
SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
podle §630 a násl.Obchodního zákoníku.

Uzavřená na den (dny) od ________ 2021 od ________:_______ hodin
                                     do ________ 2021 do _______ :_______hodin

mezi :

Majitelem :
Marek Hartl
Kyjevská 1226/93
Plzeň.32600
IČ: 09116311
tel.: 739670943
(dále jen pronajímatel)

a

Nájemcem
Jméno a příjmení…………………………………………………………………
Bytem …………………………………………………………………………………
Telefon ….. …………………….email ……………………….
Číslo OP ………………………..………….RČ …………………………...……
Číslo ŘP ……………………………………….
(dále jen nájemce)

Nájemce dále pronajímateli sděluje následující údaje a skutečnosti:

Řidič vozidla :
Jméno a příjmení.……………………………………………………………..…
Věk:
Řidičský průkaz č.………………….skupiny ……

RČ…………………

Článek I.

Výše nájemného

1. Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu ……..      Kč /den. Nájemce s cenou nájmu souhlasí. 

2. Částka za vypůjčení motocyklu je splatná v hotovosti předem.

3. Kauce je stanovena na …………..Kč (slovy:……………………………………….)
bude hrazena spolu s nájemným (při vrácení motocyklu v řádném stavu bude tato
záloha vrácena v hotovosti).

Článek II.

Předmět nájmu
Předmětem nájmu je motocykl.
Typ………………………………………….



Spz………………………………………( dále jen předmět nájmu ).
Článek III.

Předání a převzetí předmětu nájmu

1. Předmět nájmu je nájemci předán v dobrém technickém stavua bez závad. Případné shledané 
závady shledané 
nájemcem………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Při předání motocyklu pořízena fotodokumentace . 

2. Nájemce se seznámil s technickým stavem vozidla a zavazuje se ,předat ve stavu uvedeném v čl. 
III. Odstavec 1.

Článek IV.

Odcizení, dopravní nehoda, havárie
1. Průměrná výše škody je přibližně 50-100 tis. korun,  proto vybíráme tuto kauci. Mimochodem, 
platí se pouze skutečně vzniklá škoda, nikoli celý vklad.
Pokud se škoda ukáže vyšší, bude na základě technického posudku vypracována faktura na úhradu 
škody, kterou bude třeba uhradit.

Důležité! Protože na závodišti nelze zcela jasně určit to, kdo je odpovědný za škodu.  Je třeba brát 
na vědomí,že v  případě pádu, který neutrpíte vlastní vinnou, náklady na škodu nesete sami. A bude 
hrazena Vámi v plné výši. Za mechanické části motoru odpovídá pronajímatel.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie ,bude náhrada škody a to 
jest doplatek za vzniklou škodu vetší než složená kauce. Uhrazen nejpozději do 14 dnů od podpisu 
této smlouvy. Pronajímatel vystaví řádnou fakturu za opravu havarovaného motocyklu a provedeni 
práce dle platného ceníku náhradních dílů bmw nebo dílů okruhových doplnků,dle toho co je na 
motocyklu namontováno.Viz foto.

Článek V.

Předání motocyklu

1. Motocykl bude po celou dobu zapůjčení zaparkován v zázemí MH79Racing&rent nebo v boxu 
DFRA.   Před každou jízdou bude obsluhou vydán a po jízdě opět zaparkován . V ceně pronájmu je 
i technické zázemí a obsluha motocyklu, která se stará o servis a  připravuje ho k jízdě

· 
2. Na motocykl budou zdarma namontovány pouze pneumatiky které si zakoupí nájemce v místě 
konání /Tj. Dafit DFRA pokud si přinese nájemce vlastní pneu bude mu účtována částka 100kč z 
přezutí 1 kusu kola.

3. Motocykl se pronajímá s plnou nádrží,zapůjčenými stojany a nahříváky pneu. 
Článek VI.



Pojištění předmětu nájmu

1. Pojištění okruhového speciálu není možné,Proto plnou zodpovědnost za poškození motocyklu 
nese nájemce a bude škodu hradit v plné výši.  Za Mechanické poškození motoru a převodovky 
jízdou a né pádem, nese plnou zodpovědnost Nájemce.

Článek VII

Ustanovení závěrečná

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.

V ………………………………
v ………………………………… hodin.

Pronajímatel Marek Hartl/MH79 Racing                                            Nájemce………………….


