pro účel stanovený touto Smlouvou a/nebo k obvyklému účelu a 

s potřebnými doklady.  

2.6. Dopravní prostředek je Nájemci přenecháván výhradně za účelem REKREAČNÍ JÍZDA 

2.7. Nájemce je oprávněn Dopravní prostředek užívat výhradně na území České republiky / na území EU.  

III. Doba nájmu 

3.1. Smluvní strany sjednávají Dobu nájmu Dopravního prostředku od ………………………………. hod. do 

………………………………. hod. 

3.2. Pronajímatel je povinen umožnit Nájemci převzetí Dopravního prostředku a dokladů k němu začátkem Doby 

nájmu.  

3.3. Nájemce je povinen vrátit Dopravní prostředek, výbavu i doklady k němu nejpozději do konce Doby nájmu.  

3.4. Nevrátí-li Nájemce Dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej od Pronajímatele převzal, s přihlédnutím 

k obvyklému opotřebení a v souladu s odst. 3.3. tohoto článku Smlouvy, zavazuje se Pronajímateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Nevrátí-li Nájemce Dopravní 

prostředek včas, zavazuje se Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dle předchozí věty. Tím není dotčeno 

právo Pronajímatele na náhradu škody, zejména škody, která Pronajímateli vznikla v důsledku okolností 

vyvolaných přímo nebo nepřímo Nájemcem a Nájemce se tuto škodu zavazuje Pronajímateli nahradit.  

IV. Místo plnění Smlouvy  

 

4.1. K předání a převzetí Dopravního prostředku a dokladů k němu Nájemci při začátku Doby nájmu dojde na adrese 

Pronajímatele Masná 418/20, Brno 

4.2. K předání a převzetí Dopravního prostředku a dokladů k němu Pronajímateli při skončení Doby nájmu dojde na 

adrese Pronajímatele Masná 418/20, Brno 

V. Nájemné a kauce  

 

5.1. Smluvní strany sjednávají Nájemné za Dobu nájmu ve výši ………………………….,- Kč (……………………… 

korun českých).  

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena zápůjčky a kauce je splatná před převzetím Dopravního prostředku 

Nájemcem.  

5.3. Smluvní strany sjednávají, že Nájemce je povinen před převzetím Dopravního prostředku do dočasného užívání 

uhradit Pronajímateli Kauci ve výši …………………….,- Kč (…………………… korun českých).  

5.4. Nájemné ve výši ………………………………..,- Kč (………………korun českých) včetně DPH bude zaplaceno 

Pronajímateli před převzetím Dopravního prostředku Nájemcem v hotovosti. 

5.5. Kauce bude zaplacena Pronajímateli v korunách českých před převzetím Dopravního prostředku Nájemcem 

v hotovosti. 

5.6. Nájemné nezahrnuje náklady spojené s běžným provozem Dopravního prostředku, zejména, nikoli však výlučně, 

náklady na opravy defektů a poškození pneumatik, náklady na mytí Dopravního prostředku a náklady na drobnou 

údržbu Dopravního prostředku, které hradí Nájemce. 
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5.7. Pro případ prodlení Nájemce se zaplacením Nájemného včetně DPH, je-li splatné po převzetí Dopravního 

prostředku Nájemcem, sjednávají Smluvní strany, že Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení se zaplacením Nájemného včetně DPH. Tím 

není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody. 

5.8. Smluvní strany sjednávají, že Pronajímatel si může jednostranně započíst veškeré své splatné i nesplatné 

pohledávky vůči Nájemci proti Kauci, a to i před splatností kterékoli této pohledávky Pronajímatele a dále může 

Pronajímatel započíst i pohledávky promlčené, i když jejich promlčení nastalo dříve, než se pohledávky staly 

způsobilými k započtení. Pronajímatel je oprávněn započíst i pohledávky znějící na různé měny. Pro 

započitatelnou výši těchto pohledávek je rozhodný kurz střední devizový kurz platný v České republice v den, kdy 

Pronajímatel oznámil provedení započtení Nájemci.  

5.9. V případě, že Nájemce splní veškeré povinnosti plynoucí z této Smlouvy a VOP, bude mu Kauce Pronajímatelem 

vrácena ve výši, v jaké ji Pronajímateli poskytl, a to v korunách českých v hotovosti.  

VI. Ujednání ve vztahu ke spotřebiteli 

 

6.1. Je-li Nájemce Spotřebitelem ve smyslu OZ, potvrzuje podpisem této Smlouvy, že byl seznámen s informacemi 

uvedenými ve VOP, zejména s článkem XIV. VOP, veškeré informace jsou srozumitelné a jejich existenci 

považuje za přiměřenou povaze Smluvního vztahu.  

6.2. Nájemce svým podpisem níže stvrzuje, že jako Spotřebitel výslovně požaduje, aby mu Pronajímatel přenechal 

Dopravní prostředek do dočasného užívání před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.  

VII. Další ujednání  

 

7.1. Nájemce svým podpisem níže potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP. 

7.2. Nájemce svým podpisem níže bere na vědomí, že důvodem poskytnutí osobních údajů Pronajímateli je 

identifikace Smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Smlouvy. Osobní údaje Nájemce budou zpracovány 

po dobu, po kterou je Pronajímatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních. Při zpracování 

osobních údajů Nájemce nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Nájemce má právo 

požadovat od Pronajímatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i 

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Pronajímatel při zpracování osobních 

údajů postupuje v rozporu s Nařízením.  

7.3. Nájemce prohlašuje, že Pronajímateli nahradí veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku okolností na straně 

Nájemce, a to zejména škodu, kterou Nájemce přímo či nepřímo způsobí Pronajímateli sám nebo tím, že umožní 

třetím osobám provozovat Dopravní prostředek, eventuálně jim Dopravní prostředek zpřístupní. Nájemce se 

zejména, nikoli však výlučně, zavazuje nahradit škody uvedené blíže v článku XI. VOP.  

7.4. Nájemce není oprávněn používat Dopravní prostředek pro účely sportovního, výcvikového, výukového nebo 

zkušebního řízení, účastnit se s Dopravním prostředkem závodů či soutěží a používat Dopravní prostředek na 

závodním okruhu. Nájemce dále není oprávněn Dopravní prostředek užívat mimo území České republiky, není-li 

v této Smlouvě (článek II. odst. 2.7.) uvedeno jinak. Nájemce rovněž není oprávněn změnit Dopravní prostředek. 

V případě porušení kterékoli povinnosti Nájemce uvedené v tomto odstavci se Nájemce zavazuje zaplatit 

Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč(desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení kterékoli 

povinnosti dle tohoto odstavce. Tím není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody. V případě, že 

Pronajímatel provede bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele změnu Dopravního prostředku, vylučují 

tímto Smluvní strany právo Nájemce na vyrovnání zhodnocení ve smyslu § 2220 odst. 2 OZ. 

7.5. Nájemce není oprávněn tuto Smlouvu ani jednotlivá práva či povinnosti z ní vyplývající postoupit na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu a/nebo jednotlivá 

práva či povinnosti z ní vyplývající postoupit na třetí osobu a Nájemce mu k tomu dává svůj předchozí 

neodvolatelný souhlas.  

7.6. Nájemce není oprávněn přenechat užívání Dopravního prostředku, včetně řízení, třetí osobě. Poruší-li Nájemce 

povinnost dle tohoto odstavce, zavazuje se Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (desettisíc 

korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tím není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu 

škody.  

7.7. Nájemce se zavazuje nahradit Pronajímateli veškeré škody na Dopravním prostředku nebo vzniklé Pronajímateli 

v důsledku poškození, odcizení či ztráty Dopravního prostředku, které nebudou kryty pojistným plněním.  
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7.8. Nesplní-li Nájemce svoji povinnost vrátit převzatou výbavu Dopravního prostředku, je povinen a zavazuje se 

Pronajímateli zaplatit náklady odpovídající hodnotě nově pořízené součásti výbavy, která bude totožná nebo 

srovnatelná s chybějící věcí. 

7.9. Pokuty za dopravní přestupky spáchané v Době nájmu, a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, 

klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení Vozidla, hradí vždy Nájemce. Nájemce ručí za úhradu uvedených pokut 

spáchaných jakoukoli osobou, která skutečně řídila Vozidlo v době spáchání přestupku. 

7.10. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Smluvní strany se dohodly, že písemná forma je 

zachována i tehdy, je-li dodatek učiněn prostřednictvím emailů uvedených v záhlaví této Smlouvy bez nutnosti 

použití zaručeného elektronického podpisu; to platí i pro jakákoli oznámení Pronajímatele nebo Nájemce.  

7.11. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o řešení sporu vzniklého ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, 

bude tento spor rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Sídlem Rozhodčího soudu je Praha. Jazykem 

řízení je český jazyk. 

7.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu i VOP přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz své svobodné, 

pravé a vážné vůle být Smlouvou a těmito VOP vázány připojují na Smlouvu své podpisy. 

 

V Brně (Masná 418/20) 

dne  

--------------------------------------- 

AUTONOVA BRNO s.r.o.  

V Brně (Masná 418/20) 

dne 

------------------------------------ 

………………….…………. 

 


