
SMLOUVA O NÁJMU OBYTNÉHO VOZIDLA 
Číslo smlouvy: _____ 

 

Pronajímatel: 

Petra Malinská, Jiřího Macháčka 2445, Brandýs nad Labem, 250 01. 

IČO: 14174588, bankovní spojení: 2643663173/0800, tel. číslo: 734.847.392,  

email: malinska.petra@centrum.cz, www.pronajem-obytky-malinska.cz 

 

Nájemce: 

Jméno a příjmení: _________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště: _____________________________ 

Číslo Řidičského průkazu: _____________________________________________________ 

Číslo Občanského průkazu (popřípadě Pasu): ______________________________________ 

Další osoba, která bude Obytný vůz řídit (Jméno a příjmení, č. ŘP): 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Uzavřeli dne: _____________________________ tuto smlouvu o pronájmu Obytného vozu. 

Osobní údaje nájemce jsou použity pouze k sepsání nájemní smlouvy a nájemce dává 
souhlas k jejich uveřejnění. S osobními údaji bude nakládáno dle zákona v platném znění 
č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR).  

 

Předmětem smlouvy je nájem níže uvedeného Obytného vozidla (dále jen OV): 

Značka a typ obytného vozu: ADRIA CORAL XL 670 SL 

SPZ: 5SH8602 

Datum první registrace: 19.4.2021 

VIN (číslo karoserie): ZFA 25000002P32202 

Pronajímatel souhlasí s výjezdem OV do všech států Evropy (včetně evropské části Turecka 
a řecké části Kypru) s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 

 



1. Termín nájmu OV: 

Začátek nájmu OV (datum a čas): __________________________ 

Konec nájmu OV (datum a čas): __________________________ 

Celkový počet dnů: ____________________________ 

Předání a vrácení OV probíhá na adrese: Jiřího Macháčka 2445, Brandýs nad Labem,250 01 
v dohodnutém čase (v rozmezí od 9:00h do 16:00h), pokud se obě strany nedohodli jinak. 

 

2. Platební podmínky, výše nájemného, storno poplatky: 

Celková dohodnutá výše nájemného, včetně DPH činí: ____________,-Kč 

Slovy: ___________________________________ 

Platba nájemného - viz Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - odstavec č.5: 

Bod č.5.2.VOP: 

5.2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně: 

- Při podpisu smlouvy zálohu ve výši 20% nájemného, na základě pokynu k platbě, který Nájemce 
obdrží od Pronajímatele společně s návrhem smlouvy. 

- Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení Vozidla doplatek na celkové nájemné na základě 
pokynů k platbě. 

- Došlo-li však k uzavření smlouvy, ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení Vozidla 
nájemci, je Nájemce povinen uhradit celkové nájemné nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy, 
vždy však před započetím nájmu. 

 

Mimo dohodnutého nájemného je nájemce povinen před převzetím OV zaplatit 
pronajímateli vratnou kauci 30.000,-Kč, včetně DPH (slovy: třicettisíckorunčeských). - viz 
VOP – odstavec č.6: 

Bod č.6.2.VOP: 

Kauce je splatná na účet Pronajímatele (číslo účtu: 2643663173/0800) nejpozději 2 dny před vypůjčením 
Vozidla. 

Smluvní strany se dohodly, že veškerá peněžní plnění související s touto Smlouvou, pokud 
nebudou poskytována hotovostně, budou hrazena na bankovní účet Pronajímatele, 
č.ú.:2643663173/0800, vedený u České Spořitelny. Variabilním symbolem je číslo této 
smlouvy.  

V případě, že nájemce nesplní své povinnosti ohledně zaplacení dohodnutého nájemného, 
bude se postupovat dle VOP odstavce č.8 (Odstoupení od smlouvy, storno podmínky). 



 

Nájemné zahrnuje – viz VOP odstavec č.5.6. 

Nájemné nezahrnuje – pohonné hmoty a dále viz VOP odstavec č.10.10. 

 

3. Podmínky nájmu OV – komplet popsáno ve VOP - Nájemce se zavazuje si VOP 
pečlivě pročíst. 

Smluvní pokuty – viz VOP odstavec č.11. 

 

4. Závěrečná ustanovení: 

Tato smlouva má 3 strany a bude vyhotovena ve dvou provedeních, jedno určené nájemci a 
jedno pronajímateli. 

Nedílnou součástí této smlouvy o nájmu obytného vozu jsou Všeobecné obchodní 
podmínky (VOP), Předávací protokol, kopie OP a ŘP (popř. Pasu) nájemce a dalších osob 
určených k řízení OV. Smlouvy, VOP a Předávací protokol budou podepsány v den převzetí 
OV nájemcem. 

Veškeré změny této Smlouvy je nutno provést písemně formou Přílohy ke smlouvě o nájmu 
OV. 

 

 

V ________________________ dne: __________________ 

 

 

 

____________________     ____________________ 

   Podpis Pronajímatele             Podpis Nájemce 

       (Petra Malinská) 

 

 

 

Příloha č.1 - Všeobecné obchodní podmínky nájmu obytného vozidla 2022 (VOP) 

Příloha č.2 - Předávací protokol 


