
Podmínky pronájmu závodního auta #pujcsifeldu 
 

Článek I. 
 

Smluvní strany: 

Pronajímatel 

Josef Kroh, 14.11.1984, Nuzice 41, Týn nad Vltavou 37501 

 

Nájemce 

Jezdec vyplněný v přihlášce, nebo jeho zástupce dle Smlouvy 

Článek II. 
 

Výše nájemného 

 

1. Smluvní strany se dohodly balíčku BASIC / FULL servisu / Trénink v ceně dle aktuálního ceníku 

pro sezonu. 

a. Obsah služeb BASIC servis: 

i. Příprava závodního auta 

ii. Doprava auta na Akci a z Akce – dle dohody 

b. Obsah služeb FULL servis: 

i. Příprava závodního auta 

ii. Doprava auta na akci a z Akce 

iii. Palivo, ostatní provozní náplně 

iv. Mechanik na Akci v teamovém depu 

v. Náhradní díly (ceník dílů viz. Článek IV) 

vi. Zázemí v teamovém depu 

vii. Potřebné vybavení jezdce 

viii. Administrativní a technické přejímky 

c. Tréninkové jízdy: 

i. Příprava závodního auta 

ii. Doprava auta na akci a z Akce 



iii. Palivo, ostatní provozní náplně 

iv. Mechanik na Akci v teamovém depu 

v. Náhradní díly (ceník dílů viz. Článek IV) 

vi. Zázemí v teamovém depu 

vii. Potřebné vybavení jezdce 

viii. Nájem tratě a další poplatky spojené s místem konání tréninku 

2. Nájemce s cenou nájmu a obsahem balíčku souhlasí.  

3. Částka za vypůjčení Předmětu nájmu je splatná nejpozději po dokončení finálové jízdy Akce. 

4. Kauce je stanovena po oboustranné dohodě. 

 

Článek III. 
 

Předání a převzetí předmětu nájmu 

 

1. Předmět nájmu je Nájemci předán připravený absolvovat výše zmíněný závod/trénink v rámci 

možností Pronajímatele, s nejlepším vědomím a svědomím. 

2. Předmět nájmu splňuje předpisy stanovené organizátorem akce, zejména po bezpečnostní 

stránce. 

3. Nájemce se seznámil s technickým stavem vozidla a zavazuje se předat zpět Pronajímateli po 

skončení závodu. 

 

Článek IV. 
 

Poškození závodního vozidla 

 

1. V případě poškození předmětu nájmu je Nájemce povinen uhradit opravy spojené 

s uvedením vozidla do původního stavu. 

2. Kosmetické škody nebudou řešeny. 

3. Opravitelné díly budou řešeny hodnotou práce – opravy.  

4. Zničené díly budou řešeny výměnou za nový díl. 

5. Orientační ceník náhradních dílů, které budou účtovány Nájemci v případě zničení daného 

dílu: 

a. Přední kapota:  1500,- Kč 



b. Maska   600,- Kč 

c. Přední blatník:  700,- Kč 

d. Přední nárazník: 800,- Kč 

e. Zadní nárazník  1000,- Kč 

f. Tlumič odpružení: 1000,- Kč 

g. Dveře:   1200,- Kč 

h. Chladič:  500,- Kč 

i. Rameno  1000,- Kč 

j. Hřeben řízení  600,- Kč 

k. Tyč řízení  500,- Kč 

6. K dílům bude účtována případná práce spojená s jejich výměnou. 

7. Další škoda a poškození budou řešeny individuálně dohodou Pronajímatele a Nájemce. 

 

Článek V. 
 

Totální škoda 

 

1. V případě, že škoda způsobená na Předmětu nájmu Nájemcem převýší hodnotu Předmětu 

nájmu, bude sepsána kupní smlouva na Předmět nájmu. Kupní cena je stanovená na 30.000, - 

Kč, splatnost 14 dní. 

2. V případě prodeje Předmětu nájmu zůstává nájemci Předmět nájmu v takovém stavu, 

v jakém se aktuálně nachází, včetně bezpečnostního vybavení posádky a sportovního průkazu 

pro RallyCross Cup.  

 

Článek VI. 
 

Pojištění předmětu nájmu 

 

1. Předmět nájmu není ani posádka vozidla není pojištěna. 

2. Pronajímatel doporučuje uzavřít si soukromé úrazové pojištění na dobu trvání akce. 

 

Článek VII 
 



Další ustanovení 

1. Pronajímatel za Nájemce zajistí technické a administrativní přejímky, včetně případného 

podpisu přihlášky (v případě FULL Servisu). 

2. Nájemce je seznámen s předpisy a zvláštním ustanovení RallyCross Cupu nebo Hobby-

Rallycrossu na daný závod a podpisem této nájemní smlouvy s nimi uděluje svůj souhlas. 

 


