
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu motorového vozidla formou operativního leasingu 

 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Pronajímatelem: 

AUTO IN s.r.o. 

IČ:  25298828 

DIČ:  CZ25298828 

Sídlo: Poděbradská 292, Trnová, 530 09  Pardubice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920 

 

a 

 

Nájemcem: 

Ostravská univerzita 

IČ:  61988987 

DIČ: CZ61988987 

Sídlo: Dvořákova 7, 701 03  Ostrava 

 

 

oba dále také jen jako „smluvní strany“ 

 

takto: 

 

 

I. 

Smluvní strany uzavřely dne 26.01.2018 Smlouvu o nájmu motorového vozidla formou operativního 

leasingu číslo 2018107012, jejímž předmětem je dočasný nájem vozidla zn. Ford Custom Tourneo RZ: 

1TI9734, VIN WF03XXTTG3HE52070, když doba trvání nájmu byla sjednána od 26.01.2018 do 

25.01.2020 (dále jen „Smlouva o nájmu“). 

 

II. 

Smluvní strany se v souladu s čl. 10.1 Všeobecných podmínek operativního leasingu, které jsou 

nedílnou součástí Smlouvy o nájmu dohodly na ukončení nájmu ke dni 26.05.2019. 

 

Nájemce se zavazuje ke dni ukončení nájmu předat pronajímateli vozidlo, které je předmětem nájmu 

se vším, co s tímto vozidlem mu bylo předáno dle Předávacího protokolu o převzetí předmětu nájmu 

číslo 2018107012 ze dne 26.01.2018. 

 

III. 

Smluvní strany a zejména nájemce si je vědom, že pronajímatel nepředpokládal při uzavření smlouvy 

její předčasné skončení. V souvislosti s předčasným ukončením smlouvy pronajímateli vznikají 

náklady a škody, se kterými není ve Smlouvě o nájmu uvažováno. S ohledem na tuto skutečnost se na 

základě dohody obou smluvních stran nájemce zavazuje při podpisu této dohody zaplatit 



pronajímateli paušální náhradu nákladů a škod pronajímatele za předčasné ukončení nájmu ve výši 

0,- Kč plus DPH, kterou smluvní strany touto dohodou ujednávají.  

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že po převzetí vozidla pronajímatelem, proběhne závěrečné finanční 

vyúčtování dle čl. 11 Všeobecných podmínek operativního leasingu, které jsou nedílnou součástí 

Smlouvy o nájmu. 

 

V. 

 

Tato dohoda byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

 

Tato dohoda byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a 

jako takovou ji obě smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Pardubicích, dne 26. 05. 2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..   …………………………………………….. 

AUTO IN s.r.o.      Zákazník 

Jiří Sobotka     

 


