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Žarošická 4315/17 
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Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Německo 
 

 

 

Hošek Motor a.s. 

Autorizovaný prodejce a servis 
Mercedes-Benz, smart a Fuso 

 

 

Smlouva o nájmu vozidla 
uzavřená mezi  

 
I. Pronajímatel 

Firma: Hošek Motor a.s. 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 1766 

Sídlo: Žarošická 17, 628 00 Brno 

IČ: 63484463 DIČ
 

CZ63484463  
Bankovní 
spojení: 

Česká spořitelna, a.s. č. účtu:  

nebo č. účtu: 

tel.: fax
 

  

e-mail:   
 
II. Nájemce 

Firma: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 

                                       Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 

Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

Zastoupená: Stanislav Moša, ředitel    

IČ: 00101397 DIČ
 

CZ00101397   

tel.: fax:   

e-mail:    
 
 

Pronajímatel přenechává nájemci osobní vozidlo tovární značky Mercedes-Benz, typ E 220 d 4M, 
 k dočasnému užívání za dále specifikovaných podmínek: 

Doba nájmu: 

 Datum Čas  Datum Čas 
Od: 01.01.2019  8:00:00 Do: 31.12.2019  18:00:00 

 

Sjednané nájemné: 

 

 Na 1 rok 350 000 Kč plus 21% DPH 

Další smluvní ujednání:  

1. Předmět smlouvy  
Pronajímatel je vlastníkem ve smlouvě uvedeného vozidla. Tato smlouva upravuje pronájem  výše specifikovaného vozidla po sjednanou 
dobu. Pronajímatel se zavazuje přenechat pronajímané vozidlo dočasně k užívání nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 
2. Nájemné 
Sjednané nájemné je splatné při vrácení vozidla pronajímateli, na základě vystavené faktury (daňového dokladu). V případě nedodržení 
data a času vrácení vozu, bude k účtovanému nájemnému připočtena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vrácením vozu. Smluvní pokuta bude nájemci vyfakturována společně se sjednaným nájmem. 
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3. Práva a povinnosti nájemce  
Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo jeho zaměstnanec. Nezbytnou podmínkou pro řízení je to, aby řidič byl držitelem řidičského 
průkazu. Nájemce je povinen udržovat vozidlo ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce nesmí 
vozidlo používat:  
- k účasti na motoristických akcích - závodech, soutěžích,  
- k převážení snadno vznětlivých, radioaktivních, jedovatých a jiných nebezpečných látek,  
- dále pronajímat nebo půjčovat,  
- používat v rozporu s nájemní smlouvou. 
 
Běžné náklady k provozu náhradního vozidla hradí po dobu pronájmu nájemce. Opravy nutné k zajištění provozní nebo dopravní 
bezpečnosti vozidla provádí pouze pronajímatel. K provedení oprav v jiných provozovnách je vždy nutný předchozí písemný souhlas 
pronajímatele. Náklady opravy hradí v tomto případě pronajímatel, pokud za způsobené škody neodpovídá sám nájemce. Doba, po kterou 
nemůže nájemce vozidlo používat z důvodu potřeby jím nezaviněných oprav, mu není účtována. Dojde-li k jakékoliv nehodě nebo ke 
zranění osob, je nájemce povinen podat zprávu policii, požádat o vyšetření a uvědomit neprodleně pronajímatele. Zpráva o nehodě musí 
obsahovat především jména a adresy účastníků nehody a případných svědků, jakož i SPZ zúčastněných vozidel a údaj o tom, které oddělení 
Policie ČR nehodu vyšetřovalo. Nároky druhého účastníka nesmí nájemce uznat bez písemného souhlasu pronajímatele. 

Škody způsobené požárem, krádeží a zvěří musí být neprodleně oznámeny pronajímateli a škody vyšší než 1.000,- Kč také příslušnému 
orgánu Policie ČR. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škody jím způsobené na vozidle do výše spoluúčasti 15% / 15 000 Kč, 
dohodnuté ve smluvním (havarijním) pojištění Nájemce rovněž odpovídá za případné další škody, kdy pojišťovna odepře pojistné plnění. 
Nájemce přebírá a vrací vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot. Náklady na pohonné hmoty hradí nájemce. 

V případě ztráty klíče od vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku 5.000,- Kč. 

V případě ztráty osvědčení o registraci vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku 1.000,- Kč. 

Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat nájemci částku ve výši 1.000,- Kč za mimořádné znečištění vozidla. 

Nájemce odpovídá za veškeré pokuty udělené za porušení dopravních předpisů a poplatky s tím spojené za dobu pronájmu vozidla a je 
povinen je pronajímateli na výzvu uhradit. 

4. Práva a povinnosti pronajímatele  
Vozidlo je pojištěno podle všeobecných podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 
a havarijním pojištěním se spoluúčastí. Nájemci je spolu s vozidlem předáno OTP, potvrzení o pojištění vozidla a základní výbava 
vyplývající z platných předpisů. 
 
5. Závěrečná ustanovení  
Právo užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena nebo zničením vozidla. 
Nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jedno vyhotovení.  
Obě strany svým podpisem stvrzují správnost uvedených údajů a souhlas s podmínkami nájemní smlouvy. 
Nájemce tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Nájemce je povinným subjektem podle tohoto zákona.  
 
Veškeré spory vznikající z právních vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou 
s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 
jejího rozhodčího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Brně v sudišti 
Rozhodčího soudu. 

V Brně, dne 1.1.2019   

 

Pronajímatel      Nájemce 




