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Smlouva 

o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k výkonu práce (funkce), bez 
přidělení řidiče a k soukromým účelům 

    kterou uzavřeli: 

 

 
I. 

Smluvní strany 

 

1.  Zlínský kraj 

Se sídlem: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

IČ :     70891320  

zastoupený hejtmanem kraje MVDr. Stanislavem Mišákem 

dále v textu smlouvy jen „poskytovatel“ 

 

a 

 

2. xxxx 

Bytem:  xxxx 

nar.:       xxxxx 

dále v textu smlouvy jen „uživatel“ 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Uživatel plní v rámci výkonu své veřejné funkce úkoly vyžadující stálé užívání osobního 
motorového vozidla  Pro plnění těchto úkolů, jakož i pro svoji osobní potřebu, či pro potřebu 
dalších osob, specifikovaných v čl. III., odst. 2. této smlouvy, přebírá do užívání od Zlínského kraje 
toto vozidlo : 

          

Osobní automobil typu :                                              ŚKODA  OCTAVIA 

RZ                                                                                5Z0 9502 

Uvedení do provozu rok/měsíc :                                  2013/11 

Číslo technického průkazu :                                        UF 454848 

Číslo karoserie :                                                          TMBAJ7NE0E0071317 

 

Průměrná normovaná spotřeba PHM                           4,5 

Druh PHM :                                                                    NM 

Vybavení vozidla :                                                          elegance 

Stav tachometru :                                                           120 326    

Vstupní hodnota vozidla :                                               610 300 Kč 
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2. Uživatel prohlašuje, že byl řádně seznámen s technickým stavem a vybavením vozidla a že o 
převzetí byl s ním sepsán předávací protokol. Uživatel se zavazuje vozidlo užívat s řádnou péčí a 
odpovídá v plném rozsahu za škody, které na vozidle způsobí. 

3. Užívané vozidlo má řádně uhrazeno zákonné pojištění a je havarijně pojištěno. Škody vzniklé 
havárií jsou hrazeny z tohoto pojištění. V případě, že nehoda byla způsobena z nedbalosti nebo 
nedodržením pravidel silničního provozu uživatelem, může poskytovatel uplatnit plnou nebo 
částečnou náhradu škody vůči uživateli a to v souladu se Zákoníkem práce. Výši náhrady 
posuzuje a navrhuje hejtman kraje nebo ředitel krajského úřadu. 

4. Dalšími osobami oprávněnými řídit užívané vozidlo jsou osoby uvedené v čl. III., odst. 2. této 
smlouvy. 

5. Za škody, způsobené na vozidle dalšími osobami, nese odpovědnost uživatel, jako by je způsobil 
sám, s výjimkou případů, kdy uživatel prokáže, že taková osoba užívala vozidlo bez jeho vědomí, 
pokud takové užívání svým jednáním nebo opomenutím neumožnil. 

 

III. 

Práva a povinnosti uživatele 

 
Uživatel je povinen : 

1. Řídit svěřené motorové vozidlo osobně v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a změnách některých zákonů a vyhláškou č. 30/2001 Sb., o pravidlech 
silničního provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), v platném znění. 

2. Nepřenechávat řízení svěřeného vozidla jiným osobám, kromě : 

a) jiného člena ZZK, nebo zaměstnance kraje, který splňuje podmínky pro řízení vozidla 
v případě pracovních cest a kterého uživatel ve výkazu jízd řízením svěřeného vozidla pověřil 
(zejména řidiče, zaměstnance Zlínského kraje apod.), 

b) nejbližších rodinných příslušníků (např. manželky, dětí), a to pouze ve výjimečných případech, 
hodných zvláštního zřetele, v případě zdravotní či jiné indispozice uživatele nebo dlouhodobé 
jízdy, pokud by další řízení vozidla uživatelem mohlo ohrozit bezpečnost silničního provozu, 
bezpečnost uživatele nebo bezpečnost dalších osob ve vozidle. 

3. Řádně a hospodárně užívat svěřené vozidlo v souladu s účelem této smlouvy, ochraňovat ho před 
poškozením, zničením nebo odcizením. 

4. Průběžně udržovat vozidlo v řádném technickém stavu a pečovat o jeho vzhled. Vozidlo je možné 
vybavit dalšími doplňky jen na základě písemného souhlasu poskytovatele, pokud tyto nemění 
celkový vzhled vozu, nebo jeho výkon a jsou odstranitelné, přičemž uživatel uhradí náklady na 
jejich montáž a demontáž při předání vozidla poskytovateli. 

5. Neprodleně oznámit poskytovateli veškeré závady a důvody, které brání řádnému užívání 
svěřeného vozidla. 

6. Na výzvu poskytovatele přistavit vozidlo k provedení technické prohlídky, údržby, opravy nebo 
kontroly stavu vozidla. Běžnou údržbu (mytí, úklid, kontrola a doplnění provozních náplní a 
podobně) provádí uživatel vozidla. 

7. Vést evidenci jednotlivých služebních a soukromých jízd vozidla na předepsaných 
tiskopisech (knize jízd), včetně evidence odběru PHM a ostatních provozních náplní. Knihu jízd, 
s vyplněnou evidencí všech soukromých jízd a vyúčtováním nákladů na předepsaném formuláři, je 
povinen po uplynutí měsíce, nejpozději v první pracovní den nového měsíce, předložit oddělení 
hospodářské správy krajského úřadu. 

8. Uhradit náhradu za pohonné hmoty, spotřebované za cesty pro soukromé účely, stanovenou na 
základě výpočtu dle bodu 7. tohoto článku do 15ti dnů po předložení vyúčtování v pokladně 
krajského úřadu, nedal-li uživatel souhlas, aby mu náhrada byla odpočtena z jeho platu. 

9. Zúčastňovat se pravidelného proškolování a přezkušování řidičů, organizovaného krajským 
úřadem a to dle rozpisu, vypracovaného oddělením hospodářské správy krajského úřadu. 
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10. Dodržovat závazné místo parkování svěřeného vozidla, které bude určeno poskytovatelem ve 
vnitřním předpisu, nebo sděleno písemným oznámením uživatele. V jiných místech je uživatel 
povinen parkovat vozidlo takovým způsobem, aby co nejvíce toto vozidlo zabezpečil před 
poškozením nebo zcizením. 

11. V případě poškození, zničení nebo odcizení vozidla je uživatel povinen provést neprodlené 
oznámení na Policii ČR, zajistit sepsání protokolu, neprodleně informovat oddělení hospodářské 
správy krajského úřadu a sepsat s pověřeným pracovníkem o události zápis. 

12. Při opuštění vozidla je uživatel povinen vždy vozidlo řádně zabezpečit proti odcizení, především 
řádným uzamčením a neponechávat ve vozidle předměty a zavazadla, která by zavdávala důvod 
k násilnému vniknutí do vozidla. 

13. Pro potřebu čerpání pohonných hmot, provozních náplní a nákup věcí, nezbytných pro provoz 
vozidla bude mít uživatel k dispozici kartu CCS, za niž přebírá osobní hmotnou odpovědnost. 

14. Poskytovatel se zavazuje odevzdat uživateli vozidlo v provozuschopném stavu, seznámit uživatele 
prokazatelným způsobem s technickým stavem svěřeného vozidla, všemi potřebnými předpisy a 
návody k obsluze a údržbě. Zajištění pravidelného provozního servisu a údržby, včetně 
předepsaných technických prohlídek je povinností poskytovatele. 

15. Použití a vyúčtování nákladů služebního vozidla při výkonu práce v zahraničí se řídí ustanoveními 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů.  

16. Použití služebního vozidla pro soukromé účely do zahraničí je možné v rámci států, uvedených v 
Mezinárodní pojišťovací kartě služebního vozidla. 

17. Při dopravní nehodě, při níž došlo ke zranění nebo ztrátě života účastníka dopravní nehody je 
uživatel povinen do 12 hodin informovat hejtmana kraje nebo ředitele krajského úřadu. 

18. Z důvodů bezpečnosti je zakázáno přepravovat stopaře. 
 

IV. 

Příjem uživatele 

Uživatel bere na vědomí, že při poskytování vozidla k soukromým účelům je nutno v souladu s § 6, 
odst. 6, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění jeho novel zahrnout do základu daně 
z příjmů, jako součást příjmů ze závislé činnosti 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý 
kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Zálohu na daň ze závislé činnosti, odpovídající zvýšení základu 
daně o 1 % vstupní ceny užívaného vozidla, odvede za uživatele měsíčně poskytovatel. Uživatel 
zahrne tento příjem i zaplacené zálohy na daň do svého ročního zúčtování daně z příjmů. 

 

V. 

Definice pojmů „pracovní“ a „soukromá“ cesta 

Pracovní cestou se ve smyslu § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, rozumí cesta od nástupu 
uživatele na cestu k výkonu funkce, do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, kterým je sídlo 
Zlínského kraje.  

Soukromou cestou se rozumí jakákoliv jiná jízda, nespadající do působnosti definice pracovní cesty, 
včetně cesty do práce a z práce. Výjimku tvoří případy, kdy uživatel zahajuje nebo končí pracovní 
cestu v místě svého bydliště. 

 

VI. 

Trvání smlouvy 

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní vztah, založený touto smlouvou zanikne 
z následujících důvodů: 

a) vzájemnou dohodou smluvních stran; 

b) výpovědí s výpovědní lhůtou 7 dnů. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem následujícím po 
dni, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemní oznámení o výpovědi smlouvy; 

c) uživatel ztratil způsobilost k řízení motorových vozidel. 
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2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu na základě rozhodnutí RZK zejména z těchto 
důvodů: 

a) změnou podmínek pracovního zařazení definovaných v ustanovení II. odst. 1 této smlouvy; 

b) uživatel závažným způsobem zanedbává své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
opakovaně porušil některou z povinností, sjednaných v této smlouvě; 

c) uživatel neabsolvoval povinné školení řidičů a povinná přezkoušení řidičů vyžadovaných 
aktuálně platnou legislativou. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží uživatel a dvě poskytovatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky vzájemně číslovanými a výslovně,     
jako dodatky k této smlouvě označenými. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   
podpisem protokolu o předání vozidla dle čl. II., bod. 2. této smlouvy. 

 

 

    Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

    Rozhodnuto RZK dne: 11.7.2016                 Číslo usnesení:0609/R14/16     

 

 Ve Zlíně dne:      Ve Zlíně dne:      
   

 za poskytovatele:     za uživatele:                                                                                   

 

 

 

 

 
................................................................        ................................................................ 

MVDr. Stanislav Mišák      

hejtman 

       xxxx 

       uživatel 

  

 


