
SMLOUVA O PRONÁJMU MOTOCYKLU
předávací protokol

uzavřená podle ust. § 2321 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění mezi
těmito smluvními stranami: 

Firma: THROTTLE PUNKS s.r.o. 
Sídlo: Vlasty Průchové 1381/2, 104 00 Praha 10 
IČ: 09558691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337383 
(dále jen „Pronajímatel“) 

a 

Jméno a příjmení/Firma: 
Bydliště/Sídlo:   
Datum narození/ IČ: 
Číslo ŘP: Platnost ŘP: 
Číslo OP: Platnost OP: 
Telefon: Email: 
(dále jen „Nájemce“) 

I.

Pronajímatel je podnikatelem provozujícím motoservis, prodej a půjčovnu motocyklů. Pronajímatel 
prohlašuje, že je vlastníkem vozidla/předmětem nájmu uvedeného v čl. II. této smlouvy.

II.

Pronajímatel přenechává po předchozí dohodě a na základě této smlouvy nájemci do užívání za 
sjednanou úplatu dále uvedený předmět nájmu a nájemce tento předmět nájmu do nájmu za 
podmínek stanovených touto smlouvou od pronajímatele přijímá. Pronajímatel přenechává nájemci 
do užívání toto vozidlo (dále jen „vozidlo“ nebo „předmět nájmu“):



Článek 1. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem nájmu je motocykl: 

Značka: 
TYP: 
VIN: 
SPZ: 
Stav tachometru:
Příslušenství:

Článek 2. 
TERMÍN, VÝŠE NÁJEMNÉHO A KAUCE

Smluvní strany se dohodly, že pronájem se uzavírá na den (dny) 
od          od      hodin 
do          do    hodin.

Smluvní strany se dohodly na ceně pronájmu __0___Kč (slovy:_________________________).

Nájemce s cenou nájmu souhlasí a zavazuje se, že v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu, 
zaplatí dalších za každou započatou hodinu. 

Částka za vypůjčení motocyklu je splatná předem převodem na účet pronajímatele dle faktury, není-
li v této smlouvě uvedeno jinak.

Kauce na motocykl je stanovena na 0 Kč (slovy: nulakorunčeských).
Kauce na příslušenství je stanovena na _____Kč (slovy:_________________________).
Při vrácení předmětu nájmu v řádném stavu a termínu bude tato záloha v hotovosti nájemci vrácena.

Článek 3. 
OBLAST UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Pouze Česká republika: 

Další státy (vypsat):

Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce 
dopravit v případě poruchy či nehody předmět nájmu na území České republiky na své 
náklady a odpovědnost.



Článek 4. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Motocykl je nájemci předán v bezvadném (vyjma níže uvedeného poškození) technickém 
stavu včetně:

OTP:

Zelená karta:

Záznam o dopravní nehodě:

Obchodní podmínky:

Pojistné podmínky:

Klíče:

Motolékárna:

Výstražná vesta:

Předané příslušenství:

Poškození příslušenství:

Článek 5. 
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

1.Nájemce je povinen užívat dopravní prostředek obvyklým způsobem a udržovat jej ve stavu, v 
jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 
2.Předmět nájmu mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v této nájemní smlouvě.
3.V případě jakékoliv škody způsobené na předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost 
neprodleně ohlásit pronajímateli a též policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.  
Nájemce za škody způsobené na předmětu nájmu odpovídá do výše 10 000 Kč za každou 
jednotlivou škodu nebo do 5% z ceny motocyklu v případě velké škody. V případě škody 
způsobené cizí osobou při provozu na pozemních komunikacích odpovídá nájemce za veškeré 
škody v případě, že případná dopravní nehoda nebude neprodleně ohlášena příslušnému 
správnímu orgánu.
4.Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škody zaviněné nedodržením zákona o provozu na 
pozemních komunikacích či zanedbáním povinností nájemce dle této smlouvy. Nájemce se 
zavazuje uhradit jím zaviněné škody a případné odtahy poškozeného předmětu nájmu. Ceník 
servisních prací a odtahů je k nahlédnutí na h  ttp://www.  throttlepunks.cz     
5. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních 
látek, nebo léku mající vliv na schopnost vnímání či soustředění.
6.Nájemce je povinen předat pronajímateli předmět nájmu neprodleně po uplynutí doby trvání 
uvedený ve smlouvě, a to v bezvadném stavu a čistotě. Případné čištění a opravy budou 
zpoplatněné dle ceníku servisu.
7.Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu 
prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu.
8.Nájemce odpovídá pronajímateli za veškerá poškození či opotřebení vozidla jeho užíváním 
v rozporu se způsobem užívání vymezeným v této smlouvě, či způsobená nájemcem nebo třetí 
osobou. Za škodu způsobené na vozidle odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu.

http://www.throttlepunks.cz/
http://www.throttlepunks.cz/
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9.Neuhradí-li pojišťovna škodu způsobenou na vozidle z jakéhokoliv důvodu buď vůbec nebo v 
plném rozsahu, nahradí celou škodu nebo zaplatí její neuhrazenou část nájemce, a to do 10 dnů 
od předložení vyúčtování pronajímatelem. Nájemce nesmí použít předmět nájmu jako zástavu. 
Nájemce rovněž není oprávněn přenechat vozidlo jiné osobě nebo jej pronajmout.

Článek 6. 
PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci dopravní prostředek způsobilý k provozu a k obvyklému
účelu užívání a poskytnout mu základní poučení o jeho obsluze.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu nájmu. Kontrola bude vždy provedena po 
vzájemné dohodě s nájemcem.

3. V případě nemožnosti užívat předmět nájmu zaviněné ze strany pronajímatele, se pronajímatel 
zavazuje snížit část nájmu o částku poměrnou z částky nájmu

Článek 7. 
POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Motocykl má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s 
územní platností dle zelené karty, jsou „all-risk“ havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 
5.000 Kč. 
2. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. 
3. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková 
škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody 
nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 7 pracovních dnů.

Článek 8. 
ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.
2. Tato nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně a 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, součástí smlouvy jsou i Obchodní podmínky.
4. V případě porušení této smlouvy je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět a nájemci 
odebrat předmět nájmu, přičemž nespotřebovaná část nájemného nevrací.
5. Nájemce prohlašuje, že má potřebné znalosti a dovednosti k užívání předmětu nájmu. Dále 
prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem, obsluhou a údržbou předmětu(ů) nájmu a 
obchodními a pojistnými podmínkami.

Článek 9. 
OCHRANA OSOBNÍ ÚDAJŮ

Nájemce podpisem této smlouvy výslovně souhlasí, že jeho údaje včetně jeho osobních údajů byly 
pronajímatelem zpracovány, dále poskytovány třetím osobáma uschovány v databázi pronajímatele 
v souladu s nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranně fyzických osob v souvislosti 



se zpracováním osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Součástí této smlouvy je i souhlas a poučení nájemce o právech při zpracování osobních údajů.

 

V Praze dne:

…………………………….. ………………………………..
       Pronajímatel         Nájemce 

Níže uvedená část se vyplňuje při vrácení předmětu nájmu:

Motocykl vrácen pronajímateli dne __.__.2021 v __:__hodin včetně:


