
Nájemní smlouva
o nájmu osobního automobilu - limuzíny bez obsluhy

a poskytování s tím souvisejících služeb č. 34576/2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná:

se sídlem:

IČ:

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

spojení:

e-mail:

datová schránka:

Adresa pro doručení korespondence:

(dále jen „nájemce“)

a

STRATOS AUTO, spol. s r. o.

se sídlem: Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 6989
zastoupená: Martinem Strakošem, jednatelem
IČ: 62028367
DIČ: CZ62028367
bankovní spojení: Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové spojení, e-mail, datová schránka:

29w4yrn
Adresa pro doručení korespondence: STRATOS AUTO, spol. s r. o.

Bratří Štefanů 1002
500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

(dále jen „pronajímatel”)



uzavřely v souladu s ust. § 2321 a souv. a § 1746 odst. 2 zákona č.  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) za účelem nutné obměny a revitalizace vozového parku 
Vojenské policie pro plnění úkolů složky Vojenské policie tuto „o nájmu osobního automobilu - 
limuzíny bez obsluhy a poskytování s tím souvisejících služeb“ (dále jen „smlouva”).  

I. 

 Předmět smlouvy (nájmu) 
1. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou 1 ks 

automobilu osobního - limuzíny (dále jen „předmět nájmu“) formou operativního full servis 
leasingu s uzavřenou kalkulací a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle čl. II. 
odst. 1 této smlouvy. Předmětem nájmu konkrétně je 

• 1 ks automobilu – limuzíny, vybavené skrytým zvláštním výstražným zařízením se světlem 
modré barvy (dále VRZ) s proběhem 60 000 km (neplacená tolerace + 2 000 km) po celou dobu 
platnosti smlouvy. 

značky a typu: BMW 540i xDrive Sedan 

Technické parametry předmětu nájmu (vozidla, resp. automobilu) jsou uvedeny v příloze 
č. 1 smlouvy.  

2.  Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu tak, aby jej nájemce mohl užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy. Pronajímatel je dále povinen na své náklady udržovat předmět 
nájmu ve stavu, aby mohl sloužit k tomuto užívání a zajistit nájemci nerušené užívání po dobu 
nájmu. 

3.  Do nájmu na základě této smlouvy přenechaný automobil musí být nový (vyrobené ne dříve než 
18 měsíců před účinností smlouvy), nepoužívaný (při přepravě od výrobce, resp. pronajímatele 
k nájemci po vlastní ose může být ujeto max. 500 km), nerenovovaný, funkční, homologovaný 
k provozu na pozemních komunikacích v ČR a zemích EU, odpovídající platným zákonným 
a technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům v rámci států EU 
a odpovídající předpisům výrobce, bez reklamních nápisů a prvků a s doklady nezbytnými 
k převzetí a užívání v českém jazyce (blíže viz článek IV. této smlouvy). 

4. Pronajímatel se zavazuje nájemci poskytovat služby s nájmem související, a to po celou dobu 
plnění předmětu smlouvy, zejména: 
a) odpovídající údržbu a opravy automobilů a uhradit s tím spojené náklady, a to 

v mimořádných případech (událostech) jako jsou opravy ve všech státech EU – případy, které 
je možné předem plánovat (typicky pravidelný servis doporučený výrobcem vozidla), budou 
řešeny v ČR,  

b) podle podmínek stanovených výrobcem provádět veškeré servisní kontroly a nahodilé opravy 
včetně použití náhradních dílů a obměny náplní (nemrznoucí směs, destilovaná voda, oleje) 
apod., s výjimkou paliva a kapaliny do ostřikovačů, 

c) provádění zákonných revizí a prohlídek u vybavení a prostředků, které revizím, 
či prohlídkám podléhají za předpokladu, že jsou součástí vozidel (klimatizace, hasicích 
přístrojů, apod.), a to samostatně nebo na výzvu nájemce, 

d) provádění měření emisí, pravidelných technických prohlídek a další, dle aktuálních 
legislativních předpisů a norem, 

e) doplňování a obměnu povinné výbavy podle stávajících předpisů a zákonných norem (bez 
nutnosti výzvy pronajímatele),  

f) komplexní zajištění pneuservisu včetně oprav a výměny (letní/zimní) a skladování sezónních 
sad kol, včetně jejich údržby a obměny – tj. zajistit skladování pneumatik (resp. disků 
s pneumatikami), výměnu letních pneumatik za zimní pneumatiky (a opačně) v zákonem 
stanovené době, včetně případných výměn opotřebovaných pneumatik za nové splňující 
zákonné normy (nové pneu), výměna pneumatik bude realizována ve smluvním servisu 



nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nahlášení tohoto požadavku kontaktní osobě 
pronajímatele, 

g) čištění interiéru včetně potahů sedadel (vše mokrou cestou) je pronajímatel povinen 
zabezpečit minimálně jedenkrát ročně, ve výjimečných případech (havárie, živelná pohroma, 
apod.) i vícekrát ročně, 

h) poskytnutí náhradního vozidla, podrobněji viz čl. VII. této smlouvy, 
i) zajištění mobility (zabezpečení přepravy v případě poruchy), podrobněji viz čl. VII. odst. 10 

této smlouvy,  
j) v případě vzniku poruchy na vozidle zabezpečí její opravu nebo alespoň opravu započne 

ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruch nájemcem, podrobněji viz čl. VII. této 
smlouvy, řešící situace kdy oprava do 24 hodin není proveditelná, 

k) zabezpečení odtahu nepojízdného (porouchaného) nebo havarovaného vozidla formou 
asistenční služby nebo zásahu smluvního servisu pronajímatele v rámci celé ČR a států EU, 
po odstranění závady (zpojízdnění vozidla) pronajímatel na své náklady zajistí jeho přepravu 
a následné předání v místě určeném nájemcem, 

l) hradit opravu nepojízdného automobilu, ke které je povinen pronajímatel a která byla 
provedena s jeho souhlasem, nebo i opravu, kterou nájemce sám zajistil ve smluvním servisu 
pronajímatele, v případě, kdy pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli 
mu byla oznámena její potřeba, 

m) zajistit (uhradit) kompletní pojištění automobilu - pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při provozu vozidla na pozemních komunikacích (povinné ručení), havarijní 
pojištění s 10% spoluúčastí, pro případ všech poškození (včetně střetu se zvěří, vandalismu 
atd.), zničení, odcizení a živelní pohromy s územní platností států Evropy,  nájemce tak 
v případě pojistné události nebude hradit žádné náklady na provedení opravy, 

n) zajistit předání dokladů o zaplacení povinného ručení nájemci na nové období cestou 
pověřeného zástupce provozovatele, vždy jeden měsíc před uplynutím doby platnosti 
pojistných smluv, 

o) zajistit katalogizaci (blíže v čl. X. odst. 8 a násl. této smlouvy).  

Popis jednotlivých činností, které jsou obsahem služby, a které je pronajímatel povinen zabezpečit, 
je v některých podrobněji uveden v dalších ustanoveních této smlouvy. 

 
 II. 

Cena nájmu 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na tomto nájemném: 

 
a)  Měsíční cena za nájem l ks automobilu - limuzíny s VRZ typu BMW 540i xDrive Sedan 
s proběhem 60 000 km (neplacená tolerace + 2 000 km)  po celou dobu platnosti smlouvy:  

v Kč bez DPH       59.000,00 Kč   
DPH (v % a v Kč)      21 %, tj.   12.390,00 Kč 
v Kč včetně DPH     71.390,00 Kč 

 
 

Maximální celková cena za nájem 1 ks automobilu - limuzíny s VRZ typu BMW 540i xDrive 
Sedan s proběhem 60 000 km (neplacená tolerace + 2 000 km) po celou dobu platnosti 
smlouvy 

v Kč bez DPH       1.416,00,00 Kč  
DPH (v % a v Kč)      21 %, tj.   297.360,00 Kč 
v Kč včetně DPH      1.713,360,00 Kč 

 



b) Cena za podlimitní kilometry (vztahuje se k jednomu kusu vozidla) - cena za 1 podlimitní
km:

v Kč bez DPH 1,00 Kč
DPH (v % a v Kč) 21 %, tj. 0,21 Kč
v Kč včetně DPH 1,21 Kč

2. Ceny v Kč s DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy jsou cenami „nejvýše přípustnými“
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou s výjimkou případů, kdy
dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH nebo k jiné úpravě obecně závazným předpisem, má-
li taková změna vliv na plnění povinností pronajímatele dle této smlouvy (např. změna
či zavedení poplatků, odvodů, změna úřední měny dle stanoveného přepočítacího koeficientu).
Účinností takové úpravy se ceny/a upraví dle příslušné legislativní změny (tj. v případě změny
DPH se cena včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH.

3. Do všech cen dle odst. 1 tohoto článku (nájemné a ceny za podlimitní kilometry) byly
pronajímatelem zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním povinností dle této smlouvy (např.
amortizace, pojištění předmětu nájmu, servisní náklady, poplatky, poskytnutí náhradní vozidla,
atd.).

4. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou pro vady, nemohl předmět nájmu
používat dohodnutým způsobem (pronajatý automobil nebylo možno užívat pro jeho
nezpůsobilost k provozu) a současně pronajímatel nezajistil v souladu s touto smlouvou
v požadovaném termínu jakékoliv náhradní vozidlo.

III.

Místo (odevzdání) předmětu nájmu a doba trvání nájmu

1. Místem plnění pro účely provozu automobilu je zejména ČR a výjimečně i země EU. Pronajaté
automobily bude provozovat (dále jen
„provozovatel“).

2. Místem přenechání (odevzdání) vozidla je:

3. Nájem automobilu dle této smlouvy vznikne dnem jejich protokolárního odevzdání nájemci
v místě odevzdání dle odst. 2 tohoto článku. Vzor předávacího protokolu tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy. Pronajímatel se zavazuje přenechat (odevzdat) předmět nájmu nájemci do 60
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

4. Doba nájmu se sjednává do 31. 8. 2021 ode dne protokolárního odevzdání předmětu nájmu
nájemci.

IV.

Přenechání (odevzdání) a převzetí předmětu nájmu

1. K převzetí pronajímaného automobilu včetně příslušné dokumentace v místě přenechání
(odevzdání) automobilu dle čl. III odst. 2, této smlouvy, nájemce pověřil jako svého zástupce

přičemž může být pověřena i jiná
osoba (dále jen „přejímající“). Současně si automobily převezmou zástupci provozovatele.

2. Odevzdání předmětu nájmu (automobilu) bude provedeno s péčí pronajímatele, a to
v pracovních dnech pondělí až pátek v místě dle čl. III odst. 2 této smlouvy, a to po předchozím
písemném projednání a odsouhlasení termínu a doby předání automobilu s přejímajícím.



Konkrétní den a hodina přenechání (odevzdání) a převzetí automobilu musí být dohodnuty 
nejméně 10 dnů předem.  

3. Pronajímatel je povinen předat přejímajícímu s časovým předstihem min. 10 pracovních dnů 
před termínem přenechání (odevzdání) automobilu doklady stanovené § 6 odst. 5 zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění, úředně ověřenou plnou moc (§ 6 odst. 6 zákona 
č. 56/2001 Sb.) a poskytnout potřebnou součinnost při zpracování společné žádosti 
pronajímatele (resp. vlastníka) a nájemce vozidel (§ 6 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.). Evidenci 
vozidla zabezpečí nájemce v souladu s ust. § 7h odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném 
znění. Tato evidence, provedená nájemcem není zpoplatněna. 

V „Osvědčení o registraci vozidla část I“ bude zapsáno v řádku:  
- C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (Příjmení a jméno nebo obchodní název): „ČESKÁ 

REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY“ 

- C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu / sídlo: „PRAHA-6, DEJVICE, 
TYCHONOVA 1“ 

- C.4. Provozovatel je vlastníkem vozidla a) Ano, b) Ne: „NE“ 

Údaje o provozovateli budou zapsány i do „Osvědčení o registraci vozidla část II (technický 
průkaz)“ v odpovídajících řádcích (tj. C1.1.,2,3). Pozn. V tomto odstavci nemá slovo 
„provozovatel“ význam dle zavedené zkratky v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

4. V den přenechání (odevzdání) vozidla bude před samotným předáním pronajímaného 
automobilu pronajímatelem: 

a) provedeno proškolení řidičů nájemce (v délce min. 30 minut) z obsluhy a údržby 
pronajímaného vozidla včetně elektronických a případných jiných zařízení, jimiž bude 
automobil vybaven, v rozsahu nutném k řádnému užívání vozidla a 

b)  následně za přítomnosti zástupce provozovatele ve vozidle provedena zkušební jízda 
v délce minimálně 20 km.  

Pronajímatel souhlasí s tím, že pronajaté vozidlo jsou oprávněni užívat v souladu s touto i řidiči 
nájemce, kteří se proškolení či zkušební jízdy neúčastnili. 

5. Povinnosti pronajímatele při odevzdání vozidla (veškeré doklady nutné k přejímce vozidla 
budou nájemcem po zabezpečení evidence vozidla vráceny): 
  pronajímatel je povinen zabezpečit předání automobilu přejímajícímu s plnými náplněmi 

všech provozních kapalin a plnou nádrží paliva, 
 vozidlo bude předáno s min. 2 sadami kompletních plnohodnotných klíčů od všech zámků 

a uzávěrů (popř. dálkových ovladačů), každá sada bude na samostatném, řádně označeném 
svazku, 

 pronajímatel je povinen předat přejímajícímu příslušné doklady nezbytné k převzetí 
a užívání automobilu v českém jazyce, zejména: 

a) palubní literaturu, provozní dokumentaci (ORV, doklad o zákonném pojištění atp.) 
a dokumentaci k základní údržbě a provozu automobilu včetně seznamu servisních 
míst v ČR, manuál pro řidiče obsahující veškeré informace potřebné k provozu 
automobilu a obsluze všech zařízení a systémů, tento manuál bude obsahovat 
ustanovení o poskytovaných službách nezbytných pro řidiče při řešení problémů 
na cestě, včetně kontaktního spojení 24 hodinového Hot-Line, seznam výstroje 
a nářadí; 



b) kopie homologační a typové dokumentace každého vozidla – osvědčení, včetně 
certifikátů umožňujících provoz vozidel v rámci zemí Evropy (tyto výše uvedené 
dokumenty lze nahradit kopií platného ZTP, popř. COC listy), kopie technického 
průkazu vozidla s aktuálně platnými a úplnými údaji k vozidlu; 

c) „Oprávnění k používání vozidla“ vystavené na nájemce spolu s „Osvědčením 
o registraci“. 

  pronajímatel je povinen předat přejímajícímu Stanovisko vydané Úřadem pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti o dodání katalogizačních dat,  

 pronajímatel je povinen zabezpečit, aby při odevzdání automobilu přejímajícímu byla 
přítomna odpovědná (pověřená) osoba se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit 
případné nedostatky zjištěné při převzetí pronajímaného automobilu; 

 vozidlo bude předáno na kolech odpovídajících ročnímu období při převzetí vozidla 
k používání tzn., pokud se uskuteční přejímka vozidla od 01.11. do 31.03. bude vozidlo 
vybaveno zimními pneumatikami, pokud se přejímka vozidla uskuteční od 01.04. do 31.10. 
bude vozidlo vybaveno letními pneumatikami. Při předání vozidla bude ke kontrole 
předložena druhá sada kol, popř. jejich existence bude doložena skladištními listy tak, aby 
bylo zřejmé, že vozidlo je vybavena dvěma kompletními sadami kol. 

6. Povinnosti přejímajícího při převzetí vozidla:  

- přejímající je povinen provést kontrolu, zda automobil nemá zjevné vady a zda splňuje 
požadavky nájemce dle této smlouvy, zda je předáván s požadovanou dokumentací a prověří, 
zda automobil je způsobilý k provozu a k ujednanému způsobu užívání a zda má přidělenu 
registrační značku; 

- zjistí-li přejímající, že automobil vykazuje vadu (vady), tj. neodpovídá požadavkům dle této 
smlouvy, odmítne přejímající takový automobil převzít. O takovém odmítnutí sepíší smluvní 
strany zápis. Povinnost pronajímatele dle článku III. odst. 3 smlouvy tím není dotčena. 
V takovém případě nebude nájemce pronajímateli hradit nájemné za nepřevzaté vozidlo, a to 
až do doby řádného předání dle podmínek této smlouvy.  

7. O řádném přenechání (odevzdání) a převzetí vozidla v souladu s touto smlouvou bude sepsán 
pronajímatelem, resp. jeho odpovědnou (pověřenou) osobou a přejímajícím předávací protokol, 
jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech výtiscích 
(originál a dvě kopie) a bude obsahovat údaje o: identifikaci, dokumentaci a příslušenství 
k vozidlu, technickém stavu vozidla, seznamu předložených dokumentů k vozidlu, dále údaj 
o datu přenechání (odevzdání) a převzetí vozidla a jméno a podpis pronajímatele, resp. jeho 
odpovědné (pověřené) osoby a přejímajícího. 

8. Na žádost pronajímatele umožní nájemce v chráněném prostoru zaparkování automobilu 
určeného k přenechání nájemci, před jeho samotným odevzdáním (předáním), max. však 
1 pracovní den před termínem jejich předání. 

V. 

 Fakturační a platební podmínky 

1. Právo fakturovat vzniká pronajímateli uplynutím posledního dne v měsíci, ve kterém byl nájem 
a služby s ním související řádně poskytnuty. Fakturace tedy bude probíhat zpětně v měsíci 
následujícím po měsíci, v němž byl nájem a s ním související služby poskytnuty.  

2. Fakturována bude vždy částka měsíčního nájemného dle článku II. této smlouvy. Pokud však 
nájem automobilu netrval celý měsíc např. z důvodu nepojízdnosti vozidla a současně 
pronajímatel nezajistil dle žádosti nájemce v souladu s touto smlouvou v požadovaném termínu 
náhradní vozidlo, bude nájemné fakturováno za skutečný počet dnů v daném měsíci, tj. v případě 
nepojízdnosti jen za dny, ve které bylo vozidlo pojízdné, tj. způsobilé k užívání dle této 
smlouvy. 



3. Pronajímatel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit nájemci originál
daňového dokladu (dále jen „faktura“) za řádně poskytnuté nájemné a s tím související služby
na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 z. č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané
hodnoty“).

4. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též
následující údaje:
a) označení dokladu jako „faktura“ případně „daňový doklad“,
b) číslo smlouvy dle číslování nájemce,
c) datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury,
d) odběratele: Ministerstvo obrany - Česká republika, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
e) konečného příjemce: VÚ 5104, Rooseveltova 620/23, 160 05 Praha 6
f) IČO a DIČ smluvních stran,
g) základ DPH (v korunách a haléřích), sazbu DPH v % a v Kč,
h) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
i) počet příloh a razítko s podpisem pronajímatele.

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu: VÚ 5104, Rooseveltova
620/23, 160 05 Praha 6

6. Zaplacením se rozumí odepsání částky z účtu nájemce a její směrování na účet pronajímatele.

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo nebude obsahovat
požadované doklady, je nájemce oprávněn ji do data její splatnosti vrátit pronajímateli.
Pronajímatel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém
případě běží nájemci nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 5 smlouvy ode dne doručení opravené
nebo nové faktury.

8. Nájemce neposkytuje zálohové platby.

9. Pokud budou u pronajímatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude nájemce při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.

VI.

Zprávy o průběhu nájmu a s tím souvisejících služeb

1. Pronajímatel je povinen pravidelně za daný kalendářní rok nejpozději do 10. února roku
následujícího zpracovat zprávu, ve které vyhodnotí, resp. popíše finanční náklady související
s nájmem vozidla (např. náklady na servisní kontroly, opravy a výměny provozních náplní
(materiál, práce)).

2. Po skončení nájmu dle této smlouvy je pronajímatel povinen do dvou měsíců předložit nájemci
závěrečnou zprávu popisující celkový průběh plnění předmětu smlouvy s uvedením souhrnných
údajů týkajících se finančních nákladů.

3. Místem pro zasílání všech zpráv a dalších dokumentů podle této smlouvy je

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Pronajímatel je povinen zajistit a odpovídá za dodržování všech povinností stanovených
platnými obecně závaznými předpisy, normami a dalšími předpisy vztahující se k předmětu
smlouvy.



2. Pronajímatel je povinen předat nájemci doklady o zaplacení povinného ručení a předat doklad 
o pojištění vždy jeden měsíc před uplynutím doby platnosti pojištění. 

3. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli ztrátu předané dokumentace 
související s užíváním vozidla, ztráty klíčů od vozidla nebo registrační značky; v těchto 
případech nájemce hradí pronajímateli náklady na jejich pořízení. Podklady výrobce automobilu 
s bezpečnostními prvky, které jsou nutné k výrobě náhradních klíčů, budou v držení 
pronajímatele. 

4. Pronajímatel prohlašuje, že je schopen v případě jednotlivé mimořádné potřeby zabezpečit 
v rámci celé Evropy opravu a asistenční služby. Smluvní servis na pronajaté vozidlo má 
pronajímatel zajištěn v ČR minimálně jeden v každém kraji. 

5. Pronajímatel je povinen u pronajímaného automobilu zabezpečit provedení všech servisních 
a garančních prohlídek v souladu s předpisy a pokyny výrobce automobilu, popř.  
i svolávacích akcí výrobce, přičemž veškeré náklady na výše uvedené prohlídky a činnosti jdou 
k tíži pronajímatele, a to včetně všech použitých náhradních dílů a obměňované výbavy  
a příslušenství (včetně pneumatik), provozních náplní (nemrznoucí směs, destilovaná voda, oleje 
apod. s výjimkou paliva a kapaliny do ostřikovačů). Dopravu do smluvního servisu zajistí 
nájemce. 

6. Pronajímatel je povinen dále zajistit provádění všech zákonných prohlídek a revizí podle 
platných právních norem (TK, ME, hasicí přístroj a další) v průběhu plnění smlouvy. Předepsané 
zákonné prohlídky a revize je pronajímatel povinen uskutečnit v jednom dni. 

7. Pronajímatel je povinen zajistit odpovídající údržbu vozidla související s jeho provozem 
a opravy poruch ve smluvních servisech pronajímatele ve lhůtě nejpozději do 24 hodin 
od nahlášení nájemcem pronajímateli a uhradit s tím spojené náklady. Dopravu do smluvního 
servisu zajistí nájemce. V případě provedení garanční prohlídky je nájemce povinen oznámit 
jeho potřebu pronajímateli minimálně 500 km před uvedeným počtem km stanovených 
výrobcem. Předepsané garanční a servisní prohlídky je povinen zajistit pronajímatel pro nájemce 
tak, aby byly provedeny v průběhu jednoho pracovního dne.  

8. V případě potřeby odtahu bude odtažení porouchaného nebo havarovaného automobilu 
provedeno formou asistenční služby nebo prostřednictvím smluvního servisu pronajímatele.  

9. V případě odcizení, totálního zničení, rozsáhlejší opravy, ztráty registrační značky, resp. v jiném 
obdobném případě, je pronajímatel povinen poskytnout nájemci náhradní vozidlo nejpozději 
do 24 hodin od oznámení takové události (též telefonicky, či emailem) pouze na vyžádání 
nájemcem, resp. zástupcem provozovatele. Náhradní vozidlo musí být obdobné přepravní 
kapacity a obdobné kategorie jako původní pronajaté vozidlo (u vozidla s VRZ náhradní vozidlo 
bez VRZ). V případě, že se původní pronajaté vozidlo z jakýchkoliv výše uvedených důvodů 
nájemci nevrátí k využití dle podmínek stanovených v předmětu smlouvy je pronajímatel 
povinen pouze na vyžádání nájemcem, resp. zástupcem provozovatele poskytnout nájemci 
nejpozději do 120 dnů (ode dne, kdy je tato potřeba známa) vozidlo náhradní, které bude 
nájemce využívat do doby ukončení nájmu dle podmínek stanovených touto smlouvou, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak (např. na ukončení nájmu ve vztahu k tomuto vozidlu). 
Takovéto vozidlo buď bude odpovídat Příloze č. 1 - Technické parametry nebo bude uzavřena 
dohoda o konfiguraci uvedeného vozidla. Po dobu, kdy není náhradní vozidlo poskytnuto, 
nebude účtován pronajímateli nájem za dobu neprovozuschopnosti vozidla přesahující 24 hodin. 

10. V případě poruchy vozidla s předpokládaným odstraněním závady trvajícím déle jak 2 hodiny 
od nahlášení takovéto události pronajímateli, nebo v případě nutnosti odtahu porouchaného 
vozidla do servisního zařízení, je pronajímatel povinen dle pokynů nájemce zabezpečit dopravu 
přepravovaných osob a zavazadel do místa určení (cíle cesty), případně dle dohody do nebližšího 
místa, kde lze bezpečně vyčkat na náhradní odvoz, který si zabezpečí již nájemce, a to 



a/ na území ČR do 5 hodin,,

b/ ve zbylých státech EU do 8 hodin,

od okamžiku kdy je tato potřeba známa.
Po odstranění závady (zprovoznění vozidla) pronajímatel na své náklady zajistí jeho přepravu
a následní předání vozidla v místě určeném nájemcem.

V případě neopravitelnosti delší jak 24 hodin, na vyžádání zajistí pronajímatel dodání
náhradního vozidla do (tj. vozidla ve smyslu předchozího odstavce) místa určeného nájemcem,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Po zabezpečení odtahu nepojízdného nebo havarovaného automobilu a následném odstraněním
závady (zpojízdnění vozidla) pronajímatel na své náklady zajistí jeho přepravu a následné
předání v místě určené nájemcem.

12. O přenechání náhradního automobilu dle podmínek této smlouvy (viz zejména odst. 9 tohoto
článku) sepíší pověření zástupci smluvních stran (pronajímatel a nájemce) předávací protokol.
Nájemce je povinen v okamžiku odevzdání původního zpojízdněného vozidla, které pronajímatel
předá po provedení zpojízdnění bez zbytečného odkladu, vrátit pronajímateli prozatímní
(či zápůjční) náhradní vozidlo na základě protokolu o předání.

13. Pronajímatelem určené kontaktní osoby odpovědné za plnění předmětu smlouvy, které budou
v součinnosti s nájemcem řešit problematiku provozu pronajatého automobilu a souvisejících
služeb, fakturace apod. a vést celou agendu související s pronájmem automobilu a smluvními
podmínkami. Tyto osoby musí komunikovat slovem i písmem v českém jazyce v pracovní dny
a obvyklé pracovní hodiny. Kontaktní údaje těchto osob (telefon, e-mail, fax):

Současně pronajímatel zabezpečí komunikaci 24 hodin denně v českém jazyce
(může se jednat o tzv. Call centrum pronajímatele) pro komunikaci s řidičem pro řešení běžných
provozních záležitostí (hlášení škod, zajištění náhradního vozu, zajištění silniční asistence,
poskytnutí informace o servisním místu v EU dle aktuální polohy vozidla, kapacity, náročnosti,
apod.) a to na telefonním čísl

14. Veškeré požadavky dle této smlouvy související s provozem vozidla může nájemce vůči
pronajímateli uplatňovat prostřednictvím pověřenými osobami (viz čl. III. odst. 1 smlouvy).

15. Proběh kilometrů automobilu je stanoven za jeden rok. U nadlimitních kilometrů se
stanovuje tolerance plus 2000 km, u podlimitních kilometrů je tolerance nulová.

16. Pronajímatel ke dni ukončení nájmu automobilu provede kilometrové vyrovnání, a to nejpozději
do 30 kalendářních dnů po ukončení nájmu. K tomuto kilometrovému vyrovnání bude využita
cena za podlimitní kilometry dle článku II. této smlouvy, tj. dojde k porovnání plánovaného
proběhu km a skutečného počtu ujetých kilometrů za dobu nájmu. Výsledná finanční částka (V)
vzniklá vynásobením kilometrové ceny za podlimitní km a rozdílu v plánovaném proběhu
kilometrů (PlanP) a skutečně ujetých kilometrech (SkutK) bude dobropisovaná nájemci
(podlimitní km). Faktura (dobropis) má splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
nájemci.

V = (PlanP - SkutK) * cena za podlimitní km dle čl. II. smlouvy.

17. V případě, že v průběhu smlouvy bude před uplynutím doby nájmu u vozidla naplněn
požadovaný proběh kilometrů, včetně tolerance plus 2000 nadlimitních km, nájem tohoto vozidla
končí a nájemce odevzdá toto vozidlo zpět pronajímateli v místě, ve kterém nájemce určí. O tom
bude mezi smluvními stranami sepsán písemný záznam.

18. Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli pronajatý automobil ve stavu,
ve kterém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, formou předávacího protokolu.
Pouze v případě nadměrného opotřebení je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci



případné náklady na provedení opravy, jejichž výše bude určena nezávislou společností, 
za kterou považují smluvní strany autorizovaný servis vozidla, na kterém se obě strany 
dohodnou, pakliže nedojde k dohodě, budou se smluvní strany řídit posudkem vyhotoveným 
nezávislým soudním znalcem. Náklady na vyčíslení nadměrného opotřebení v souladu s touto 
smlouvou nese pronajímatel. Pronajímatel je povinen, po dohodě s nájemcem automobil převzít 
a odvézt na své náklady, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od skončení nájmu v místě 
určeném nájemcem. Do 5 pracovních dnů od ukončení nájmu je nájemce povinen zabezpečit 
provedení změny provozovatele vozidla, resp. vozidel na sebe, resp. vlastníka (dle § 9 odst. 1 
písm. b) zákona č. 56/2001 Sb.) k čemu se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci potřebnou 
součinnost. 

19. Nájemce je povinen užívat pronajatý automobil jako řádný hospodář k ujednanému účelu 
způsobem stanoveným v této smlouvě a pečovat o to, aby na automobilu nevznikla škoda. 
Nájemce není oprávněn k technickým zásahům na automobilu kromě běžné údržby dle instrukcí 
výrobce. K technickým zásahům nad rámec běžné údržby jsou oprávněny pouze smluvní servisy 
pronajímatele. 

20. Nájemce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy a pronajímatel se 
zavazuje k výkonu této kontroly poskytnout součinnost.  

21. Oznámí-li to pronajímatel předem (min. 5 pracovních dnů), umožní mu nájemce v nezbytném 
rozsahu prohlídku pronajatého vozidla. V případě, že pronajaté vozidlo, která má být dle 
požadavku pronajímatele předmětem prohlídky, budou v této době mimo Českou republiku, 
umožní nájemce pronajímateli provést prohlídku do 5 pracovních dnů po návratu vozidla 
do České republiky. 

22. Při provádění kontroly pronajímatelem dle předchozího odstavce je pronajímatel povinen 
respektovat provozní, bezpečnostní podmínky a požární pravidla vojenských objektů, ve kterých 
bude kontrola probíhat (např. zákaz pohybovat se v jiných než vyhrazených prostorách a mimo 
stanovenou dobu, podmínky vstupu osob do vojenských objektů apod.). S těmito podmínkami je 
pronajímatel povinen se seznámit před zahájením kontroly. Dále je pronajímatel povinen 
zabezpečit si vlastním jménem vstup do těchto objektů ve spolupráci s velitelem příp. správcem 
daného objektu a dodržovat pokyny pro pohyb osob v těchto objektech. 

VIII. 

Kontrola průběhu plnění smlouvy odpovědnost za vady 

1. Splnění povinnosti pronajímatele poskytovat nájem a s tím související služby dle smlouvy 
ve stanoveném rozsahu a čase v příslušném měsíci bude potvrzena ze strany provozovatele 
dokladem „Měsíční výkaz poskytnutí nájmu“, který daný provozovatel zašle nájemci. 

2. Zjistí–li nájemce, že nájem automobilu a s tím související služby nejsou prováděny 
(zajišťovány) v souladu s touto smlouvou zejm. pronajímatel na své náklady neudržuje předmět 
nájmu ve stavu, aby mohl sloužit k užívání dle smlouvy, či ostatní služby nejsou plněny dle  
smlouvy, písemně (též emailem nebo faxem) upozorní na tyto nedostatky (vady) pronajímatele. 
Pronajímatel je povinen zajistit, aby se vytknuté vady neopakovaly, a jedná-li se o vady 
odstranitelné, tyto okamžitě (neprodleně) od písemného upozornění na vady odstraní tak, aby 
bylo zajištěno řádné plnění dle smlouvy. 

3. Pronajímatel odpovídá a je povinen uhradit nájemci všechny škody způsobené jeho zmocněnci, 
zaměstnanci nebo jinými pomocníky (dále jen „pracovníci“) podílejícími se na plnění předmětu 
smlouvy, které nájemci vznikly jako důsledek toho, že předmět smlouvy nebyl plněn řádně 
v souladu s touto smlouvou. 



IX. 

 Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
1. V případě prodlení pronajímatele s odevzdáním (přenecháním) předmětu nájmu ve lhůtě dle 

čl. III. odst. 3 nebo dle čl. VII. odst. 9 předposlední věta smlouvy je pronajímatel povinen 
zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za vozidlo nepřevzaté v souladu s touto 
smlouvou a každý započatý den prodlení. V případě nedodání vozidla z důvodu ukončení 
smluvního vztahu před sjednanou lhůtou dle čl. III. odst. 3 smlouvy z důvodu nikoliv na straně 
nájemce je pronajímatel povinen zaplatit nájemci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000,-
Kč za nedodané vozidlo, ve vztahu kterému došlo takto k ukončení smlouvy. 

2. V případě prodlení pronajímatele s plněním povinnosti předat nájemci doklady o zaplacení 
povinného ručení v termínu dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, je pronajímatel povinen zaplatit 
nájemci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení pronajímatele s plněním povinnosti zajistit na vyžádání náhradní vozidlo je 
pronajímatel povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení kterékoliv povinnosti pronajímatele, jejíž nesplnění (neprovedení) brání 
v užívání předmětu nájmu k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (zejména povinnosti dle čl. VII 
smlouvy) je pronajímatel povinen zaplatit nájemci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. 

5. V případě prodlení pronajímatele s předáním kterékoliv ze zpráv dle čl. VI. nebo s dodržením 
lhůty dle čl. IV odst. 3 smlouvy pro předání dokumentů k vozidlu je pronajímatel povinen 
zaplatit nájemci smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  

6. V případě porušení povinnosti pronajímatele dle čl. X. odst. 1 nebo odst. 2 smlouvy je 
pronajímatel povinen zaplatit nájemci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to 
za každé jednotlivé porušení. 

7. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká nájemci prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím 
po porušení povinnosti pronajímatele a pronajímateli prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí splatnosti faktury.  

8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
o jejich uplatnění (reklamace). 

9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a rovněž není 
dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

X. 

 Další ujednání 
1. Pronajímatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky pronajímatele.  

2. Pronajímatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči nájemci 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu nájemce. 

3. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se 
dotýkají změn některého z jejich identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního 
nástupnictví. 

4. Nájemce je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 
na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele. 

5. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou 
a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou 



v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, 
její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došlá zásilka odeslaná 
s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však 
odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení 
druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je 
písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba 
běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto 
však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku 
ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Vlastnické právo k pronajatému vozidlu zůstává po celou dobu nájmu nedotčeno. 
7. Škodu na vozidle nese pronajímatel a to v souladu s čl. I, odst. 3, písm. m). V případě škody 

způsobené nájemcem při provozu automobilu zajistí pronajímatel pojistné plnění cestou smluvní 
pojišťovny pronajímatele.  

8. Pronajímatel bere na vědomí, že předmět nájmu bude předmětem katalogizace podle zákona 
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků 
a služeb určených k zajištění obrany státu a  o změně živnostenského zákona (dále jen 
„zák. č. 309/2000 Sb.“). 

9. Pronajímatel se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj., že dodá Úřadu 
pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) 
na předmět nájmu v termínech uvedených v katalogizační doložce (příloha č. 3 smlouvy) 
bezchybný a úplný soubor povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK) zpracovaných podle  zák. 
č. 309/2000 Sb. v podobě vyplněného elektronického formuláře umístěného na stránkách 
www.cz-katalog.cz. 

10. Povinnost pronajímatele předložit SPÚK je součástí plnění povinností dle této smlouvy 
a pronajímatel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním 
katalogizačních dat. 

11. Pronajímatel se zavazuje zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace předmětu nájmu 
k ověření a případnému doplnění katalogizačních dat. 

XI.  

Skončení nájmu, 
 resp. smluvního vztahu založeného touto smlouvou  

1. Skončení nájmu se řídí příslušnými ustanoveními OZ, resp. zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. 

2. Nájem skončí:  
a) uplynutím nájemní doby dle čl. III. odst. 4. této smlouvy; 
b) v případě, je-li naplněn požadovaný proběh kilometrů včetně tolerance plus 2000 

nadlimitních km před uplynutím nájemní doby; 
c) výpovědí ze strany nájemce z důvodu: 

 opakovaného (3 a vícerého) prodlení pronajímatele s plněním povinnosti zajistit 
náhradní vozidlo v termínu dle čl. VII. smlouvy, 

 opakovaného (2 a vícerého) prodlení pronajímatele s plněním povinnosti 
přenechat nájemci užívání náhradního vozidla za vozidlo, které již nebude 
způsobilé navrátit se zpět do provozu, v termínu dle čl. VII. smlouvy, nebo 

 opakovaného (4 a vícerého) porušení kterékoliv povinnosti pronajímatele, jejíž 
nesplnění (neprovedení) brání v užívání předmětu nájmu k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy (zejména povinnosti dle čl. VII. smlouvy). 

Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi pronajímateli. 



d) dohodou smluvních stran.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny,
se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve dvou vyhotoveních o 18 listech, včetně příloh

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Technické parametry - 2 listy
Příloha č. 2 – „VZOR“ Předávacího protokolu o přenechání (odevzdání) a převzetí vozidla-
2 listy
Příloha č. 3 – Katalogizační doložka - 1 list

Nájemce: Pronajímatel:

Martin Strakoš
jednatel

podepsáno elektronicky



 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Nájemní smlouvy č. 34576/2019 – Technické parametry 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
Tovární značka: BMW 
Model: 540i xDrive Sedan, Luxury Line 
Zdvihový objem: 2998 cm³ 
Výkon: 250 kW 
 

Barva a čalounění: 
- Metalický lak “Black Sapphire“ 
- Kůže Dakota “Black s exkluzivním kontrastním prošitím Black“ 

 
Vybavení: 

- Automatická převodovka; 
- Bezpečnostní šrouby kol; 
- Ukazatel tlaku v pneumatikách; 
- Alarm; 
- Dvě sady - velurové koberečky; 
- Výstražný trojúhelník a lékárnička; 
- Průchozí nakládací systém; 
- Paket zrcátek; 
- Vysokotlaké ostřikovače světlometů; 
- Přední a zadní parkovací asistent; 
- Automatická klimatizace; 
- LED mlhová světla; 
- BMW Emergency Gall (automatické/manuální volání v případě nouze); 
- Teleservices; 
- ConnectedDrive Services - přístup na BMW Online portál a integrace aplikací; 
- Zadní kamera; 
- BMW Display Key; 
- Sluneční clony zadních bočních oken a el. ovládaná sluneční clona zadního okna; 
- Protisluneční ochrana oken; 
- Komfortní elektricky nastavitelná přední sedadla; 
- Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, výškově a podélně nastavitelné s pamětí; 
- Nezávislé topení, větrání s dálkovým ovládáním; 
- Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti včetně Stop8Go; 
- DAB tuner (digitální příjem rádia); 
- Paket Connected Professional; 
- Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového dobíjení; 
- BMW Live Cockpit Professoonal; 
- WiFi hotspot; 
- Sportovní kožený volant; 
- 18 kola z lehké slitiny W-spoke 632, Reflex Silver (dvě sady kompletních kol letní a zimní 

na discích z lehkých slitin pro daný typ vozu (na vozidle letní nebo zimní dle období 
předání vozidla); 

- Chrome Line Exterior - chromované vnější okenní lišty; 
- Kožená přístrojová deska (černá umělá kůže Sensatec); 
- Dřevěné obložení interiéru Fineline Ridge s akcentní lištou Pearl Chrome; 
- tmavá skla od B-sloupku dle normy „EHK 43 (EHS 92/22)“ - maximální povolené 

zatemnění všech skel vozidla, musí být vybavena certifikátem a schválena MD; 



- systém pro bezpečnou přepravu zavazadel v zavazadlovém prostoru (např. sítě, přepážky 
apod.); 

- hasicí přístroj pevně uchycený k vozidlu (práškový 1 kg, v zavazadlovém prostoru snadno 
přístupný bez nutnosti vyjímání zavazadel); 

- reflexní vesty na počet míst (dle zákona č.  361/2000 Sb.); 
- Ambientní osvětlení; 
- Vyhřívání předního skla; 
- Česká jazyková verze; 
- Manuál a servisní knížka v ČJ; 

 
Policejní úpravy - skrytý VRZ 

 
- skryté VRZ, doplněné výstražným světlem modré barvy; 
- skryté umístění doplňkových zábleskových světel (LED technologie) za předním 

a za zadním sklem se světlem modré barvy, odstíněna tak, aby nedocházelo k rozptylu 
světla na vnitřní straně okna (bez vyřezávání folie); 

- zábleskový magnetický maják se světlem modré barvy pro min. maximální konstrukční 
rychlost vozidla; 

- možnost iniciace sirény VRZ ovladačem na volantu (lze integrovat do ovladače výstražného 
zvukového znamení vozidla); 

- ovládání majáku, doplňkových světel a sirény v dosahu řidiče i spolujezdce; 
- sestava VRZ s certifikací podle EHK 65 a EHK 10. 

 

Umístění a konstrukční řešení ovládání skrytého VRZ konzultovat s koncovým 
uživatelem. 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 Nájemní smlouvy č. 34576/2019 – „VZOR“ Předávacího protokolu o přenechání
(odevzdání) a převzetí vozidla

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – PRONÁJEM

Pronajímatel: STRATOS AUTO, spol. s r. o. Nájemce: Česká republika - Ministerstvo
obrany

Se sídlem: Bratří Štefanů 1002
500 03 Hradec Králové

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Zastoupený: Martin Strakoš Zastoupený:

Telefon: Telefon:

Předmět nájmu
Značka: BMW RZ:

Typ vozu: 540i x Drive Sedan Barva:
VIN:

Výbava:
Klíče od vozidla X Sada nářadí
Servisní knížka X Hydraulický zvedák

Návod k obsluze X Rezervní kolo
Zákonné pojištění X Klíče od nádrže
Dálniční známka X Identifikační karta klíčů

Autolékárna X Zelená karta
Výstražný trojúhelník X Certifikáty, emise
Ostatní:

* Pokud vozidlo obsahuje uvedenou výbavu, označ řádek křížkem, případně uveď počet ks

PŘEDÁNÍ VOZIDLA
Datum Stav pneumatik Stav km Stav nádrže

100 % 3/4 1/2 1/4 rezerva

Vozidlo bylo předáno bez vnějších závad a poškození, v bezvadném technickém stavu. Za
veškerá poškození a závady spojené s provozem vozidla dále zodpovídá nájemce. Nájemce byl
seznámen s obsluhou vozidla a garančními prohlídkami. Vozidlo bylo předáno kontrolu.
Nájemce byl seznámen se způsobem pojištění vozidla včetně pojistných podmínek pojišťovny,
s nimiž vyjadřuje souhlas.
Zjištěné závady:

Razítko a podpis pronajímatele Razítko a podpis nájemce



 
PŘEVZETÍ VOZIDLA 

datum Stav pneumatik Stav km Stav nádrže 
   

3/4 1/2 1/4 rezerva 

Zjištěné závady: 

Razítko a podpis pronajímatele Razítko a podpis nájemce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 Nájemní smlouvy č. 34576/2019 – „Katalogizační doložka

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-
závazkového vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO
(dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a
údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na
www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG,
rozlišení do 1024x768 bodů2;

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku.
Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech
strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání
oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen
„OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné
na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které
mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných
prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na
www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.


