STRATOS AUTO, spol. S r.o.

Smlouva o výpůjčce osobního automobilu
půjčitel
Fi,ma
Sídlo

Zastoupená
ico, D,Č

STRATOS AUTO spol. S r.o.
Bratři Štefanů 1002,
Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
62028367, CZ62028367
vypůjčitel

Firma
Sídlo

'

Zastciupená
IČO/DIČ

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice,
plk. Mgr. janem Ptáčkem, M BA, ředitelem,
72050250/CZ72050250

Daiši osoby
oprávněné užívat
automobil

Předmět výpůjčky
Automobil Číslo
karoserie

BMW 745Le xDrive
WBA7W41040CD22755

Reg.značka
Důvod výpůjčky
Počátek výpůjčky
Konec výpůjčky
pojištěni

Dlouhodobá zápůjčka
15. 11. 2019
15. 5. 2020
Automobil je registrován na značkách firmy STRATOS AUTO, spol. s r.o., má sjednáno zákonné pojištění
odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Vozidlo je pojištěno proti odcizeni a
havárii se spoluúčastI max. 30.000,- KČ.
Hodnota předmětu výpůjčky je 3 600 922,- kč.
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Firma

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sidlo

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice,

Zastoupená
IČO/DIČ

plk. Mgr. janem Ptáčkem, MBA, ředitelem,
72050250/CZ72050250

Daiši osoby
oprávněné užívat
automobil

Předmět výpůjčky
Automobil Číslo
karoserie

BMW 745Le xDrive
WBA7W41040CD22755

Reg.značka
Důvod výpůjčky
Počátek výpůjčky
Konec výpůjčky
pojištěni

Dlouhodobá zápůjčka
15. 11. 2019
15. 5. 2020
Automobil je registrován na značkách firmy STRATOS AUTO, spol. s r.o., má sjednáno zákonné pojištění
odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Vozidlo je pojištěno proti odcizeni a
havárii se spoluúčastI max. 30.000,- KČ.

Hodnota předmětu výpůjčky je 3 600 922,- kč.

Všeobecná ustanoveni smlouvy o výpůjčce osobního automobilu
1. Předmět smlouvy
půjčitel a vypůjčitel uzavÍrajÍ dle ust. § 2193 a násl. Občanského zákoníku Smlouvu o výpůjčce osobní
automobilu (dále jen npředmět výpůjčky"). Na základě této smlouvy se půjčitel zavazuje přenechat vypůjčitel
předmět výpůjčky uvedený v této smlouvě k dočasnému bezplatnému užíváni a vypůjčitel se zavazuje jej
vrátit zpět půjčiteli, a to v terminu stanoveném touto smlouvou.
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2. UžIvánI vozidla vypůjčitelem
vypůjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky bude užívat výlučně subjekt v této smlouvě uvedený
prostřednictvím přis|ušnÍků Policie České republiky a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje.
3. Trvání smlouvy
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou s účinnosti od 15. 11. 2019 do 15. 5. 2020 a stává se platnou
okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. výpůjční vztah vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy konči
uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, tj. 15. 5. 2020.
4. Povinnosti půjčitele
půjčitel se zavazuje předat předmět výpůjčky vypůjčiteli po podpisu této smlouvy dne 15. 11. 2019, a to na
adrese STRATOS AUTO, spol. s r.o., Dražkovice, 533 33 Pardubice. Předmět výpůjčky musí být ke dni jeho
předáni vypůjčiteli způsobilý k obvyklému provozu. půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli spolu s předmětem
výpůjčky i veškeré potřebné doklady, zejména osvědčeni o technickém průkazu a doklad o zákonném
pojištěni vozidla. O předáni a převzetí předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol, který tvoří přílohu
této smlouvy.
5. Povinnosti vypůjčitele
Předmět výpůjčky může být užíván výlučně subjektem uvedeným v této smlouvě. V případě porušeni této
povinnosti ze strany vypůjčitele se stanovuje jednorázová smluvní pokuta ve výši 50.000 KČ. Tato smluvní
pokuta je splatná do 10 dnů od doručeni výzvy na adresu vypůjčitele uvedenou v této smlouvě.
Vypůjčitel se zavazuje používat předmět výpůjčky pouze k účelům, k nimž obvykle slouží.
Vypůjčitel je oprávněn používat předmět výpůjčky mimo území České republiky pouze s předchozím
písemným souhlasem půjčitele. Po skončeni doby výpůjčky se vypůjčitel zavazuje předat předmět výpůjčky
půjčiteli v místě, kde od půjčitele předmět výpůjčky převzal, a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím
k obvyklé miře opotřebeni. O předáni a převzetí předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol,
podepsaný pověřenými zástupci smluvních stran.
Za půjčitele:
Za vypůjčitele
vedoucí oddäení si|ničního dohledu odboru dopravní policie Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje.
Vypůjčitel je povinen dodržovat veškeré podmínky pro používáni a údržbu automobilu, které jsou uvedeny v
návodu k obsluze. S předmětem výpůjčky musí vypůjčitel zacházet opatrně a učinit veškeré kroky k
předcházení možného poškozeni pře,dmětu výpůjčky. Případné opravy předmětu výpůjčky je vypůjčitel
oprávněn provádět pouze přes servis půjčitele.
Vozidlo musí být řádně zabezpečeno a umístěno na místě, kde nehrozí jeho poškozeni.
vypůjčitel je oprávněn najet s předmětem výpůjčky maximálně 25.000 km. V případě, že vypůjčitel najede s
předmětem výpůjčky vice kilometrů než je výše stanovený limit, je povinen uhradit půjčiteli amortizační
poplatek ve výši 3.000 KČ bez dph za každých započatých 100 km nad stanovený limit.
6. pojištěni
Veškerá pojištěni stran předmětu výpůjčky zajišťuje půjčitel a v případě pojistné události mu také náleží
všechna pojistná plněni.
vypůjčitel odpovídá za škody způsobené na vozidle vlastním zaviněním či zaviněním oprávněné osoby nebo
tím, že automobil zapůjčí neoprávněné osobě.
Dojde-li k nehodě, odcizeni či jakékoliv škodě na předmětu výpůjčky zaviněním vypůjčitele je povinen uhradit
půjčiteli rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady na opravu nebo pořízeni nového předmětu výpůjčky a
částkou, která bude půjčiteli vyplacená příslušnou pojišťovnou.
Vypůjčitel bere dále na vědomi, že pokud vznikne na předmětu výpůjčky vice škod, jsou tyto posuzovány jako
samostatné pojistné události.
V případě nehody, odcizeni nebo způsobeni škody na předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně o
této skutečnosti informovat půjčitele a Policii ČR, a to telefonicky, SMS nebo písemně. vypůjčitel je povinen
uvědomit příslušný policejnI orgán o skutečnosti, že veškeré písemnosti týkajIcI se nehody, odcizeni nebo
způsobeni škody na předmětu výpůjčky je nutné postoupit půjčiteli jako vlastníku předmětu výpůjčky.
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V předmětu výpůjčky platí přísný zákaz kouření, konzumace jídla a piti alkoholických nápojů. v případě
porušení této povinnosti ze strany vypůjčitele se stanovuje smluvní pokuta ve výši 10.000 KČ. Tato smluvní
pokuta je splatná do 10 dnů od doručeni výzvy na adresu vypůjčitele uvedenou v této smlouvě.
7. Skončení výpůjčky
výpůjční vztah založený touto smlouvou konči uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva sjednána.
výpůjční vztah z této smlouvy vyplývající dále končí zničením předmětu výpůjčky. půjčitel je ve smyslu
ustanovení § 2198 odst. 2 občanského zákoníku oprávněn se domáhat předčasného vráceni výpůjčky v
případě, že vypůjčený automobil bude nutné použít pro jiné firemní účely (provozní důvody).
8. Plná moc
Tato smlouva slouží zároveň jako plná moc pro vypůjčitele k uživánI předmětu výpůjčky po dobu výpůjčky.
9.Závěrečná ustanoveni
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 15. 11. 2019. Veškeré
změny této smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran a v písemné formě.
Smluvní strany se dohodly na uzavřeni této smlouvy podle zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
a dále, že se veškeré právní vztahy založené touto smlouvu budou řídit ustanoveními tohoto občanského
zákoníku v platném znění.
V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávaji ostatní ustanoveni
smlouvy v platnosti.
Strany se zavazují nahradit neplatné ustanoveni smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a
smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanoveni původního.
V případě sporu vyp|ývajíciho z této smlouvy a v souvislosti s ni se smluvní strany dohodly, že je příslušný
obecný soud v České republice s tím, že se sjednává místní přis|ušnosti dle sídla půjčitele.
Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotov nich, "i" mž každá ze stran obdrží po jednom.
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Příloha

Vypůjčitel
Jméno:
Firma: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Telefon:
Předmět výpůjčky
Automobil:

BMW 745le xDrive

Číslo karoserie:

WBA7W41040CD22755

Stav tachometru:

40 km

Předáni automobilu vypůjčiteli
Datum a čas:15. 11. 2019 v 09:00
Spolu s kličky od automobilu bylo vypůjčiteli předáno
K
X
6(

Osvědčeni o technickém průkazu
Doklad o povinném ručení
' Dálniční známka

X
X
X

Lékárnička
.

magnetický střešní maják..-..
BMW nabíjecí kabel.......

Závady zjištěné na vozidle před předáním vypůjčiteli

Př vzetí automobilu od vypijjčitele
Datum a čas:
Stav nádrže paliva:

Stav tachometru:

Zástupce ňrmy STRATOS AUTO spol. s r.o. potvrzuje převzetí následujÍcÍch položek
Osvědčeni o technickém průkazu

[J

Lékárnička

Doklad o povinném ručení

magnetický střešní maják.....

Dálniční známka

BMW nabijecI kabel......

Závady zjištěné na vozidle po převzetí zástupcem firmy

půjčitel

Vypůjčitel

