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 Číslo smlouvy nájemce :   000962 00 16 
 Číslo kontraktu nájemce:  9002002145 

 
 
 
 

Smlouva o nájmu 

dopravního prostředku 
 
 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2321 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9 
zastoupený:  Mgr. Martinem Gillarem předsedou představenstva 
 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu:  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl.: B, vložka 847 

(dále jen „nájemce“) 

 
a 
 
SOR Libchavy spol. s r. o. 
se sídlem: Dolní Libchavy 48, 561 16, Libchavy 
zastoupená: 

IČO:  15030865 
DIČ:  CZ15030865, plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 
číslo účtu: 
OR: KS Hradec Králové, sp. zn.: oddíl.: C, vložka 1194 

(dále jen „pronajímatel“) 
 
 
 

I. 
Předmět a účel nájmu 

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností obou účastníků smlouvy v rámci 
nájemního vztahu, kdy předmětem nájmu je dopravní prostředek ve vlastnictví 
pronajímatele. 
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1.2 Dopravním prostředkem ve vlastnictví pronajímatele, je ve smyslu této smlouvy je 

1 kus autobusu SOR NB 18, VIN: TK9F8XXKFALSL5050 o celkové hodnotě 
5.000.000,- Kč bez DPH (dále jen „vozidlo). Vozidlo má provedení motoru splňující 
emisní třídu EURO V EEV. 

1.3 Nájemce se zavazuje, že bude vozidlo používat pouze k přepravě cestujících v rámci 
svého předmětu činnosti v souladu s platnými právními předpisy. 

1.4 Dále smluvní strany výslovně sjednávají, že vozidlo bude v prvé řadě sloužit, ve smyslu 
ustanovení Rámcové smlouvy ze dne 11. 5. 2009, č. registru smluv nájemce 000363 
00 09, přílohy P4, bod 6.3.4, odst. f, jako náhradní vozidlo po dobu prostoje jiného 
autobusu, dodaného pronajímatelem na základě výše uvedené Rámcové smlouvy, kdy 
odpovědnost za tento prostoj je na straně pronajímatele. 

1.5 Smluvní strany před podpisem této smlouvy konstatují, že vozidlo, které je v okamžiku 
uzavření této smlouvy v užívání nájemce dle nájemní smlouvy č. 551 00 16, je plně 
způsobilé ke standardnímu užívání a k plnění účelu dle této smlouvy. 

1.6 Pronajímatel touto smlouvou přenechává vozidlo do nájmu nájemci a nájemce toto 
vozidlo do nájmu přijímá. Nájemce není oprávněn vozidlo přenechat k užívání dalším 
osobám. 

1.7 Smluvní strany uzavřením této smlouvy konstatují, že tato smlouva v plném rozsahu 
nahrazuje smlouvu č. 551 00 16, jejíž účinnost byla ukončena uplynutím sjednané doby 
nájmu, tedy 31. 12. 2016. 

II. 
Doba nájmu 

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od data podpisu této smlouvy do 31. 12. 
2017. 

2.2 Účinnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou účastníků k dohodnutému datu, 
jednostranně pak výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a její 
běh začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného vyhotovení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

2.3 Pronajímatel má právo vyžádat si dopravní prostředek na nezbytně dlouhou dobu 
v odůvodněných případech pro účely kontroly technického stavu, zkoušek apod. 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Pronajímatel se zavazuje, že bude po dobu nájmu udržovat v platnosti veškeré 
potřebné doklady potřebné pro provoz na pozemních komunikacích, zejména 
osvědčení o registraci vozidla, doklad o zákonném pojištění vozidla a doklad o 
zaplaceném havarijním pojištění. 

3.2 Nájemce se zavazuje, že bude vozidlo užívat řádně v souladu s účelem, který byl ve 
smlouvě dohodnut. Dále se zavazuje, že bude vozidlo chránit před poškozením, 
ztrátou, krádeží nebo zničením a bude dodržovat pravidla řádné údržby dle Návodu 
k obsluze. 

3.3 Nájemce uhradí náklady spojené s opravou poškození nebo opotřebení vozidla, které 
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neodpovídá běžnému opotřebení nebo bylo nájemcem způsobeno. 

3.4 Náklady na opravu vozidla opotřebeného při jeho řádném užívání hradí pronajímatel. 
Tyto opravy a jejich řešení, včetně fakturace jejich nákladů pronajímateli, probíhají po 
celou dobu nájmu v režimu shodném s režimem reklamačního řízení vozů v záruční 
lhůtě. 

3.5 Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli úmysl opravit vozidlo a vyčkat 
písemného schválení pronajímatele. 

3.6 Nájemce není oprávněn své užívací právo bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele přenést na třetí osobu. Porušení této povinnosti je možným důvodem 
k odstoupení od smlouvy. 

3.7 Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat vozidlo pronajímateli na adrese: 

U Vozovny 6, Praha 10 

(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), v předem dohodnutém a oběma stranami 
odsouhlaseném čase a to ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení. Na předání se dohodnou osoby pověřené oběma smluvními stranami. 
Nedílnou součástí předání vozidla je předávací protokol dle Přílohy č. 2. 

3.8 Nájemce hradí náklady na pohonné hmoty (nafta a AdBlue) a opotřebení pneumatik, 
provoz vozidla (provozní kapaliny, spotřební materiál, apod.), a běžnou servisní údržbu 
s tímto související. 

IV. 
Cena, splatnost a platební podmínky 

4.1 Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za nájem vozidla částku ve výši 100,- Kč 
(slovy: Jednostokorunčeských) za dobu trvání této smlouvy. 

4.2 V případě, že nastane situace dle bodu 2.3 této smlouvy, nemá tato vliv na výši 
nájemného. 

4.3 Pronajímatel vystaví fakturu – daňový doklad k datu ukončení této smlouvy. K ceně 
bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění, za které je považován den ukončení této smlouvy. 

4.4 Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 dní od jejího prokazatelného doručení do 
dispozice nájemce. 

4.5 Faktura – daňový doklad dále faktura bude vystavena pronajímatelem v zákonné lhůtě 
od DUZP a bude mít veškeré náležitostí účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění, musí ještě obsahovat tyto údaje: číslo objednávky, číslo 
smlouvy pronajímatele a nájemce, bankovní spojení pronajímatele, razítko a podpis 
oprávněné osoby. 

4.6 Faktura bude pronajímatelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla nájemce, 
uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

4.7 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, nebo v případě, že nebude souhlasit 
fakturovaná cena, je nájemce oprávněn ji vrátit a nedostává se tím do prodlení 
s platbou s tím, že nová doba splatnosti počne běžet po doručení opravené faktury. 
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4.8 Nájemce bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 98 písm. d zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že 
pronajímatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí nájemce pouze základ daně a 
výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 
osob. 

4.9 Stane-li se pronajímatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zaplatí nájemce pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení pronajímatele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

V. 
Pojištění 

5.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění 
zajistí na své náklady pronajímatel a bude je udržovat v platnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Havarijní pojištění bude uzavřeno v minimálním rozsahu havárie, 
živelní pohromy, odcizení a vandalismu. Případné další pojištění si zajistí a hradí 
nájemce. 

5.2 V případě vzniku pojistné události u vozidla je nájemce povinen provést všechny 
úkony, které jsou nezbytné pro řádnou likvidaci z pojištění vozidel, zejména okamžité 
oznámení události Policii ČR a pronajímateli, a poskytnout pronajímateli nezbytnou 
součinnost při vyřizování události s pojišťovnou. 

5.3 Nájemce se zavazuje uhradit náklady na opravu vozidla, které nejsou kryty 
pojištěním (např. spoluúčast). V opačném případě bude nájemce odpovídat za 
vzniklou škodu. 

VI. 
Oprávněné osoby 

6.1 Oprávněné osoby nájemce: 
Ve věcech smluvních:  

Ve věcech provozních:  

Ve věcech technických: 

6.2 Oprávněné osoby pronajímatele: 

Ve věcech smluvních a provozních: 

Ve věcech technických: 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

7.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. 
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7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení. 

7.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků. 

7.5 Právní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem, které vyplývají z této smlouvy a 
nejsou v ní upraveny, se řídí právem ČR. 

7.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném pojednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

7.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude, ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., zveřejněna v registru smluv. Pronajímatel bere na vědomí, že 
nájemce je ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnou osobou ve vztahu 
k poskytování informací na základě žádosti o informace. 

 

Příloha č. 1: Pověření - Plná moc oprávněného zástupce za Pronajímatele 

Příloha č. 2: Předávací protokol 
 
 

V Praze dne ……………………. V Libchavách dne ………………..….. 

Za nájemce: Za pronajímatele: 
 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 

Mgr. Martin Gillar  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost SOR Libchavy spol. s r. o. 
 
 
 
 
 
____________________________ 

JUDr. Jan Blecha 
místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


