
 

 
 

 
Č.j.: 3618/SFDI/310140/14276/2015 

CES SFDI: 76/2015 

Rámcová smlouva 

„Operativní full service leasing osobních vozidel“  

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„OZ“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 
 
 

Smluvní strany 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem  
IČ:    70856508 
Bankovní spojení:  ČNB Praha 
číslo účtu:    
Kontaktní osoba:  

(dále jen „Nájemce“) 
 

a 
 
Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

Se sídlem:   Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 
Zastoupená:  Liborem Přerostem, jednatelem 
IČ:    63073188 
DIČ:    CZ63073188 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:    
Zapsán:   v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

 (dále jen „Pronajímatel“) 

 

Dále též oba dohromady jako „Smluvní strany“ 

 

Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Nájemce dne 1. 10. 2015 v souladu se ZVZ zahájil zadávací řízení na uzavření 
rámcové smlouvy s jedním uchazečem s názvem „Operativní full service leasing 
osobních vozidel“ (dále jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“). 

1.2 Nabídka Pronajímatele byla po provedeném Zadávacím řízení Nájemcem 
vyhodnocena jako nejvhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek 
uzavírají tuto Rámcovou smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění Veřejné zakázky. 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Nájemce bude po dobu trvání této Smlouvy dle svých potřeb a za podmínek 
uvedených v této Smlouvě objednávat u Pronajímatele operativní full service leasing 
jednotlivých Vozidel (dále jen „Leasing“).  

2.2 Pronajímatel bude dle pokynů Nájemce a v souladu s ustanoveními této Smlouvy 
a příslušných dílčích Objednávek Nájemce pronajímat Nájemci požadovaná Vozidla 
a související Služby, a to v rozsahu, specifikaci, množství, čase a za podmínek 
uvedených v této Smlouvě. 

2.3 Nájemce se zavazuje převzít od Pronajímatele ve stanovené lhůtě objednaná Vozidla 
k dočasnému užívání a hradit Pronajímateli za řádně poskytnuté plnění nájemné ve 
výši stanovené v souladu s odst. 5.1 této Smlouvy a podmínkami příslušných dílčích 
Objednávek a Dílčích smluv, a další platby specifikované v této Smlouvě. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem plnění (Leasingu) dle této Smlouvy jsou Vozidla podrobně specifikovaná 
v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Vozidla“  nebo 
jednotlivě jen „Vozidlo“). 

3.2 Nájemce požaduje Leasing patnácti (15) vozidel v průběhu trvání této Smlouvy. 
Termíny objednání jednotlivých Vozidel budou vycházet z aktuálních potřeb Nájemce.  

3.3 Odhad proběhů najetých kilometrů u Vozidel je 90 000 km za 36 měsíců. Skutečné 
proběhy kilometrů budou počítány vždy za dobu 365 po sobě jdoucích dní, přičemž 
první roční období počíná běžet dnem účinnosti příslušné Dílčí smlouvy.  

3.4 Leasing Vozidel dle této Smlouvy je sjednán jako leasing s tzv. uzavřenou kalkulací.  

3.5 Leasing Vozidel dle této Smlouvy je operativním full service leasingem, v jehož rámci 
Pronajímatel bude pro Nájemce vedle nájmu Vozidel zajišťovat též služby podrobně 
specifikované níže v této Smlouvě (dále jen „Služby“ nebo jednotlivě jen „Služba“).  

 

Článek IV. 

DÍLČÍ SMLOUVY  

4.1 Realizace veřejné zakázky bude řešena dle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ 
následujícím způsobem: 

a) Nájemce zašle Pronajímateli písemnou výzvu k poskytnutí plnění (dále jen 
„Objednávka“), jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2, této Smlouvy. Nájemce tímto 
předem vylučuje akceptaci Objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která by 
představovala snížení kvality plnění dle této Smlouvy v neprospěch Nájemce. 
Každá Objednávka bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- vymezení Vozidla, které má být na základě Dílčí smlouvy dodáno; Nájemce je 
oprávněn zaslat Pronajímateli více Objednávek najednou;  

- vymezení výše nájemného v souladu s Přílohou č. 3, která je nedílnou součástí 
této Smlouvy;  

- místo dodání Vozidla; místo dodání se bude nacházet na území hl. m. Prahy.  
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b) Pronajímatel doručí Nájemci do pěti (5) pracovních dnů od obdržení Objednávky 
dle předchozího bodu Objednávku podepsanou za Pronajímatele (dále jen „Dílčí 
smlouva“), nebo zdůvodněné odmítnutí akceptace;  

c) Dílčí smlouva na danou veřejnou zakázku bude uzavřena poté, kdy Nájemci bude 
doručena písemná akceptace Objednávky ze strany Pronajímatele. Za písemnou 
formu se pro účely této smlouvy považuje i forma elektronická. 

4.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Nájemce bude za odmítnutí 
Pronajímatele akceptovat Objednávku považovat i nedoručení písemné akceptace 
Objednávky ve lhůtě dle odst. 4.1 písm. b) této Smlouvy. 

4.3 Na každé jednotlivé Vozidlo bude uzavřena samostatná Dílčí smlouva v souladu 
s podmínkami sjednanými v této Smlouvě. Dílčí smlouva bude obsahovat minimálně 
specifikaci Vozidla, sjednanou dobu nájmu Vozidla, předpokládaný celkový počet 
ujetých kilometrů, výši nájemného za Vozidlo, datum a místo dodání Vozidla. 

4.4 Plnění podle Dílčí smlouvy bude Pronajímatel poskytovat Nájemci v souladu s touto 
Smlouvou a příslušnou Objednávkou. Tato Smlouva tvoří nedílnou součást každé Dílčí 
smlouvy. 

4.5 Při realizaci objednávek a po jejich akceptaci na základě této Smlouvy, nesmějí 
Smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách 
stanovených v této Smlouvě. Pronajímatel se zavazuje postupovat při plnění kterékoliv 
Dílčí smlouvy v souladu s touto Smlouvou a se svou nabídkou podanou na plnění 
Veřejné zakázky.  

 

Článek V. 

NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Nájemné za Leasing Vozidel a poskytování Služeb Pronajímatelem v souladu s touto 
Smlouvou a na základě jednotlivých Dílčích smluv bude stanoveno vždy na základě 
nabídkových cen Pronajímatele, jak jsou uvedeny v Příloze č. 3, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy. Měsíční fixní nájemné za Leasing Vozidla a poskytování Služeb 
je uvedeno v Příloze č. 3 v tabulce A. 

5.2 Nájemné zahrnuje veškeré náklady Pronajímatele spojené s Leasingem Vozidel 
a poskytováním Služeb dle této Smlouvy, s výjimkou nákladů a plateb, u nichž tak 
výslovně stanoví tato Smlouva. Nájemné je stanoveno jako konečné, nejvýše přípustné 
a může být změněno pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. 
Pronajímatel prohlašuje, že nájemné plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené 
s Leasingem Vozidel a poskytováním veškerých Služeb podle této Smlouvy a podle 
Dílčích smluv, a to včetně nákladů na dopravu Vozidel k předání do místa určeného 
Nájemcem v příslušné Objednávce. 

5.3 K nájemnému a dalším platbám dle této Smlouvy, u nichž to přichází v úvahu, bude 
připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5.4 Nájemce je povinen hradit nájemné za příslušné Vozidlo počínaje dnem zahájení 
nájmu Vozidla dle odst. 7.10 této Smlouvy.  

5.5 Pokud nájem Vozidla netrval celý kalendářní měsíc, je Nájemce povinen hradit pouze 
poměrnou část nájemného.  

5.6 Nájemce nebude Pronajímateli poskytovat žádné zálohy na nájemné ani na jiná plnění, 
která dle této Smlouvy hradí Nájemce. 

5.7 Nájemné nezohledňuje a nezahrnuje: 
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a) náklady na mytí, čištění a garážování Vozidla;  

b) náklady na pohonné hmoty;  

c) náklady na náplň do ostřikovačů, další provozní kapaliny; 

d) náhradu škody z důvodu nesprávného používání Vozidla nebo z důvodu poškození 
Vozidla zaviněním Nájemce nebo osoby, které Nájemce v souladu s touto 
Smlouvou poskytl Vozidlo k užívání; 

e) náhradu škody z důvodu nadměrného opotřebení Vozidla, které je specifikováno 
v Příloze č. 5 tvořící nedílnou součást této Smlouvy; 

f)  daně a poplatky, které se na Vozidlo případně budou vztahovat v budoucnu, 
s výjimkou daní a poplatků, které jsou dle této Smlouvy zahrnuty v nájemném; 

g) nájemné za Dočasné vozidlo. 

5.8 Výše nájemného se může v průběhu trvání této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy změnit 
pouze v případě: 

a) změn položek zahrnutých v nájemném, které nejsou ovlivnitelné Pronajímatelem, a 
to v souvislosti se změnou obecně závazných právních předpisů měnících stávající 
nebo zakládajících nové daně či veřejnoprávní poplatky vztahující se k Vozidlu 
nebo k poskytování Leasingu a Služeb (vyjma daně z příjmu), které mají vliv na 
výši nájemného. V takovém případě je Pronajímatel povinen doručit Nájemci 
písemné oznámení s odůvodněním změny výše nájemného. Změna výše 
nájemného bude v takovém případě účinná od okamžiku účinnosti příslušné změny 
položek dle tohoto ustanovení; 

b) pokud v době trvání Dílčí smlouvy Nájemce písemně požádá Pronajímatele 
o změnu předpokládaného ročního proběhu kilometrů či délky trvání Dílčí smlouvy. 
Pronajímatel je však v takových případech vždy povinen dodržovat ceny uvedené 
v Příloze č. 3, tabulce B., této Smlouvy. Nově stanovená výše nájemného se 
vypočte jako rozdíl do doby změny uhrazeného nájemného v porovnání s novou 
výší nájemného podle upravených nájezdů a doby nájmu uvedených v Příloze č. 3, 
tabulce B. Takto vypočtený rozdíl se vydělí počtem zbývajících měsíců trvání nájmu 
a přičte/odečte se k/od dané výši nájmu podle tabulky B v Příloze č. 3. 

5.9 V době, kdy Nájemce nemůže Vozidlo užívat z důvodu, že došlo ke zničení Vozidla 
a pojišťovna dosud nekonstatovala totální škodu Vozidla, nebo pokud došlo k jeho 
odcizení a policie dosud neukončila či nepřerušila (neodložila) pátrání po Vozidle, nebo 
pokud bylo Vozidlo zabaveno Policií ČR či jiným oprávněným orgánem), není Nájemce 
povinen hradit za toto Vozidlo nájemné. To neplatí v případě, že za takové Vozidlo bylo 
Nájemci poskytnuto Náhradní vozidlo dle čl. XI. písm. (D) této Smlouvy. 

5.10 Nájemné bude hrazeno Nájemcem měsíčně zpětně na základě souhrnné faktury 
vystavené Pronajímatelem nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za který se nájemné platí.  

5.11 Ostatní platby, které dle této Smlouvy nejsou zahrnuty v nájemném (např. drobné 
opravy, které nejdou k tíží pronajímatele, spoluúčast na pojištění, apod.), jakož i 
náklady dle odst. 14.9, bude Nájemce hradit měsíčně zpětně na základě souhrnné 
faktury vystavené Pronajímatelem a odsouhlasené nájemcem, nejpozději do desátého 
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytnuta příslušná 
plnění.  

5.12 Faktury Pronajímatele vystavované dle této Smlouvy budou mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a budou podepsány Pronajímatelem. Přílohou každé faktury 
dle odst. 5.11 této Smlouvy bude seznam všech aktuálně pronajatých Vozidel, Předávací 
protokoly o dodávce Vozidel v příslušném kalendářním měsíci (pokud v něm nějaká 
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dodávka byla realizována), pořizovací ceny Vozidel a údaje potřebné pro založení 
evidenčních karet ve třídách pro najatý majetek (platí pro první fakturu vystavenou po 
dodávce příslušného Vozidla). Přílohou každé faktury dle odst. 5.11 této Smlouvy bude 
seznam všech fakturovaných plnění poskytnutých v příslušném kalendářním měsíci. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Faktura bude dále obsahovat zejména následující údaje:  

a) číslo Smlouvy Nájemce, označení případných dodatků Smlouvy, 

b) čísla Objednávek akceptovaných Pronajímatelem v příslušném kalendářním měsíci 
(platí jen pro první fakturu vystavovanou po akceptaci Objednávky),  příp. čísla 
Objednávek (Dílčích smluv) vč. označení dodatků (platí pouze u Dílčích smluv, 
které byly v příslušném kalendářním měsíci změněny formou dodatku), 

c) specifikace fakturovaného plnění Pronajímatele, včetně uvedení množství, 
jednotkových cen (pro každé Vozidlo zvlášť) a celkové ceny (pro všechna Vozidla) ; 
u faktur dle odst. 5.11 této Smlouvy bude uvedeno též členění ceny na jednot livé 
fakturované položky, 

d) u jednotlivých Vozidel bude uvedeno jméno řidiče, které je Nájemce povinen sdělit 
Pronajímateli neprodleně po uzavření Dílčí smlouvy, stejně tak jako při každé 
změně tohoto údaje. 

5.13 Každý daňový doklad (faktura) vystavený Pronajímatelem podle této Smlouvy 
Pronajímatel ve dvou vyhotoveních zašle Nájemci a jeho splatnost bude činit patnáct 
(15) kalendářních dní. Splatnost faktury je dodržena, jestliže nejpozději v poslední den 
lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu Nájemce ve prospěch účtu 
Pronajímatele. 

5.14 Nájemce si vyhrazuje právo vrátit Pronajímateli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními 
předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo k němu nebude přiložen seznam Vozidel či 
Předávací protokol, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba 
splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového  
dokladu (faktury) Nájemci. 

5.15 Závěrečné vyúčtování s ohledem na skutečnou dobu nájmu a skutečný proběh 
kilometrů je Pronajímatel povinen zpracovat v souladu s touto Smlouvou, zejména pak 
s odst. 16.4 až 16.6. Na úhradu závěrečného vyúčtování vystaví oprávněná smluvní 
strana fakturu se splatností třicet (30) dní ode dne jejího doručení druhé smluvní 
straně. Přílohou faktury bude doklad o závěrečném vyúčtování zpracovaný 
Pronajímatelem a odsouhlasený Nájemcem.  

 

Článek VI. 

VOZIDLA 

6.1 Veškerá Vozidla musejí být Pronajímatelem zakoupena nová výlučně z oficiálních 
zdrojů, tj. od oficiálně zaregistrovaných dovozců a prodejců Vozidel. Nájemce musí být 
prvním uživatelem všech Vozidel.  

6.2 Každé Vozidlo dodané Nájemci dle této Smlouvy musí být vyrobeno ve stejném roce, 
ve kterém byla Pronajímateli doručena příslušná Objednávka Nájemce dle odst. 4.1 
této Smlouvy, případně v roce bezprostředně předcházejícím takovému roku, ne však 
déle než šest (6) měsíců před doručením Objednávky. 
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6.3 Pronajímatel se zavazuje dodat veškerá Vozidla ve stavu, který v souladu s obecně 
závaznými předpisy umožňuje jejich okamžité použití v provozu na všech obecně 
dostupných typech komunikací v České republice. 

6.4 Pronajímatel před předáním Vozidla Nájemci zajistí v souladu s touto Smlouvou 
a příslušnou Dílčí smlouvou na vlastní náklady veškeré technické a právní předpoklady 
potřebné pro převzetí Vozidla Nájemcem a pro uvedení Vozidla do provozu. 
Pronajímatel je zejména povinen zajistit na vlastní náklady řádné přihlášení a registraci 
Vozidel na příslušném registračním úřadě v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. Vozidla musejí být opatřena registrační značkou pevně upevněnou k Vozidlu 
v souladu platnou právní úpravou. Na všech Vozidlech musí být proveden kompletní 
předprodejní servis. Vozidla musejí být zcela připravena k okamžitému provozu na 
pozemních komunikacích (včetně naplnění všech provozních kapalin a min. 10l 
pohonných hmot v nádrži) a musejí být vybavena pneumatikami se zimním nebo letním 
profilem v závislosti na období dodání příslušného Vozidla. 

6.5 Velký technický průkaz Vozidla bude po dobu trvání Dílčí smlouvy v držení 
Pronajímatele. Pronajímatel na základě písemné odůvodněné žádosti zapůjčí velký 
technický průkaz Vozidla Nájemci. Nájemce je povinen vrátit velký technický průkaz 
Vozidla Pronajímateli nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak. 

6.6 Veškerá Vozidla musejí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích 
v souladu se zákonem 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 pozdějších předpisů. Bude-li 
Pronajímatel na základě této Smlouvy dodávat jiná (novější) Vozidla, musí i tato 
vozidla splňovat podmínky dle předchozí věty.. 

6.7 Na žádném místě Vozidel nesmí být umístěny jakékoliv reklamní prvky nebo odkazy na 
obchodní firmu Pronajímatele či jinou obchodní firmu, s výjimkou běžného továrního 
označení Vozidla obchodní firmou či logem výrobce Vozidla.  

 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA 

7.1 Jednotlivá Vozidla bude Pronajímatel povinen dodat Nájemci ve lhůtě do dvou (2) 
měsíců ode dne odeslání písemné akceptace Objednávky dle odst. 4.1 písm. b) této 
Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pronajímatel je 
povinen písemně informovat Nájemce o plánovaném termínu dodání Vozidel alespoň 
10 pracovních dnů předem. Nájemce je povinen převzít od Pronajímatele bezvadné 
Vozidlo nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jej Pronajímatel k převzetí 
Vozidla písemně vyzval dle předchozí věty. Místem předání a převzetí Vozidel je místo 
určené Nájemcem v jednotlivých Objednávkách. Konkrétní termín dodání a počet 
Vozidel bude dohodnut oprávněnými osobami Smluvních stran uvedenými v čl. XX. 
této Smlouvy. Termín, přesné místo a počty Vozidel dohodnuté dle tohoto odst. 7.1 
mohou být změněny jen předchozí písemnou dohodou Smluvních stran. 

7.2 Oprávněná osoba Nájemce sdělí Pronajímateli přede dnem předání Vozidla jméno a 
příjmení osoby odpovědné za převzetí Vozidla od Pronajímatele. Tato osoba 
Pronajímateli při předání Vozidla prokáže svou totožnost.  

7.3 Nájemce je povinen být ve sjednaném termínu a na sjednaném místě připraven 
k převzetí Vozidla. Pronajímatel je povinen před předáním Vozidla Nájemci poskytnout 
uživatelskou instruktáž. Nájemce před převzetím Vozidlo prohlédne a ověří jeho 
přesnou identifikaci, soulad s Objednávkou a touto Smlouvou, zjistí úplnost dodávky 
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včetně dokumentace k Vozidlu a přezkouší, zda Vozidlo nemá zjevné vady a zda je 
plně použitelné. Jestliže bude mít Vozidlo zjevné vady nebo bude zjištěn jiný nesoulad 
dle tohoto ustanovení, Nájemce o tom informuje Pronajímatele a vyzve jej k odstranění 
nedostatků. Pronajímatel se zavazuje bezodkladně zajistit co nejrychlejší řešení 
situace k maximální spokojenosti Nájemce. Stejně budou Smluvní strany postupovat 
v případě, že při předávání Vozidla vznikne jakýkoliv jiný problém. Po dobu do 
odstranění vad nebo jiných problémů není Nájemce v prodlení s převzetím Vozidla. 

7.4 Je-li to nezbytné, zavazuje se Nájemce zajistit pracovníkům Pronajímatele pro účely 
předání Vozidla a plnění dalších povinností Pronajímatele dle této Smlouvy přístup do 
místa předání či vyzvednutí Vozidla a součinnost nezbytnou ke splnění povinností 
Pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje dodržovat v objektech a jiných místech 
Nájemce příslušné bezpečnostní předpisy, se kterými byl Pronajímatel předem 
prokazatelně seznámen. 

7.5 Nájemce není povinen převzít vadné Vozidlo nebo Vozidlo neodpovídající parametrům 
určeným ve Smlouvě a příslušné Objednávce. Je-li v rámci jednoho termínu dodáváno 
více Vozidel, je Nájemce oprávněn převzít i jen část Vozidel vyhovujících podmínkám 
této Smlouvy a příslušné Objednávky.  

7.6 V případě, že bude Vozidlo při předání vykazovat zjevné vady a Nájemce je neodmítne 
převzít, uvede se tato skutečnost do Předávacího protokolu spolu s přiměřenou lhůtou 
pro odstranění vad dohodnutou Smluvními stranami při předání Vozidla. Pronajímatel 
je povinen v této lhůtě zajistit u dodavatele Vozidla odstranění vady nebo dodání 
bezvadného Vozidla.  

7.7 Jestliže se po převzetí Vozidla Nájemcem projeví skryté vady, které nebyly odhaleny 
při převzetí Vozidla, bude o této skutečnosti Nájemce Pronajímatele informovat do 2 
pracovních dnů ode dne zjištění skryté vady Vozidla. Pronajímatel je v takovém 
případě povinen převzít od Nájemce Vozidlo a zajistit odstranění vady nebo dodání 
bezvadného Vozidla. Zároveň Pronajímatel Nájemci poskytne na nezbytně nutnou 
dobu Náhradní vozidlo dle čl. XI. písm. (D) této Smlouvy. Veškeré náklady spojené 
s odstraněním vad nebo dodáním bezvadného Vozidla nese a hradí Pronajímatel.  

7.8 Spolu s každým Vozidlem je Pronajímatel povinen současně předat Nájemci všechny 
součásti, příslušenství, dokumenty a doklady, které jsou obvyklé, nutné či vhodné 
k provozu Vozidla, zejména:  

a) kopii technického průkazu Vozidla (tzv. velký technický průkaz), 

b) osvědčení o registraci Vozidla (tzv. malý technický průkaz), 

c) doklad o uzavření zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla, včetně kopie příslušné pojistné smlouvy a instrukcí 
pojišťovny pro řešení pojistných událostí a 3 ks formulářů hlášení pojistné události, 

d) registrační značky (pevně upevněné k Vozidlu), 

e) návod k použití Vozidla a jeho příslušenství, 

f)  Driver Set obsahující nejnutnější informace o provozování Vozidla a kontaktní 
údaje na HelpDesk linku Pronajímatele dostupnou 24 hodin denně (na niž bude 
moci řidič Vozidla volat v případě jakéhokoliv problému spojeného s Vozidlem; 
Driver Set bude součástí výbavy všech dodaných Vozidel), 

g) servisní knížku, 

h) záruční a servisní podmínky výrobce Vozidla; 

i)  2 kompletní sady klíčů k Vozidlu včetně dálkových ovládání vč. klíčů k zámku řadicí 
páky,  

j)  potvrzení o oprávnění k používání Vozidla v českém a anglickém jazyce, 
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k) povinnou výbavu Vozidla dle platných právních předpisů,  

l)  dálniční známku platnou pro daný rok, 

m) další věci spojené s předáním Vozidla stanovené v této Smlouvě (plán údržby 
Vozidla, kód ke klíčkům, skladištní list od pneumatik aj.), 

n) souhlas majitele vozidla s užíváním vozidla v zahraničí. 

7.9 O každém předání a převzetí Vozidla realizovaném na základě Objednávek 
a jednotlivých Dílčích smluv bude Pronajímatel vyhotovovat samostatný protokol 
o předání a převzetí Vozidla (dále jen „Předávací protokol“), jehož vzor je uveden 
v Příloze č. 6 tvořící nedílnou součást této Smlouvy. Pronajímatel předloží Nájemci 
Předávací protokol ve dvou vyhotoveních vždy při dodání Vozidla. Nájemce zkontroluje 
správnost údajů uvedených v Předávacím protokolu. Oprávněná osoba Nájemce je 
povinna příslušný Předávací protokol potvrdit či k němu písemně sdělit své připomínky. 
Vozidlo se považuje za řádně dodané dnem podpisu Předávacího protokolu 
Nájemcem.  

7.10 Okamžikem podepsání Předávacího protokolu Nájemcem dochází k  převzetí Vozidla 
Nájemcem do užívání a k začátku doby pronájmu Vozidla.  

 

Článek VIII. 

VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ VOZIDLA  

8.1 Výhradním vlastníkem Vozidel zůstává po celou dobu trvání této Smlouvy a příslušné 
Dílčí smlouvy Pronajímatel.  

8.2 Není-li touto Smlouvou výslovně stanoveno v konkrétním případě jinak, na Nájemce 
převzetím Vozidla nepřechází nebezpečí škody na Vozidle.  

8.3 Nájemce se zavazuje zdržet se veškerých právních jednání, jejichž důsledkem by 
mohlo být zcizení nebo zatížení Vozidla právy třetích osob, včetně státu. Nájemce není 
oprávněn Vozidlo převést ani poskytnout do užívání třetím osobám vyjma svých 
zaměstnanců, členů statutárních orgánů a osob jim blízkých ve smyslu § 22 OZ, a 
osob, které konají na Vozidle nezbytné servisní práce, opravy a údržbu. Jiným osobám 
může být Vozidlo poskytnuto k užívání, do nájmu či podnájmu jen s předchozím 
písemným souhlasem Pronajímatele.  

8.4 Nájemce se zavazuje, že umožní užití Vozidel pouze takovým osobám, které splňují 
veškeré podmínky stanovené příslušnými právními předpisy. 

8.5 Nájemce je povinen Pronajímatele okamžitě, nejpozději do 3 pracovních dnů, písemně 
informovat o tom, že u něj třetí osoba uplatnila jakékoli právo k Vozidlu, že byl nucen 
Vozidlo vydat nebo mu bylo odebráno orgánem činným v trestním řízení, že Vozidlo  
bylo zapsáno do majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či do 
soupisu majetku při exekuci v jakékoliv formě.  

8.6 Pronajímatel je povinen bezodkladně podniknout veškeré kroky nezbytné k ochraně 
svých vlastnických práv k Vozidlu a práv Nájemce vyplývajících z této Smlouvy, a to na 
své náklady. 

8.7 Nájemce je povinen s řádnou péčí udržovat Vozidlo ve stavu způsobilém k provozu 
v souladu s příslušnými právními předpisy a dle provozních a servisních předpisů 
stanovených výrobcem a účelem, ke kterému je Vozidlo určeno a vybaveno. Vozidlo 
nesmí být použito jiným než běžným způsobem, tj. nesmí být použito např. 
k soutěžení. Nájemce plně odpovídá za škodu způsobenou použitím Vozidla jiným než 
běžným způsobem nebo způsobem stanoveným touto Smlouvou. Stejné povinnosti 
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jako Nájemce mají též osoby, kterým Nájemce v souladu s touto Smlouvou poskytnul 
Vozidlo do užívání. 

8.8 Pronajímatel je oprávněn kdykoliv během trvání této Smlouvy a příslušné Dílčí smlouvy 
provést kontrolu stavu Vozidla, jeho dokumentace a ostatních záznamů, a to po 
předchozí písemné dohodě s Nájemcem o termínu provedení kontroly. Místo 
provedení kontroly bude určeno po dohodě smluvních stran. Podmínkou je, že 
Pronajímatel nebude při této kontrole bránit Nájemci v jeho činnosti. Pronajímateli bude 
sděleno místo a čas, kde může Vozidlo zkontrolovat a zároveň mu bude předložena k 
nahlédnutí veškerá dokumentace k Vozidlu a poskytnuta součinnost k provedení 
kontroly, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pronajímatel je oprávněn provádět 
kontrolu nanejvýš jednou za 6 měsíců. 

8.9 Nájemce je povinen bezodkladně informovat Pronajímatele o vzniklých závadách 
a škodách na Vozidle a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav 
Vozidla. Nájemci nevzniká z důvodu nemožnosti užívání Vozidla v důsledku opravy 
nárok na náhradu škody. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Pronajímatele 
zajistit nájemci Náhradní vozidlo dle čl. XI. písm. (D) této Smlouvy. 

8.10 Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez prodlení ztrátu či zcizení jakékoli 
součásti, příslušenství nebo dokumentace k Vozidlu. Pronajímatel v takovém případě 
zajistí dodání nové nebo náhradní součásti, příslušenství nebo dokumentace.  

8.11 Pronajímatel se zavazuje zajistit vykonání veškerých pro Vozidlo předepsaných 
garančních servisních prohlídek, včetně pravidelných technických kontrol a kontrol 
emisí, zajistit veškeré opravy a údržbu nezbytné pro zajištění bezvadného technického 
a provozního stavu Vozidla, a to vše pouze v servisech odsouhlasených s 
Pronajímatelem.  Pronajímatel je povinen zajistit i další sjednané Služby v souladu s 
požadavky stanovenými touto Smlouvou. Náklady Pronajímatele s tím spojené jsou 
zahrnuty v nájemném. 

8.12 Nájemce je povinen přistavovat Vozidlo k předepsaným servisním prohlídkám 
v souladu s limity ujetých km nebo v případě ujetí menšího počtu km v souladu 
s časovými limity, které jsou stanoveny výrobcem a uvedeny v dokumentaci k Vozidlu. 
Přistavení Vozidla k servisní prohlídce se řídí tím limitem (limit ujetých km nebo časový 
limit), který nastane dříve. Plán údržby předepsaný výrobcem Vozidla, který stanoví 
limity ujetých km, je součástí dokumentace k Vozidlu.  

8.13 Pronajímatel je povinen vyzvat Nájemce po dobu užívání Vozidla v zákonem 
předepsaných intervalech k provedení pravidelné technické prohlídky a měření emisí 
a následně zajistit jejich provedení. Náklady spojené s provedením těchto prohlídek 
a měření nese Pronajímatel. Nájemce je povinen strpět omezení užívání Vozidla 
v rozsahu nutném pro provedení technické prohlídky a měření emisí. Tím není dotčeno 
právo Nájemce na poskytnutí Náhradního vozidla dle odst. 8.14 této Smlouvy. 
Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli potřebnou součinnost k provedení 
technické prohlídky a měření emisí Vozidla.  

8.14 Po dobu do vrácení Vozidla v případech uvedených v odst. 8.11, 8.12 a 8.13 této 
Smlouvy poskytne Pronajímatel Nájemci v souladu s čl. XI. písm. (D) této Smlouvy 
Náhradní vozidlo. Pronajímatel předá Nájemci Náhradní vozidlo v místě určeném na 
základě vzájemné dohody. K vrácení Náhradního vozidla Pronajímateli po provedení 
příslušného servisního zásahu dojde v místě určeném na základě vzájemné dohody. 
Pokud nedojde k dohodě, pak je Náhradní vozidlo vráceno v místě servisu či v místě 
odstavení Vozidla. 

8.15 V případě vadného provedení servisního zásahu je Nájemce povinen o tom 
Pronajímatele bezodkladně informovat, nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění 
vady. Pronajímatel je povinen zajistit co nejrychlejší odstranění vady. Po dobu do 
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odstranění vady poskytne Pronajímatel Nájemci Náhradní vozidlo v souladu s čl. XI. 
písm. (D) této Smlouvy.  

8.16 Zajištění kompletní údržby Vozidla a veškerých servisních nákladů zahrnuje všechny 
náklady na servis a údržbu Vozidel a jejich opotřebení. Konkrétní obsah provádění 
servisu a údržby Vozidla je specifikován výrobcem Vozidla. Servis a údržba Vozidla 
dále zahrnuje provádění oprav závad na Vozidle způsobených provozem (opotřebené 
díly v závislosti na stáří Vozidla a jeho proběhu a předpokládané životnosti náhradních 
dílů), včetně dodání potřebných náhradních dílů. Náklady na servis a údržbu dle tohoto 
ustanovení Vozidla nese Pronajímatel a jsou zcela zahrnuty v nájemném. 

8.17 Zajištění kompletní údržby Vozidla a veškerých servisních nákladů dle tohoto čl. VIII. 
nezahrnuje náklady na odstranění poškození Vozidla způsobených zaviněním 
Nájemce nebo osoby, které Nájemce v souladu s touto Smlouvou poskytl Vozidlo 
k užívání, např. nedodržením návodu k obsluze Vozidla, pokynů výrobce Vozidla, 
použitím nesprávného nebo nekvalitního paliva nebo obdobným způsobem. Zavinění 
Nájemce nebo dané třetí osoby musí být řádně prokázáno.  

 

Článek IX. 

SLUŽBY 

9.1 Pronajímatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Nájemci následující Služby 
a provádět platby za následující Služby, jejichž cena je zcela zahrnuta v nájemném: 

a) nákup, servis, obnova, neomezená výměna, skladování pneumatik; na Vozidlech 
se smí používat pouze pneumatiky a disky kol, jejichž rozměr je schválený a 
uvedený v příslušné technické dokumentaci Vozidla a které odpovídají 
požadavkům obecně závazných právních předpisů; letní pneumatiky budou 
měněny u výšky dezénu 2 mm a menší, výměna zimních pneumatik bude 
prováděna dle platných právních předpisů (tzn. 4 mm a menší). 

b) doplňování drobných náhradních dílů a provozních kapalin (olej, stěrače, žárovky, 
pojistky atd.); 

c) doplňování autolékárniček a jejich náplně; 

d) zajištění a úhrada přihlášení, registrace a následné odhlášení Vozidel na 
příslušném registračním místě; 

e) kompletní údržba Vozidla a veškeré servisní náklady vč. čištění (1-2x ročně) a 
doplnění (1x ročně) klimatizace (s výjimkami výslovně specifikovanými touto 
Smlouvou) a obvyklého opotřebení; Pronajímatel je povinen zajistit alespoň 2 
servisní místa v každém kraji ČR a 4 servisní místa v Praze; 

f)    asistenční služba poskytovaná 24 hodin denně 7 dní v týdnu na území ČR i 
v zahraničí; služba zahrnuje min. krytí nákladů spojených s odtažením Vozidla do 
servisu; telefonní linka asistenční služby musí být dostupná nepřetržitě; 

g) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla (Povinné ručení);  

h) zajištění a úhrada havarijního pojištění Vozidla; 

i)    zajištění a úhrada pojištění všech skel Vozidla a úrazového pojištění; 

j)    likvidace pojistných událostí, jednání s Policií ČR při likvidaci pojistných událostí;  

k) opatření Vozidel platnou dálniční známkou, včetně jejího uhrazení, a to po celou 
dobu trvání jednotlivých Dílčích smluv; 

l)     úhrada silniční daně; 

m) úhrada rozhlasového poplatku; 
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n) zajištění a úhrada služeb Náhradního vozidla dle čl. XI. písm. (D) této Smlouvy; 

o) zajištění a provoz GPS knih jízd, jejichž specifikace je v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Pronajímatel se zavazuje zajišťovat veškeré Služby či platby, které jsou vyžadovány 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou, a Služby, jež 
souvisí s údržbou Vozidel a umožňují předcházet případným rizikům poškození 
Vozidel. 

9.2 Pronajímatel se dále zavazuje zasílat odpovědným osobám Nájemce pravidelný  
souhrnný report, který bude minimálně obsahovat: číslo smlouvy, RZ Vozidla, jméno 
řidiče, aktuální výši nájmu, výši spoluúčastí Nájemce na pojistných událostech, 
Nájemci přeúčtované vícenáklady, dle Dílčí smlouvy platný smluvený nájezd kilometrů 
a dobu nájmu v měsících, aktuální počet ujetých kilometrů, odchylku od nájezdu 
kilometrů dle Dílčí smlouvy, dobu v měsících a počet kilometrů do řádného ukončení 
Dílčí smlouvy. Pronajímatel bude zasílat pravidelný report vždy jednou za měsíc ve 
formátu .xls, a to do 15. dne v měsíci za měsíc předchozí. 

9.3 Jiné služby požadované Nájemcem nad rámec této Smlouvy budou zpoplatněny a 
fakturovány Nájemci dle aktuálně platného ceníku Pronajímatele, nestanoví-li tato 
Smlouva jinak. 

 

Článek X. 

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA 

(A) Pojištění odpovědnosti z provozu Vozidla  

10.1 Pronajímatel je povinen pro každé jednotlivé Vozidlo na své náklady sjednat a po celou 
dobu trvání Dílčí smlouvy udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) v souladu se zákonem 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 pozdějších předpisů. Výše pojistného je v plném rozsahu zahrnuta v nájemném. 

10.2 Pojištění dle tohoto bodu (A) kryje škody způsobené provozem Vozidla na cizím 
majetku nebo zdraví, a to na území vymezeném § 4 Vyhlášky Ministerstva financí ze 
dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon 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). 

10.3 Limity pojistného plnění musí minimálně činit 

a) 100 mil. Kč pro škody na zdraví nebo usmrcení na každého zraněného, respektive 
usmrceného,  

b) 100 mil. Kč pro škody na majetku a ušlém zisku, 

c) 20 000 Kč pro náklady právní ochrany.  

 

(B) Havarijní pojištění 

10.4 Pronajímatel je povinen pro každé jednotlivé Vozidlo na své náklady sjednat a po celou 
dobu trvání Dílčí smlouvy udržovat v platnosti havarijní pojištění v rozsahu všech rizik - 
pro případ poškození, zničení nebo odcizení, havárie, vandalismu, střetu se zvěří, 
neoprávněného použití, živelní události nebo výbuchu apod., a dle podmínek 
stanovených v této Smlouvě. Výše pojistného je v plném rozsahu zahrnuta 
v nájemném. 
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10.5 Havarijní pojištění dle této Smlouvy bude platné minimálně pro území ČR,všech 
členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, 
a to na účetní hodnotu Vozidla a se spoluúčastí 1 %, nejméně však 1 000 Kč. 

 

(C) Jiná pojištění 

10.6 Pronajímatel je povinen pro každé jednotlivé Vozidlo na své náklady sjednat a po celou 
dobu trvání Dílčí smlouvy udržovat v platnosti pojištění všech skel Vozidla a úrazové 
pojištění dle podmínek stanovených v této Smlouvě. Výše pojistného je v plném 
rozsahu zahrnuta v nájemném. 

10.7 Jednotlivá pojištění dle tohoto ustanovení budou sjednána s následujícími podmínkami: 

a) pojištění všech skel Vozidla (pro riziko havárie, živelní události, vandalizmu) bude 
sjednáno s limitem pojistného plnění 10 000 Kč, bez spoluúčasti, 

b) úrazové pojištění sedadel (dopravovaných osob) bude sjednáno s limity pojistného 
plnění 100 tis. Kč pro smrt následkem úrazu a 200 tis. Kč pro trvané následky 
úrazu. 

 

(D) Řešení pojistných událostí 

10.8 Pronajímatel je povinen zajistit likvidaci veškerých pojistných událostí, které nastanou 
v průběhu trvání této Smlouvy. V rámci toho je Pronajímatel zejména povinen vyřídit  
veškeré náležitosti potřebné k likvidaci pojistných událostí včetně jednání s Policií ČR. 
Nájemce poskytne Pronajímateli pro vyřešení pojistné události všechny potřebné 
podklady. Náklady na likvidaci pojistných událostí jsou v plném rozsahu zahrnuty 
v nájemném. 

10.9 Pokud dojde ke škodě na Vozidle zaviněním třetí osoby odlišné od Nájemce nebo 
osoby, které Nájemce v souladu s touto Smlouvou poskytl Vozidlo k užívání, tj. bude -li 
Nájemce nebo tato osoba označen jako poškozený, bude mít Nájemce nárok na 
bezplatné poskytnutí Náhradního vozidla dle čl. XI. písm. (D) této Smlouvy. 

10.10 V případě vzniku pojistné události (zejména škody na Vozidle nebo škody na straně 
třetí osoby způsobené provozem Vozidla, zničení či odcizení Vozidla) je Nájemce 
(popř. v jeho zastoupení řidič Vozidla) povinen neprodleně oznámit pojistnou událost 
Policii ČR a do 5 pracovních dnů též písemně Pronajímateli.  

10.11 Do doby, než řešení pojistné události převezme Pronajímatel, je Nájemce povinen řídit 
se pojistnými podmínkami a informacemi pojišťovny a Pronajímatele o postupu při 
likvidaci škody, případně dalšími pokyny Pronajímatele. Nájemce je povinen vyplnit 
formulář Hlášení škodní události a poskytnout orgánům vyšetřujícím dopravní nehodu 
veškerou nezbytnou součinnost. V případě nedostatečné součinnosti policie či jiných 
nejasností je Nájemce povinen bezodkladně kontaktovat Pronajímatele. Řádně 
vyplněný formulář Hlášení škodní události je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu 
zaslat Pronajímateli. 

10.12 Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli součinnost, kterou po něm lze 
spravedlivě požadovat, k dosažení co nejvyššího pojistného plnění.  

 

Článek XI. 

DALŠÍ SLUŽBY  

(A) Silniční daň  
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11.1 Pronajímatel je povinen zajistit úhradu silniční daně ve vztahu ke všem Vozidlům v 
souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 
Silniční daň je v plném rozsahu zahrnuta v nájemném. 

11.2 Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změně sazby silniční daně, je Pronajímatel 
oprávněn, a v případě snížení této sazby povinen, změnit výši nájemného o rozdíl mezi 
původní a novou výší této daně, a to počínaje dnem účinnosti příslušné změny sazby 
silniční daně. 

 

(B) Rozhlasový poplatek  

11.3 Pronajímatel je povinen zajistit úhradu rozhlasového poplatku ve vztahu ke všem 
Vozidlům v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhlasový 
poplatek je v plném rozsahu zahrnut v nájemném. 

11.4 Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změně výše rozhlasového poplatku, je 
Pronajímatel oprávněn, a v případě snížení tohoto poplatku povinen, změnit výši 
nájemného o rozdíl mezi původní a novou výší tohoto poplatku, a to počínaje dnem 
účinnosti příslušné změny rozhlasového poplatku. 

 

(C) Dálniční známka 

11.5 Pronajímatel je povinen opatřit všechna Vozidla před jejich předáním Nájemci platnými 
dálničními známkami dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, s platností v České republice. Pronajímatel je dále povinen po 
celou dobu trvání této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv provádět výměnu starých 
dálničních známek za nové tak, aby byla zajištěna možnost trvalého a nepřetržitého 
provozu Vozidel na zpoplatněných komunikacích České republiky po celou dobu trvání 
příslušné Dílčí smlouvy. Náklady na dálniční známky jsou v plném rozsahu zahrnuty v 
nájemném. Termín výměny dálniční známky dohodnou oprávněné osoby Smluvních 
stran.  

11.6 Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změně výše poplatku za dálniční známku, je 
Pronajímatel oprávněn, a v případě snížení tohoto poplatku povinen, změnit výši 
nájemného o rozdíl mezi původní a novou výší tohoto poplatku, a to počínaje dnem 
účinnosti příslušné změny poplatku za dálniční známku. 

11.7 Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změně způsobu vybírání poplatků za užívání 
zpoplatněných komunikací České republiky, budou ustanovení tohoto bodu (D) 
přiměřeně aplikována na tento změněný způsob. Změna dle tohoto ustanovení nebude 
mít vliv na trvání povinnosti Pronajímatele zajistit Nájemci možnost trvalého a 
nepřetržitého provozu Vozidel na zpoplatněných komunikacích České republiky po 
celou dobu trvání příslušné Dílčí smlouvy. 

 

(D) Náhradní vozidlo 

11.8 Pronajímatel je povinen poskytnout Nájemci bezplatně náhradní vozidlo stejné 
kategorie dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Náhradní vozidlo“) ve všech 
případech, kdy lze předpokládat, že Nájemce nebude moci z jakéhokoli důvodu užívat 
Vozidlo dané kategorie po dobu delší než 8 hodin (např. servisní prohlídka nebo zásah 
trvající déle než tuto dobu, technická porucha Vozidla, dopravní nehoda, odcizení nebo 
zničení Vozidla atd.). Náklady na poskytnutí Náhradního vozidla jsou v plném rozsahu 
zahrnuty v nájemném.  
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11.9 Náhradní vozidlo musí být stejného nebo obdobného typu a výbavy (včetně výkonu 
motoru, paliva, užitných vlastností, objemu nákladového prostoru) jako Vozidlo, za 
které se Náhradní vozidlo poskytuje. Náhradní vozidlo bude poskytnuto Nájemci do 
předání Vozidla zpět Nájemci. Ke každému Vozidlu lze v případech specifikovaných 
v odst. 11.15 poskytnout jen jedno Náhradní vozidlo. 

11.10 Náhradní vozidlo musí být ve stavu, který v souladu s obecně závaznými předpisy 
umožňuje jejich okamžité použití v provozu na všech obecně dostupných typech 
komunikací České republiky.  

11.11 Pokud Nájemci vznikne nárok na Náhradní vozidlo, neprodleně po vzniku nároku 
telefonicky na HelpDesk lince Pronajímatele vyzve Pronajímatele k poskytnutí 
Náhradního vozidla. Pronajímatel neprodleně prověří důvody, pro které nebude 
Nájemce moci Vozidlo užívat.  

11.12 Pronajímatel je povinen zajistit Náhradní vozidlo v nejkratší možné době, nejpozději 
však do 1 hodiny od okamžiku telefonického požadavku Nájemce k poskytnutí 
Náhradního vozidla, a v této lhůtě předat Nájemci Náhradní vozidlo na místě určeném 
po vzájemné dohodě s Nájemcem nebo dohodnutém oprávněnými osobami Smluvních 
stran. Po dobu prodlení Pronajímatele s poskytnutím Náhradního vozidla není Nájemce 
povinen platit za příslušné Vozidlo nájemné. 

 

(E) Dočasné vozidlo 

11.13 Pokud Pronajímatel poskytl Nájemci Náhradní vozidlo za odcizené nebo zcela zničené 
Vozidlo, a u takového Vozidla dojde k předčasnému ukončení příslušné Dílčí smlouvy 
dle odst. 17.12 nebo 17.13 této Smlouvy, bude Náhradní vozidlo u Pronajímatele po 
dohodě s Nájemcem přeřazeno z režimu „Náhradní vozidlo“ do režimu „Dočasné 
vozidlo“ (Náhradní vozidlo v takovém případě dále jen „Dočasné vozidlo“), a to do 
doby, než bude Nájemci dodáno nové Vozidlo na základě nové Objednávky a Dílčí 
smlouvy, nebo do doby prohlášení Nájemce o tom, že Dočasné vozidlo nehodlá nadále 
využívat. Doba užívání Dočasného vozidla nebude delší než zbývající doba nájmu 
Vozidla dle Dílčí Smlouvy. 

11.14 Pronajímatel je povinen poskytnout Nájemci Dočasné vozidlo i v jiných případech, a to 
na základě písemné Objednávky Dočasného vozidla, jejíž vzor je přílohou č. 8 této 
Smlouvy. Dočasné vozidlo musí být stejného nebo obdobného typu a výbavy (včetně 
výkonu motoru, užitných vlastností) jako Vozidlo poskytnuté dle této Smlouvy. Dočasné 
vozidlo musí být před předáním Pronajímatelem odsouhlaseno Nájemcem.  Nájemce 
předpokládá nájem maximálně 3 Dočasných vozidel dle tohoto odstavce po dobu 
trvání této Smlouvy. 

11.15 Nájemce je povinen platit Pronajímateli za Dočasné vozidlo nájemné uvedené v Příloze 
č. 3 v tabulce A. této Smlouvy. Pokud nájem Dočasného vozidla netrval celý kalendářní 
měsíc, je Nájemce povinen hradit pouze poměrnou část nájemného.  

11.16 U pojistných událostí, u kterých to bude možné, bude Pronajímatel v zastoupení 
Nájemce uplatňovat uhrazení nákladů spojených se zapůjčením Dočasného vozidla dle 
odst. 11.13 této Smlouvy vůči osobě, která zavinila příslušnou pojistnou událost. 
Vymoženou částku Pronajímatel započte proti nájemnému Dočasného vozidla nebo 
jinak postoupí Nájemci. Do doby, než Pronajímatel obdrží takovou náhradu, nemá 
Nájemce nárok na její započtení při přefakturaci nákladů na poskytnutí Dočasného 
vozidla.  

 

(F) Společná ustanovení k Náhradnímu a Dočasnému vozidlu 



 

15 

 

11.17 Náklady spojené s použitím Náhradního nebo Dočasného vozidla, o nichž není v této 
Smlouvě výslovně sjednáno, že je hradí Pronajímatel (např. zapůjčení výbavy), nese 
Nájemce. 

11.18 Pronajímatel zabezpečí, že pro Náhradní nebo Dočasné vozidlo budou platit stejné 
pojistné podmínky, které jsou uvedeny v Čl. X a další služby uvedené v odst. 10. 1 až 
10. 7 této Smlouvy.  

 

Článek XII. 

MAJETKOVÁ A JINÁ PRÁVA  

12.1 Dodatečné změny, vestavby nebo jiná zhodnocení Vozidla je Nájemce oprávněn 
provést jen s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele. Toto neplatí, pokud se 
jedná o umístění odstranitelných reklam a nápisů na Vozidlo nebo montáž běžných 
demontovatelných autodoplňků s tím, že před ukončením Dílčí smlouvy je Nájemce 
povinen na vlastní náklady uvést Vozidlo do původního stavu, nestanoví-li tato 
Smlouva jinak. Pronajímatel se zavazuje souhlas dle tohoto ustanovení bezdůvodně 
neodepřít, přičemž bere na vědomí specifické požadavky Nájemce vyplývající 
z předmětu jeho činností. Nutnost písemného souhlasu Pronajímatele se, není-li 
udělen přímo touto Smlouvou, vždy vztahuje na doplňky, jejichž montáž podléhá 
zápisu do velkého technického průkazu Vozidla. 

12.2 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, není Nájemce oprávněn k technickým zásahům  do 
Vozidla kromě běžné údržby dle instrukcí výrobce (např. výměna žárovek).  

12.3 Pronajímatel si sám zajistí uvedení Vozidla do původního stavu a vynaložené náklady 
přefakturuje Nájemci pokud tak Nájemce neučinil před předáním Vozidla. Nájemce 
však bude povinen nahradit Pronajímateli pouze takové náklady, které musely být 
skutečně vynaloženy v souvislosti s demontáží zařízení.  

 

Článek XIII. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou nutnou 
součinnost potřebnou pro řádné plnění této Smlouvy a Dílčích smluv, a vzájemně se 
informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění 
této Smlouvy a Dílčích smluv. 

13.2 Nájemce je povinen platit za řádně dodaná Vozidla a poskytnuté Služby stanovené 
nájemné. Nájemce se zavazuje vytvořit vhodné podmínky pro dodávky Vozidel 
a poskytování Služeb a předat Pronajímateli informace nezbytné pro dodání Vozide l 
a poskytování Služeb. 

13.3 Nájemce je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv ze 
strany Pronajímatele. Zjistí-li Nájemce, že Pronajímatel plní tuto Smlouvu či jednotlivé 
Dílčí smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je Nájemce oprávněn požadovat, aby 
Pronajímatel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. 
Pokud Pronajímatel neodstraní vytčené vady a nezačne řádně plnit své povinnosti 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Nájemcem, bude to považováno za podstatné 
porušení příslušné Dílčí smlouvy a Nájemce bude z tohoto důvodu oprávněn od takové 
Dílčí smlouvy odstoupit. Pronajímatel je v takovém případě povinen uhradit Nájemci 
veškeré škody vzniklé z důvodů porušení Smlouvy či jednotlivé Dílčí smlouvy 
Pronajímatelem. 
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13.4 Věci, podklady a záležitosti, které jsou potřebné k plnění této Smlouvy a Dílčích smluv, 
je povinen opatřit Pronajímatel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je 
opatří Nájemce. 

13.5 Poskytovatel je povinen dodávat Vozidla a poskytovat Služby řádně a včas v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě 
a/nebo v příslušné Dílčí smlouvě. 

13.6 Pronajímatel je povinen postupovat při dodávkách Vozidel a poskytování Služeb 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Nájemce. Při tom je Pronajímatel povinen 
upozorňovat Nájemce na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
újmu na právech Nájemce nebo vznik škody. Pokud Nájemce i přes upozornění na 
splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Pronajímatel za případnou škodu tím vzniklou. 

13.7 Pronajímatel je zejména povinen zajistit a odpovídá za to, že jím dodávaná Vozidla 
a poskytované Služby jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. 

13.8 Pronajímatel je oprávněn k plnění této Smlouvy, resp. jednotlivých Dílčích  smluv, 
použít jiných třetích osob, než jsou jako jeho subdodavatelé uvedeny v Příloze č. 7 
tvořící nedílnou součást této Smlouvy, jen s předchozím písemným souhlasem 
Nájemce.  

13.9 Pronajímatel není oprávněn použít podklady a hmotné nosiče předané mu Nájemcem 
pro plnění této Smlouvy pro jiné účely než je dodávka Vozidel a poskytování Služeb 
podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je 
Pronajímatel povinen vrátit Nájemci veškeré podklady a hmotné nosiče poskytnuté 
Nájemcem Pronajímateli ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy. 

13.10 Bez předchozího písemného souhlasu Nájemce není Pronajímatel oprávněn použít ve 
svých dokumentech, obchodních listinách, prezentacích či reklamě odkazy na 
obchodní firmu Nájemce nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Nájemce. 

13.11 Pronajímatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Nájemce provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Nájemci proti jakýmkoli pohledávkám Nájemce 
vůči Pronajímateli, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky (včetně 
zajišťovacího převodu práv nebo zajišťovacího postoupení pohledávek) vůči Nájemci 
na jakoukoli třetí osobu.  

13.12 V případě, že se vyskytne jakákoliv překážka, zejména: 

a) prodlení Nájemce s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Pronajímatele, 

b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Pronajímatele (za takovou překážku se však nepovažuje překážka vzniklá 
z osobních poměrů Pronajímatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Pronajímatel 
v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl Pronajímatel 
podle této Smlouvy nebo podle Dílčí smlouvy povinen překonat), nemožnost plnění 
apod., která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění této Smlouvy nebo 
příslušné Dílčí smlouvy, má Pronajímatel povinnost o této překážce Nájemce 
písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se tato překážka vyskytla. Pokud Pronajímatel Nájemce v této pětidenní lhůtě o 
překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Pronajímatele, která se 
na existenci příslušné překážky váží, zejména Pronajímatel nebude mít nárok na 
jakékoli posunutí termínů plnění této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. 

13.13 Pronajímatel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy mít uzavřenou a udržovat v 
platnosti pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného 
plnění alespoň na částku ve výši 5.000.000 Kč. Pronajímatel bude povinen do 5 
pracovních dnů od doručení výzvy Nájemce doložit, že má uzavřenou pojistnou 
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smlouvu v souladu s tímto odstavcem. Při vzniku pojistné události zabezpečuje 
Pronajímatel veškerá právní jednání a jiné úkony vůči pojišťovně.  

 

Článek XIV. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU 

14.1 Pronajímatel odpovídá za to, že Vozidla budou dodána a Služby budou poskytovány 
řádně, v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou a budou prosté 
jakýchkoliv vad v době jejich předání, resp. poskytnutí Nájemci, i po celou dobu trvání 
příslušné Dílčí smlouvy. Pronajímatel odpovídá též za vady Vozidel a/nebo Služeb, 
které vznikly až po jejich dodání, resp. poskytnutí Nájemci, pokud byly způsobeny  
porušením povinností Pronajímatele nebo osob, které použil k plnění svých povinností 
dle této Smlouvy a Dílčích smluv. 

14.2 Vadou se rozumí stav, kdy funkce, jakost, množství nebo provedení dodaného Vozidla 
a/nebo Služby není v souladu s touto Smlouvou a podmínkami specifikovanými 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a v příslušné Objednávce, nebo je Vozidlo a/nebo Služba v 
rozporu s požadavky závazných právních předpisů a příslušných technických norem.  

14.3 Smluvní strany se dohodly, že Nájemce je oprávněn písemně vytknout  vady dodaných 
Vozidel a/nebo poskytnutých Služeb kdykoli v průběhu trvání příslušné Dílčí smlouvy. 
Vady množství a jiné zjevné vady je Nájemce povinen vytknout do 5 pracovních dnů 
ode dne převzetí Vozidla. Skryté vady je Nájemce povinen vytknout do 10 pracovních 
dnů po jejich zjištění. Právní vady je Nájemce povinen vytknout do 20 pracovních dnů 
po jejich zjištění. 

14.4 Nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení výtky Nájemce je Pronajímatel povinen 
písemně sdělit Nájemci, zda reklamaci uznává či neuznává. V případě marného 
uplynutí této lhůty se má za to, že Pronajímatel výtku uznává. Dohodou Smluvních 
stran může být tato lhůta prodloužena.  

14.5 V případě uznané výtky Nájemce je Pronajímatel povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů 
ode dne doručení oznámení o uznání výtky Nájemci: 

a) vadu bezplatně odstranit, nebo 

b) vadné Vozidlo na své náklady převzít od Nájemce a předat mu nové Dočasné 
Vozidlo. 

Veškeré náklady na odstranění oprávněně vytčené vady nese Pronajímatel. Lhůta pro 
odstranění vady může být dohodou Smluvních stran prodloužena. 

14.6 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady Vozidla není dotčen nárok Nájemce na 
náhradu škody nebo smluvní pokutu. 

14.7 Pokud Nájemce nebude po dobu řešení vytčené vady moci Vozidlo užívat po dobu 
delší než 8 hodin, je Pronajímatel povinen Nájemci poskytnout na dobu do vyřešení 
vytčené vady Náhradní vozidlo za podmínek dle čl. XI. písm. (D) této Smlouvy.  

14.8 Pronajímatel odpovídá za veškeré škody, které Nájemci vzniknou v důsledku 
nezajištění dálniční známky dle této Smlouvy. 

14.9 Nájemce hradí veškeré pokuty a penále udělené příslušnými orgány za používání 
Vozidla v rozporu s příslušnými právními předpisy. Toto ustanovení se nevztahuje na 
pokuty a penále udělené zaviněním Pronajímatele. 

14.10 Pokud je pokuta uložena přímo Pronajímateli jako vlastníkovi Vozidla, je Pronajímatel 
povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu povinen informovat Nájemce 
a předat mu celou záležitost k vyřízení. Za tím účelem je Pronajímatel povinen 
poskytnout Nájemci veškerou nezbytnou součinnost, mj. mu udělit plnou moc. Pokud 
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Pronajímatel poruší svou povinnost stanovenou tímto ustanovením a bez vědomí 
Nájemce pokutu uhradí, nebude mít vůči Nájemci žádný nárok na náhradu takto 
uhrazené částky.  

 

Článek XV. 

SANKCE 

15.1 V případě prodlení Nájemce s platbou nájemného či jiných plateb dle této Smlouvy 
bude Nájemce povinen uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

15.2 V případě prodlení Nájemce s předáním Vozidla po ukončení příslušné Dílčí smlouvy 
zpět Pronajímateli bude Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.  

15.3 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost dodat Vozidlo a/nebo poskytnout 
Službu v souladu s termíny stanovenými touto Smlouvou, Dílčí smlouvou či 
dohodnutými mezi Smluvními stranami, bude povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.  

15.4 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost dodat Náhradní vozidlo v souladu 
s termínem stanoveným v odst. 11.12 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Nájemci 
smluvní pokutu ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každou 
hodinu prodlení.  

15.5 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost odstranit vady Vozidla a/nebo Služby 
vytčené Nájemcem v souladu s odst. 14.4 a 14.5 této Smlouvy, bude povinen zaplatit 
Nájemci smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý 
započatý den prodlení. 

15.6 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost dle odst. 6.7 této Smlouvy, bude 
povinen za každé jednotlivé porušení zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
(slovy: pět set korun českých) za každý započatý den trvání porušení povinnosti. 

15.7 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost uzavřít a po celou dobu trvání této 
Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu dle odst. 13.14 této Smlouvy, bude povinen 
zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

15.8 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, 
nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a obchodní tajemství Nájemce 
a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle odst. 
19.1 a 19.6 této Smlouvy a/nebo v rozporu s odst. 19.7 této Smlouvy použije neveřejné 
informace a/nebo obchodní tajemství Nájemce jinak než za účelem plnění této 
Smlouvy a/nebo poruší svou povinnost zavázat svého případného subdodavatele 
povinností mlčenlivosti a respektováním práv Nájemce dle odst. 19.9 této Smlouvy 
a/nebo poruší své povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle odst. 19.12 
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

15.9 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. XV. jsou splatné do třiceti (30) dní ode dne 
doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní 
straně. 
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15.10 Nájemce je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Pronajímateli 
vzniklých v souladu s čl. XV. této smlouvy proti jakýmkoli i budoucím a v daném 
okamžiku nesplatným pohledávkám Pronajímatele vůči Nájemci, zejména 
pohledávkám na zaplacení nájemného. 

15.11 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné 
Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.  

 

Článek XVI. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A DÍLČÍCH SMLUV  

16.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu dvou (2) let ode dne jejího 
uzavření. Termínem zahájení plnění této Smlouvy je den účinnosti této Smlouvy. Dílčí 
smlouvy, které mohou být uzavřené na základě této Smlouvy, se po celou dobu své 
platnosti a účinnosti řídí též ustanoveními této Smlouvy, a to i tehdy, když tato Smlouva 
zanikne dříve než příslušná Dílčí smlouva.  

16.2 Tato Smlouva zanikne v těchto případech: 

a) uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, 

b) dohodou Smluvních stran, 

c) odstoupením některé ze Smluvních stran,  

d) výpovědí některé ze Smluvních stran. 

16.3 Dílčí smlouvy se uzavírají na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců počínajíc běžet ode 
dne účinnosti příslušné Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem doručení 
písemné akceptace Objednávky dle odst. 4.1 písm. b) této Smlouvy, účinnosti dnem 
stanoveným dle odst. 7.10 této Smlouvy. Pokud poslední den trvání Dílčí smlouvy 
připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, skončí Dílčí smlouva nejbližší 
následující pracovní den. Ukončení jednotlivé Dílčí smlouvy nemá vliv na trvání této 
Smlouvy ani jiných Dílčích smluv. V případě uzavření dodatku bude trvání Dílčí 
smlouvy upraveno v tomto dodatku v souladu s Přílohou č. 3 tabulkou B. 

16.4 Standardní (řádné) ukončení Dílčí smlouvy  

16.4.1 V případě řádného ukončení nájmu zašle Pronajímatel nejpozději do 2 měsíců ode 
dne ukončení nájmu Nájemci vyúčtování případné odhadcem stanovené výše 
neakceptovatelného poškození dle Katalogu škod se vzory akceptovatelných a 
neakceptovatelných poškození, který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.  

16.4.2 Závěrečné vyúčtování bude provedeno na základě skutečného nájezdu kilometrů 
Vozidla k datu ukončení Dílčí smlouvy, zjištěného a zapsaného do protokolu při 
vrácení vozidla Pronajímateli. Vyúčtování bude vyčísleno na základě přílohy č. 3 této 
Smlouvy, kdy: 

a) v případě nedodržení předpokládaného nájezdu kilometrů (85 001 - 90 000 
km) budou náklady na Leasing Vozidla přepočítány dle odpovídajícího řádku 
tabulky B uvedené v příloze č. 3 Smlouvy. Rozdíl mezi skutečně zaplacenou 
výší nájemného Nájemcem a konečnou výší nájemného stanoveného dle 
předchozí věty je Nájemce povinen doplatit Pronajímateli / Pronajímatel 
zaplatit Nájemci. 

b) v případě nedosažení (méně než 79 999 km) či překročení (více než 150 001 
km) proběhu kilometrů uvedených v tabulce B přílohy č. 3 je výsledná částka 
stanovena vynásobením ceny za nedosažený/překročený kilometr (viz tabulka 
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C přílohy č. 3) a rozdílu skutečného konečného stavu tachometru a 
předpokládaného nájezdu kilometrů uvedeného v Dílčí smlouvě.  

16.4.3 Vyúčtování dle odst. 16.4.1 a 16.4.2 je Pronajímatel povinen předložit Nájemci 
k odsouhlasení. 

16.5 Předčasné ukončení Dílčí smlouvy 

16.5.1 Za předčasné ukončení Dílčí smlouvy se považuje ukončení Dílčí smlouvy před 
uplynutím doby nájmu sjednané v Dílčí smlouvě z důvodu, kdy vozidlo Pronajímatele 
je poškozeno do takové míry, že je nadále nepoužitelné nebo není ekonomické ho 
opravovat (tzv. totální škoda) nebo v případě, kdy bylo vozidlo Pronajímatele 
odcizeno nebo v případě, kdy o předčasné ukončení Dílčí smlouvy požádá Nájemce.  

16.5.2 V případě, kdy Nájemce požaduje předčasné ukončení Dílčí smlouvy, zavazuje se 
informovat o tom Pronajímatele písemnou formou. Dílčí smlouva v takovém případě 
končí, není-li v oznámení uveden pozdější termín ukončení, 10 dnů od doručení 
takového písemného oznámení Pronajímateli. Dnem předčasného ukončení Dílčí 
smlouvy se pro účely smluvního vztahu rozumí den, kdy Nájemce vrátí Pronajímateli 
Vozidlo.  

16.5.3 K závěrečnému vyúčtování Dílčí smlouvy v těchto případech může dojít až poté, kdy 
budou uzavřeny příslušné pojistné události.  

16.6 Pozdější ukončení Dílčí smlouvy 

16.6.1 V případě, kdy Nájemce požaduje pozdější ukončení Dílčí smlouvy, zavazuje se 
informovat o tom Pronajímatele písemnou formou nejméně 10 dnů před plánovaným 
ukončením Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva může být měněna pouze písemnými 
dodatky.  

16.6.2 Vyúčtování nákladů bude provedeno obdobně dle odst. 16.4 této Smlouvy. 

16.7 Dílčí smlouva zanikne v těchto případech: 

a) uplynutím sjednané doby nájmu Dílčí smlouvy, 

b) v případě zániku Vozidla trvalým vyřazením Vozidla z provozu, 

c) v případě odcizení Vozidla, 

d) dohodou Smluvních stran, 

e) odstoupením některé ze Smluvních stran,  

f)  výpovědí některé ze Smluvních stran. 

 

Článek XVII. 

UKONČENÍ SMLOUVY NEBO DÍLČÍ SMLOUVY  

17.1 Nájemce i Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání 
důvodu, přičemž výpovědní doba v trvání čtyř (4) měsíců počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prokazatelně doručena 
písemná výpověď této Smlouvy. 

17.2 Nájemce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 
Smlouvy ze strany Pronajímatele. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se 
považují zejména následující případy: 

a) prodlení Pronajímatele se splněním jakékoliv jeho povinnosti dle této Smlouvy 
a/nebo Dílčí smlouvy delší než 60 dnů, 
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b) plnění Pronajímatele vykazuje opakovaně vady, tj. nejméně 5x, a Pronajíma tel tyto 
vady neodstraní ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu Nájemcem, 

c) odmítnutí akceptace nejméně dvou Objednávek ze strany Pronajímatele,  

d) porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XIX. této Smlouvy,  

e) jednání Pronajímatele vůči Nájemci vykazující znaky nekalé soutěže, 

f)     vstup Pronajímatele do likvidace, nebo vydání rozhodnutí o úpadku Pronajímatele, 
nebo zamítnutí insolvenčního návrhu proti Pronajímateli z důvodu, že majetek 
Pronajímatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zavedení 
nucené správy u Pronajímatele podle zvláštních právních předpisů.  

17.3 Nájemce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že na straně Pronajímatele 
trvá nemožnost plnění ve smyslu § 2006 a násl. OZ po dobu delší než 90 dní ve vztahu 
k více než pěti Dílčím smlouvám současně. 

17.4 Pronajímatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
této Smlouvy ze strany Nájemce. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se 
považují zejména následující případy: 

a) opakované prodlení Nájemce s úhradou jakéhokoliv jeho peněžního dluhu dle této 
Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy delší než 60 dnů, 

b) porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XIX. této Smlouvy,  

c) jednání Nájemce vůči Pronajímateli vykazující znaky nekalé soutěže. 

17.5 Nájemce je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Pronajímatel je 
v prodlení s řádným dodáním Vozidla po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínu 
stanovenému dle této Smlouvy či dohodnutým mezi Smluvními stranami a nezjedná 
nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Nájemce k nápravě. 

17.6 Nájemce je dále oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy též v případě, že Vozidlo 
vykazuje opakované vady, tj. vyskytující se nejméně 2x, bránící Nájemci v řádném 
užívání Vozidla a Pronajímatel tyto vady neodstraní ani v dodatečné lhůtě poskytnuté 
mu k tomu Nájemcem ani nedodá Nájemci nové bezvadné Vozidlo.  

17.7 Nájemce je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že na straně Pronajímatele 
trvá nemožnost plnění této Dílčí smlouvy ve smyslu § 2006 a násl. OZ po dobu delší 
než 90 dní.  

17.8 Nájemce je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy též z dalších důvodů výslovně 
stanovených v této Smlouvě. 

17.9 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Nájemce je 
v prodlení s převzetím Vozidla po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům 
stanoveným v příslušné Objednávce či dohodnutým mezi Smluvními stranami 
a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Pronajímatele 
k nápravě. 

17.10 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Nájemce je 
v prodlení s platbou nájemného za příslušné Vozidlo po dobu delší než patnáct (15) 
dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) 
dnů od doručení písemné výzvy Pronajímatele k nápravě. 

17.11 Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že: 

a) Nájemce užívá Vozidlo jiným než sjednaným způsobem nebo podstatným 
způsobem porušuje jiné povinnosti stanovené touto Smlouvou, pokud Pronajímateli 
v důsledku toho vznikla nebo hrozí vznik škody, a Nájemce nezjedná nápravu ani 
do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Pronajímatele k nápravě, 
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b) Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Vozidlo pronajme či 
jinak poskytne do užívání třetí osobě v rozporu s touto Smlouvou, 

c) Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele zřídí či umožní 
zřízení jakéhokoli zajišťovacího či jiného práva k Vozidlu ve prospěch třetí osoby,  

d) Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provede na Vozidle 
jiné úpravy nebo změny, než mu umožňuje tato Smlouva. 

17.12 Pokud dojde k odcizení Vozidla, zaniká Dílčí smlouva dnem, v němž došlo k odcizení 
Vozidla. Pronajímatel se zavazuje zaslat Nájemci kopii usnesení o zahájení trestního 
stíhání určité osoby, odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými 
v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě (neznámý 
pachatel), a to do 10 pracovních dnů ode dne obdržení příslušného dokumentu.  

 

17.13 Pokud dojde k úplnému zničení Vozidla (totální havárie), zaniká Dílčí smlouva dnem, 
v němž došlo k úplnému zničení Vozidla. Pronajímatel se zavazuje zaslat Nájemci kopii 
potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o úplném zničení Vozidla, a to do 10 
pracovních dnů ode dne obdržení příslušného dokumentu. 

17.14 Odstoupení od této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy nebo výpověď této Smlouvy musí být 
příslušnou Smluvní stranou učiněny písemně a doručeny druhé Smluvní straně 
v souladu s touto Smlouvou. 

17.15 Odstoupení od této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy je účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V takovém případě se 
závazek ze Smlouvy nebo z Dílčí smlouvy zrušuje od okamžiku účinnosti odstoupení 
(tzn. ex nunc).  

17.16 Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání Dílčích smluv uzavřených na jejím základě 
před ukončením této Smlouvy.  

17.17 I v případě ukončení této Smlouvy platí všechna ustanovení této Smlouvy i nadále ve 
vztahu k již uzavřeným Dílčím smlouvám. Tato Smlouva je nedílnou součástí každé 
Dílčí smlouvy uzavřené na jejím základě.  

17.18 Ukončením této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 
smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, a ustanovení týkající se takových práv 
a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy nebo 
dané Dílčí smlouvy. 

17.19 V případě předčasného ukončení této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy má Pronajímatel 
nárok na úhradu skutečných nákladů Pronajímatele, na které mu vznikl nárok v 
souladu s touto Smlouvou ke dni předčasného ukončení této Smlouvy nebo dané Dílčí 
smlouvy. Skutečné náklady Pronajímatele je Pronajímatel povinen předložit Nájemci 
k odsouhlasení. 

17.20 Smluvní strany vypořádají svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z předčasného 
ukončení této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy nejpozději do 30 dnů od takového 
ukončení. 

 

Článek XVIII. 

VRÁCENÍ VOZIDLA  

18.1 Nájemce je povinen předat Pronajímateli Vozidlo v sídle Nájemce či po dohodě 
smluvních stran, a v měsíci, ve kterém dochází k ukončení příslušné Dílčí smlouvy. O 
vrácení Vozidla je Nájemce povinen informovat Pronajímatele nejméně 1 týden před 
vrácením. Pronajímatel si převezme Vozidlo na vlastní náklady na stejném místě, kde 
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došlo k předání Vozidla Nájemci, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě 
zániku Dílčí smlouvy v důsledku zániku či odcizení Vozidla se toto ustanovení 
nepoužije. 

18.2 Nájemce je povinen vrátit Vozidlo v řádném technickém a provozním stavu s ohledem 
na běžné opotřebení odpovídající řádnému užívání v souladu s touto Smlouvou. 
Nájemce se zavazuje vrátit Vozidlo zpět Pronajímateli čisté. Současně s Vozidlem vrátí 
Nájemce Pronajímateli veškeré součásti, příslušenství a dokumenty, které obdržel při 
převzetí Vozidla dle odst. 7.8 této Smlouvy. 

18.3 V případě nedodržení proběhu kilometrů uvedených v Příloze č. 3 tabulce B této 
Smlouvy má Pronajímatel právo na náhradu od Nájemce ve výši uvedené v Příloze č. 3 
tabulce C. této Smlouvy za každý kilometr.  

 

18.4 Při vracení Vozidla sepíší Smluvní strany Předávací protokol, jehož vzor je uveden v 
Příloze č. 6 této Smlouvy. Pronajímatel je oprávněn využít i vlastní Předávací protokol, 
který však musí obsahovat minimálně údaje uvedené ve vzoru této Smlouvy. 
V Předávacím protokolu bude uveden též stav najetých kilometrů a popis technického 
stavu Vozidla vč. případných poškození. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu 
se Vozidlo považuje za řádně vrácené Pronajímateli. 

18.5 Bude-li při vrácení Vozidla zjištěna a v Předávacím protokolu zaznamenána škoda 
způsobená poškozením nebo nadměrným opotřebením Vozidla nebo v důsledku 
chybějících doplňků, je Nájemce povinen Pronajímateli tuto škodu nahradit. Za 
poškození a nadměrné opotřebení se považují opotřebení specifikovaná v Příloze č. 5 
této Smlouvy. Před provedením opravy Vozidla je Pronajímatel povinen sdělit Nájemci 
vybraný servis a předpokládané náklady na opravu Vozidla. Nájemce je oprávněn 
odmítnout provedení opravy v takovém servisu. Pronajímatel bude v takovém případě 
povinen vybrat jiný servis. Poškození a nadměrné opotřebení v částce do 10 000 Kč 
bez DPH Pronajímatel akceptuje. Dále budou Smluvní strany postupovat analogicky 
dle tohoto ustanovení.  

18.6 Bude-li při vrácení Vozidla dodatečně zjištěna škoda způsobená poškozením nebo 
nadměrným opotřebením Vozidla, je Pronajímatel povinen umožnit Nájemci tuto škodu 
zlikvidovat z dosud platného havarijního pojištění. Nájemce se v takovém případě 
zavazuje poskytnout Pronajímateli neprodleně vše potřebné pro likvidaci takové škody. 

18.7 V případě sporu o existenci škody nebo výši nákladů na její odstranění se Smluvní 
strany zavazují respektovat stanovisko soudního znalce vybraného na základě dohody 
Smluvních stran. Nedosáhnou-li Smluvní strany dohody o osobě znalce ve lhůtě 14 
dnů ode dne, kdy jedna Smluvní strana navrhne druhé Smluvní straně znalce, určí 
znalce závazně Nájemce. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese ta ze 
Smluvních stran, jejíž stanovisko nebylo správné.  

 

Článek XIX. 

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

19.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 
neveřejné informace a obchodní tajemství (jak jsou vymezeny níže). Povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

19.2 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Nájemcem Pronajímateli v souvislosti s touto 
Smlouvou; 
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b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Nájemce; 

c) veškeré další informace, které budou Nájemcem či Pronajímatelem označeny jako 
neveřejné ve smyslu ustanovení § 152 ZVZ. 

19.3 Za obchodní tajemství se považují veškeré konkurenčně významné, určitelné, 
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 
souvisejí se závodem některé Smluvní strany.  

19.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto čl. XIX. této Smlouvy se 
nevztahuje na informace: 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Pronajímatele,  

b) u nichž je Pronajímatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k 
dispozici ještě před přijetím těchto informací od Nájemce, 

c) které budou Pronajímateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez povinnost i 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

d) u nichž Nájemce výslovně sdělil, že netrvá na dodržování omezení stanovených 
touto Smlouvou, 

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona nebo na jeho základě příslušným orgánem. 

19.5 Neveřejné informace a obchodní tajemství zahrnují rovněž veškeré informace získané 
náhodně nebo bez vědomí Nájemce, a dále veškeré informace získané od jakékoliv 
třetí strany, které se týkají Nájemce či plnění této Smlouvy. 

19.6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace a 
obchodní tajemství druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a 
že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací, zejména, nikoli 
však výlučně, před jejich únikem či zneužitím. Pronajímatel je povinen zabezpečit 
veškeré neveřejné informace a obchodní tajemství Nájemce proti odcizení nebo jinému 
zneužití. 

19.7 Smluvní strany se dále zavazují neveřejné informace a obchodní tajemství nijak 
nerozšiřovat ani nereprodukovat. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby veškeré 
převzaté dokumenty obsahující neveřejné informace nebo obchodní tajemství druhé 
Smluvní strany byly evidovány a aby nebyly vyhotovovány jejich neevidované kopie.  

19.8 Pronajímatel se zavazuje, že neveřejné informace a obchodní tajemství Nájemce užije 
pouze za účelem plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Jiná použití neveřejných 
informací a obchodního tajemství Nájemce nejsou bez písemného svolení Nájemce 
přípustná.  

19.9 Pronajímatel je povinen své zaměstnance a své případné subdodavatele, kteří budou 
přicházet do styku s neveřejnými informacemi a obchodním tajemstvím Nájemce, 
zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Nájemce nejméně ve stejném 
rozsahu, v jakém je dle této Smlouvy zavázán sám. 

19.10 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. XIX. Smlouvy trvá neomezeně i po ukončení 
Smlouvy. 

19.11 Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. XIX. této Smlouvy má 
druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy v plné výši, a to 
vedle nároku na smluvní pokutu dle odst. 15.9 této Smlouvy. 

19.12 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců 
Nájemce a jiných osob, event. citlivé osobní údaje, lze jen v případech stanovených 
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zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Pronajímatel není oprávněn 
zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců Nájemce a jiných osob, se kterými bude v 
průběhu plnění této Smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

 

Článek XX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

20.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran: 

 

 

a) Oprávněnými osobami Nájemce jsou: 

ve věcech smluvních 

      

 

ve věcech technických (včetně sjednání termínu a místa předání a převzetí Vozidel, 
podpisu Předávacích protokolů dle odst. 7.9 a 18.4 této Smlouvy, hlášení vad 
Vozidel a Služeb)  

  

     

b) Oprávněnými osobami Pronajímatele jsou: 

ve věcech smluvních 

   
   

ve věcech technických (včetně sjednání termínu a místa předání a převzetí Vozidel, 
podpisu Předávacích protokolů dle odst. 7.9 a 18.4 této Smlouvy, hlášení vad 
Vozidel a Služeb)  

 , 
    

   

20.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 
Smlouvy či Dílčích smluv, jejich doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí 
udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní 
stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně 
změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně 
bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně 
účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení. 

20.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, musí být učiněna 
písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či 
jinou formou registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického 
podpisu na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo v tomto článku, není-li 
stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.  
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Článek XXI. 

OPČNÍ PRÁVO NÁJEMCE 

21.1 Smluvní strany sjednaly, že Nájemce má právo vznést v souladu s ust. § 99 ZVZ, jakož 
i bodu 3.2. zadávací dokumentace Veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem této 
Smlouvy, požadavek na poskytnutí Leasingu dalších Vozidel a poskytování Služeb. 

21.2 Požadavek Nájemce ve smyslu předchozího odst. 21.1 může být vznesen opakovaně, 
a to ve formě výzvy k podání nabídky postupem stanoveným v čl. IV. této Smlouvy. 
Leasing a příslušné Služby ve vztahu k předmětným dodatečným Vozidlům budou 
poskytovány za stejných podmínek stanovených v této Smlouvě.  

21.3 V případě, že Nájemce vznese požadavek dle odst. 21.1 až po skončení doby platnosti 
této Smlouvy, zavazuje se Pronajímatel uzavřít s Nájemcem novou rámcovou 
smlouvou totožného znění na dobu 12 měsíců, na jejímž základě budou následně 
postupem stanoveným v čl. IV. této Smlouvy uzavírány Dílčí smlouvy. 

 

Článek XXII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1 Vyjma změn oprávněných osob podle odst. 20.2 této Smlouvy nebo jiných kontaktních 
údajů Smluvních stran mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy nebo Dílčích 
smluv být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě nebo 
příslušné Dílčí smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Změny a doplňky 
této Smlouvy nebo Dílčích smluv, které by byly v rozporu se ZVZ, nejsou přípustné. 

22.2 Tato Smlouva, Dílčí smlouvy a všechny vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem 
České republiky.  

22.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné obchodní podmínky či jiný obdobný 
dokument Pronajímatele, jakož i případný ceník administrativních úkonů Pronajímatele, 
se na tuto Smlouvu a všechny vztahy z ní vyplývající nepoužijí, a to ani částečně. 
Pronajímatel není oprávněn požadovat po Nájemci žádné dodatečné platby za 
administrativní a obdobné úkony. 

22.4 Dojde-li během trvání této Smlouvy v České republice k zavedení EURO jako úřední 
měny České republiky, provede Pronajímatel podle úředně stanoveného přepočítacího 
koeficientu ke dni zavedení této měny přepočet nájemného na tuto měnu. Pronajímatel 
nejpozději do 14 dnů od zavedení EURO písemně sdělí Nájemci výši nájemného v 
EURO a vyzve jej k uzavření dodatku k této Smlouvě, který bude tuto změnu 
reflektovat. Nájemce se zavazuje v takovém případě uzavřít s Pronajímatelem dodatek 
k této Smlouvě v souladu s tímto ustanovením. Veškeré platby dle této Smlouvy budou 
ode dne zavedení EURO jako úřední měny České republiky hrazeny pouze v EURO.  

22.5 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany 
zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy 
o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení 
sporů z této Smlouvy a Dílčích smluv příslušné obecné soudy České republiky místně 
příslušné dle místa sídla Nájemce. 

22.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem 
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z 
povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 
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22.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) 
vyhotovení Smlouvy. 

22.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

22.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifika vozidel 

Příloha č. 2: Vzor Objednávky  

Příloha č. 3: Nájemné  

Příloha č. 4: GPS monitoring a elektronická kniha jízd  

Příloha č. 5: Katalog akceptovatelných a neakceptovatelných poškození a opotřebení 
Vozidel  

Příloha č. 6: Vzor Předávacího protokolu 

Příloha č. 7: Subdodavatelé Pronajímatele 

Příloha č. 8: Vzor Objednávky Dočasného vozidla 

22.10 V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 
textu této Smlouvy. V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem Dílčí 
smlouvy má přednost ustanovení textu této Smlouvy. 

22.11 Smluvní strany v souladu s § 1801 OZ sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy 
založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí § 1799 
a 1800 OZ. 

22.12 Smluvní strany odlišně od § 558 odst. 2 OZ sjednávají, že ustanovení zákona, jež 
nemají donucující účinky, se použijí před obchodními zvyklostmi. 

22.13 Pronajímatel na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny 
okolností. 

22.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 
 

Za Nájemce: Za Pronajímatele: 

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

…………………………………………… ……………………………………………… 

Státní fond dopravní infrastruktury Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

Ing. Zbyněk Hořelica Libor Přerost 

ředitel Jednatel 
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Příloha č. 1: Technická specifika vozidel 

Vozidla musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v 
souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadovaná vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních 
komunikacích v souladu se zákonem 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, ve znění zákona 
č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 
odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

 

                                                
1
 do počtu převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod 

Parametr  Požadovaná hodnota Nabízená hodnota 

Tovární značka - Škoda 

Obchodní označení modelu - Yeti Ambition 2,0 TDI SCR 81 kW 6°MP 
4x4 

1 Karoserie SUV SUV 

2 počet dveří 5 5 

3 počet míst k sezení 5 5 

4 výkon ≥ 80 kW 81 kW 

5 max. točivý moment ≥ 250 Nm 250 Nm 

6 palivo Nafta Nafta 

7 maximální spotřeba pohonných 
hmot (pro kombinovaný provoz) 

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 
musí být u všech vozidel v souladu se zněním vyhlášky č. 
162/2011 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních 
technických podmínek pro účely zákona o veřejných 
zakázkách. 

5,3 litrů/100km 

8 převodovka a počet převodových 
stupňů

1
 

min. 6-stupňová manuální nebo automatická 6-stupňová manuální + 1 stupeň vzad 

9 pohon 4x4 4x4 systém HALDEX 5. generace 

10 emisní norma v době registrace v ČR platná norma EURO 6 
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11 emise CO2 g/km ≤ 170 137 g/km 

12 barva karosérie bez specifikace bílá nemetalická CANDY 

13 barva interiéru černá nebo šedá tmavá (primárně černá) 

14 minimální požadovaná výbava 6x airbag (přední, boční a hlavové) 7x airbag (2x čelní, 2x boční vpředu, 2x 
hlavové vpředu a vzadu, kolenní airbag pro 
řidiče) 

vypínatelný airbag spolujezdce ANO, deaktivace klíčem k zapalování u 
přihrádky před spolujezdcem vpředu 

klimatizace ANO, automatická 

systém jízdní stability ANO, ESC (Electronic Stability Control) 

originální rádio integrované v přístrojové desce s CD nebo 
vstupem USB/paměťové karty a min. 4 reproduktory 

ANO, se vstupem USB + SD paměťové 
karty, 4 reproduktory 

výškově stavitelné sedadlo řidiče ANO 

výškově a podélně stavitelný volant ANO 

3 hlavové opěrky na zadních sedadlech ANO 

středová loketní opěrka vpředu a vzadu ANO, vzadu ji tvoří zadní strana opěradla 
prostředního sedadla, sklopitelného vpřed 

centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO 

el. ovládání předních oken ANO 

el. stavitelná zpětná zrcátka  ANO 

světlomety pro denní svícení nebo funkce denního svícení ANO 

integrovaná (s audiem) HF sada - bluetooth ANO 

tónovaná skla ANO 

kryt zavazadlového prostoru ANO, výklopné a vyjímatelné plato 

gumové podlahové koberce (z originálního příslušenství 
výrobce) 

ANO, 4 ks 

ochranná vana do zavazadlového prostoru ANO 

sítě pro uchycení zavazadel v zavazadlovém prostoru ANO, 3 ks 

ochrana motoru před mechanickým poškozením – kryt spodku 
motoru 

ANO, tzv. PAKET PRO ŠPATNÉ CESTY“ 

15 sada kol z výroby včetně letních 
pneumatik 

rezervní kolo  ANO 

16 druhá sada kol včetně zimních 
pneumatik 

ocelové disky  ANO 
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17 střešní ližiny ano - neodnímatelné ANO, podélné, černá barva 

18 zabezpečení zámek řadicí páky ANO 

19 objem palivové nádrže ≥ 50 l 60 l 

20 objem zavaz./nákl. prostoru ≥ 300 l 321 l v provedení s rezervním kolem a se 
zadními sedadly v základní poloze (s 
podélným posuvem vpřed a vzad) 

21 rozvor ≥ 2550 mm 2.576 mm dle ZTP (2.578 mm dle 
Produktového listu výrobce) 

22 užitečné zatížení ≥ 450 kg 545 kg 

23 celková délka - 4.222 mm 

24 světlá výška ≥ 170 mm 180 mm 

25 další dodání vozidla včetně: požadované dokumentace dle odst. 7.8 
této Smlouvy, min. 10l benzínu v nádrži, povinné výbavy 

ANO 

 další vhodné vybavení či parametry nabízené uchazečem zahrnuté v nabídkové ceně Dále uvedené prvky výbavy jsou nad 
rámec výše uvedených požadavků 
nájemce (zadavatele): bezpečnostní 
asistenti ABS, ASR, EDS, HBA, kola z 
lehkých slitin 16“ – 4 ks s letními 
pneumatikami, přední mlhové světlomety, 
tempomat, výškově nastavitelné sedadlo 
spolujezdce, parkovací senzory vzadu, 
vyhřívání předních sedadel  
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Příloha č. 2: Vzor Objednávky 

 

Objednávka č. [doplní Nájemce] 

na základě Rámcové smlouvy č. [doplní Nájemce] ze dne [doplní Nájemce] 

 

Objednatel 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem  
IČ:    70856508 

(dále jen „Nájemce“) 
 
a 
 
Poskytovatel 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

se sídlem:   Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 
Zastoupený:   Liborem Přerostem, jednatelem 
IČ:    63073188 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

(dále jen „Pronajímatel“) 
 

Předmět této Objednávky je Leasing Vozidla Škoda Yeti Ambition 2,0 TDI SCR 81 kW 6°MP 
4x4 blíže specifikovaného v příloze č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“), 
která je nedílnou součástí této Objednávky. 

Parametry Leasingu: 

Doba trvání leasingu 36 měsíců ode dne převzetí vozidla Nájemcem 

Předpokládaný proběh kilometrů 90 000 km 

Výše měsíčního nájemného 9 767,00- Kč bez DPH 

Datum dodání vozidla2 nejpozději do [doplní vybraný uchazeč při akceptaci 

Objednávky v souladu s odst. 7.1 Smlouvy] 

Místo dodání vozidla [doplní Nájemce před odeslání Objednávky] 

 

Doplněním chybějících údajů a podpisem této Objednávky Pronajímatel potvrzuje, že se 
seznámil s obsahem požadavků Nájemce, že je schopen je beze zbytku splnit, akceptuje je a 
zavazuje se je plnit v souladu s touto Objednávkou a Rámcovou smlouvou. 

Okamžikem podpisu této Objednávky jménem či za Pronajímatele se tato Objednávka 
považuje za Dílčí smlouvu ve smyslu čl. IV Rámcové smlouvy.  

Dílčí smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými zástupci 
Nájemce a Pronajímatele. Za změnu Dílčí smlouvy lze považovat pouze změnu doby trvání 

                                                
2
 Dle odst. 7.1 Rámcové smlouvy - nejpozději do 2 měsíců ode dne odeslání písemné akceptace této Objednávky 
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leasingu, změnu předpokládaného proběhu kilometrů a s tím související změnu výše 
měsíčního nájemného dle odst. 5.9 písm. b) Rámcové smlouvy. 

Otázky neupravené touto Objednávkou / Dílčí smlouvou se v plném rozsahu řídí Rámcovou 
smlouvou.  

Detaily o konkrétním poskytnutém Vozidle (výrobce, typ/model, VIN, číslo karoserie, číslo 
technického průkazu, barva, registrační značka) budou uvedeny v Předávacím protokolu dle 
odst. 7.9 Rámcové smlouvy. 

Dílčí smlouva je platná ode dne jejího podpisu a účinná dnem podpisu předávacího protokolu 
dle odst. 7.10 Rámcové smlouvy. 

 

 

Za Nájemce: Za Pronajímatele: 

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

…………………………………………… ……………………………………………… 

Státní fond dopravní infrastruktury Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

Ing. Zbyněk Hořelica Libor Přerost 

ředitel jednatel 
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Příloha č. 3: Nájemné 

 

A. Nájemné 

Vozidlo 

Doba trvání 
leasingu (v 
měsících) 

Počet 
vozidel 

Roční proběh 
na 1 vozidlo 

Měsíční fixní 
nájemné za 1 vozidlo 

(v Kč bez DPH) 

Škoda Yeti Ambition 
2,0 TDI SCR 81 kW 

6°MP 4x4 
36 15 30 000 9 767,00- Kč 

 

B. Stanovení nájemného dle skutečného nájezdu km a doby nájmu 

     DOBA NÁJMU (měsíc) 

    A B C 

   33 - 35 36 - 38 39 - 41 

N
Á

J
E

Z
D

 (
k

m
) 

 

1 80 000 - 85 000 9 268,00 Kč 9 563,00 Kč 9 858,00 Kč 

2 85 001 - 90 000 9 472,00 Kč 9 767,00 Kč 10 062,00 Kč 

3 90 001 - 95 000 9 553,00 Kč 9 848,00 Kč 10 143,00 Kč 

4 95 001 - 100 000 9 686,00 Kč 9 981,00 Kč 10 276,00 Kč 

5 100 001 - 105 000 9 799,00 Kč 10 094,00 Kč 10 389,00 Kč 

6 105 001 - 110 000 9 982,00 Kč 10 277,00 Kč 10 572,00 Kč 

7 110 001 - 115 000 10 107,00 Kč 10 402,00 Kč 10 697,00 Kč 

8 115 001 - 120 000 10 193,00 Kč 10 488,00 Kč 10 783,00 Kč 

9 120 001 - 125 000 10 267,00 Kč 10 562,00 Kč 10 857,00 Kč 

10 125 001 - 130 000 10 457,00 Kč 10 752,00 Kč 11 047,00 Kč 

11 130 001 - 135 000 10 649,00 Kč 10 944,00 Kč 11 239,00 Kč 

12 135 001 - 140 000 10 838,00 Kč 11 133,00 Kč 11 428,00 Kč 

13 140 001 - 145 000 10 980,00 Kč 11 275,00 Kč 11 570,00 Kč 

14 145 001 - 150 000 11 123,00 Kč 11 418,00 Kč 11 713,00 Kč 

 

C. Cena nedojetých a přejetých kilometrů 

 Cena za 1 kilometr (v Kč bez DPH) 

Nedosažený kilometr 0,10- 

Překročený kilometr 0,80- 
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Příloha č. 4: GPS monitoring a elektronická kniha jízd 

 
1. Zařízením GPS monitoringu jsou vybavena všechna Vozidla. 

2. Služba GPS monitoringu je poskytována po celou dobu nájmu Vozidel. 

3. Služba GPS monitoringu je poskytována bez omezení počtu ujetých kilometrů. 

4. Požadavky na zajištění služby: 

4.1 Zařízení GPS monitoringu musí umět rozlišovat minimálně dva typy jízd, a to služební a 
soukromou. 

4.2 Přepínání mezi jednotlivými typy jízd musí umožňovat řidiči zařízení přímo ve vozidle. 

4.3 Služba GPS monitoringu je na území ČR poskytována on-line, v zahraničí off-line 
s dostatečným paměťovým modulem pro ukládání dat o poloze vozidla. 

4.4 Provozovatel systému GPS monitoring poskytne nájemci kontaktní telefon na infolinku a 
email, které budou dostupné minimálně v obvyklou pracovní dobu. 

4.5 Provozovatel systému GPS monitoring umožní nájemci přístup k  datům přes 
zabezpečené (SSL) webové rozhraní. 

4.6 U soukromých jízd nebude systém zobrazovat detailní záznam o pohybu/poloze vozidla, 
avšak bude evidovat takto ujeté km. 

4.7 Systém uchovává data minimálně po dobu 48 měsíců. 

4.8 Systém umožňuje provádět základní výstupy (měsíční přehled soukromých a služebních 
km, čerpání PHM) podle jednotlivých vozidel a jednotlivých uživatelů. Tyto výstupy musí 
být možno exportovat ve formátech XLS a PDF. 

4.9 Systém umožňuje import ze všech palivových karet obvykle používaných v ČR. 

4.10 Po předání vozidla bude pronajímatelem zajištěno zanesení počátečního stavu 
tachometru do systému. 

4.11 Nebude-li použita technologie GPS monitoringu s načítáním stavů tachometrů přímo 
z řídící jednotky vozidla, zajistí Pronajímatel v systému provádění pravidelných (jednou 
měsíčně) korekcí tachometrů na základě zaslaných podkladů Nájemcem. 

4.12 Provozovatel systému vkládá do systému nové Vozidlo neprodleně po instalaci zařízení 
GPS monitoringu do takového Vozidla. 

4.13 Nájemce je oprávněn řešit reklamace přes infolinku provozovatele systému, a to 
telefonicky nebo zasláním emailu. 

4.14 Odstranění závad na zařízení GPS monitoringu musí proběhnout kdekoliv na území celé 
ČR do 48 hod. od nahlášení závady Nájemcem. 

4.15 Provozovatel systému má povinnost neprodleně informovat Nájemce o nefunkční 
jednotce, pokud dojde k takovému zjištění. 

5. Služba GPS monitoringu obsahuje veškeré poplatky za provoz systému a Nájemci 
nemohou být účtovány dodatečné poplatky, pokud nedojde k jejich předchozímu 
odsouhlasení Nájemcem. Takovými poplatky se rozumí poplatky za nadstandardní 
služby (např. přenos dat v zahraničí, dotaz na polohu vozidla). 

6. Pronajímatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů všech uživatelů systému 
v rozsahu daném příslušnými zákony. 
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Příloha 5: Katalog akceptovatelných a neakceptovatelných poškození a opotřebení 
Vozidel 

 

Část Vozidla Akceptovatelná poškození a 
opotřebení 

Neakceptovatelná poškození a 
opotřebení 

Lak, karoserie - Rýhy a škrábance odstranitelné 
přeleštěním; 

- Drobné deformace, nepřesahující 
průměr 2,5 cm v počtu max. 3 ks na 
jeden díl karoserie; 

- Matný lak v důsledku mytí v myčce; 
- Poškozený lak od kamínků; 
- Barevné rozdíly laku způsobené 

vlivem počasí a stárnutí; 

- Rýhy a škrábance, jejichž 
oprava vyžaduje lakování; 

- Deformace s patrnou korozí pod 
- lakem, nebo četnější, než 3 ks 

na jeden díl karoserie. 

Plasty a lakované 
plasty, (maska, 
nárazníky, zrcátka) 

- Oděrky, rýhy a deformace, které 
nepronikají do podkladového 
materiálu, výrazně neovlivňující 
vzhled vozu, způsobené běžným 
provozem (včetně poškození od 
kamínků); 

- Oděrky a rýhy v nelakovaných 
ochranných plastech podvozku a 
předního nebo zadního spojleru; 

- Poškozená povrchová úprava 
plastů a dekorativních lišt 
způsobené vlivem počasí a stárnutí. 

- Nelícující nárazníky v rozsahu do 1 
cm 

- Deformace s průměrem větším 
než 5 cm, nebo prasklý plast;  

- Chybějící části (záslepky, 
krytky); 

- Deformace nebo prasklý 
ochranný plast podvozku a 
předního nebo zadního spojleru. 

Kola – ráfky, 
pneumatiky 

- Povrchové poškrábání laku litých 
kol; 

- Hluboké rýhy v materiálu litých kol v 
rozsahu do 2 x 2 cm 

- Poškrábané ozdobné kryty kol. 

- Viditelné deformace nebo 
značné poškození disku, 
hluboká rez; 

- Natržení, prodření a viditelné 
boule na pneumatice; 

- Prasklé nebo deformované 
ozdobné kryty kol; 

- Chybějící ozdobné kryty kol 
nebo středová krytka litého kola; 

- Chybějící bezpečnostní klíč 

Interiér - Čalounění běžně opotřebené, které 
lze vyčistit; 

- Plastové a dekorativní části běžně 
opotřebené; 

- Nelícující obložení interiéru 
způsobené vadou materiálu nebo 
montáže; 

- Prošlapané koberečky. 

- Propálené, potrhané, hrubé 
znečištění interiéru odolávající 
běžnému čištění; 

- Zapáchající interiér – po 
kuřákovi. 

Okna, svítilny, zrcátka - Čelní sklo pouze s běžným 
opotřebením odletujícími kamínky; 

- Menší poškození mimo stíranou 
plochu;  

- Boční okna běžné opotřebení i 
svislé odřeniny od spouštění; 

- Snížená nebo úplná ztráta reflexe 

- Čelní sklo poškozené prasklinou 
větší než 0,5 cm, která narušuje 
vnější vrstvu skla 

- Čelní sklo poškozené 
odletujícími kamínky v takové 
hustotě, že je snížena 
viditelnost; 
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zrcátek způsobené vlivem počasí a 
stárnutí; 

- Světla poškozená od kamínků bez 
deformace; 

- Změna zabarvení a povrchové 
praskliny skel světlometů 
způsobené vlivem počasí a stárnutí. 

- Praskliny, viditelné deformace 
světel, díry v plastu; 

- Prasklé sklo zrcátka. 

Nákladový prostor - Běžné opotřebení úměrné provozu 
– odřeniny, drobné promáčkliny 
podlahy a stěn od nákladu, práh 
odřený od běžného nakládání a 
vykládání; 

- Otvory po demontáži dodatečně 
namontovaného zařízení. 

- Díry v podlaze nákladového 
prostoru nebo v částech 
karoserie, dveřích a oknech; 

- Poškození, která omezují 
funkčnost dveří; 

- Deformace na prazích, zlomy 
vzniklé nárazem. 

Ostatní -  - Zlomená nebo chybějící anténa 
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Příloha č. 6: Vzor Předávacího protokolu 

 

Protokol o předání a převzetí Vozidla 

na základě Rámcové smlouvy č. [doplnit] ze dne [doplnit] a Objednávky Nájemce č. [doplnit] 
ze dne [doplnit] (Dílčí smlouvy) 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem  
IČ:    70856508 

(dále jen „Nájemce“) 
 
a 

[Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

se sídlem:   Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 
Zastoupená:   Liborem Přerostem, jednatelem 
IČ:    63073188 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

 

(dále jen „Pronajímatel“) 
 

Předmět předání / Vozidlo: 

Výrobce:  Číslo karoserie:  

Typ:   
Číslo technického 
průkazu: 

 

Registrační 
značka: 

 VIN:  

Barva:  Stav tachometru:  

Příslušenství, součásti a dokumenty předávané současně s Vozidlem: 

kopie velkého technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, kopie pojistných 
podmínek, návod k použití, servisní knížka, Driver Set, asistenční karta, kontaktní údaje na 
asistenční službu, potvrzení o oprávnění k používání vozidla, dva klíče, dva klíče k zámku 
řadicí páky, plán údržby, veškeré další povinné příslušenství předepsané příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy 
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Stav Vozidla, ukazatel palivové nádrže, poznámky: 

 

 

Podpisem tohoto protokolu Nájemce a Pronajímatel potvrzují, že níže uvedeného dne 
Nájemce/Pronajímatel převzal od Pronajímatele/Nájemce Vozidlo včetně všech součástí, 
příslušenství a dokumentace uvedených v tomto protokolu. 

 

 

V [doplnit] dne [doplnit] v [doplnit] hodin 

  

Nájemce     Pronajímatel 

  

 

______________________________ ______________________________ 
Jméno, příjmení:     Jméno, příjmení: 
Číslo občanského průkazu:   Číslo občanského průkazu: 
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Příloha č. 7: Subdodavatelé Pronajímatele 

Bez subdodavatelů 
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Příloha č. 8: Vzor Objednávky Dočasného vozidla 

 

Objednávka Dočasného vozidla č. [doplní Nájemce] 

na základě Rámcové smlouvy č. [doplní Nájemce] ze dne [doplní Nájemce] 

 

Objednatel 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem  
IČ:    70856508 

(dále jen „Nájemce“) 
 
a 
 
Poskytovatel 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

se sídlem:   Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 
Zastoupený:   Liborem Přerostem, jednatelem 
IČ:    63073188 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

(dále jen „Pronajímatel“) 
 

Předmět této Objednávky Dočasného vozidla (dále jen „Objednávka“) je Leasing Dočasného 
vozidla dle odst. 11.13 a 11.14 Rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“), která je 
nedílnou součástí této Objednávky. 

Parametry Leasingu: 

Předpokládaná doba trvání 
leasingu 

[doplní Nájemce před odeslání Objednávky] 

Výše měsíčního nájemného 9 767,00- Kč bez DPH 

Datum dodání vozidla [doplní Nájemce před odeslání Objednávky] 

Místo dodání vozidla [doplní Nájemce před odeslání Objednávky] 

 

Doplněním chybějících údajů a podpisem této Objednávky Pronajímatel potvrzuje, že se 
seznámil s obsahem požadavků Nájemce, že je schopen je beze zbytku splnit, akceptuje je a 
zavazuje se je plnit v souladu s touto Objednávkou a Rámcovou smlouvou. 

Otázky neupravené touto Objednávkou se v plném rozsahu řídí Rámcovou smlouvou.  

Detaily o konkrétním poskytnutém Vozidle (výrobce, typ/model, VIN, číslo karoserie, číslo  
technického průkazu, barva, registrační značka) budou uvedeny v Předávacím protokolu dle 
odst. 7.9 Rámcové smlouvy. 

Objednávka je platná ode dne jejího podpisu a účinná dnem podpisu předávacího protokolu 
dle odst. 7.10 Rámcové smlouvy. 
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Za Nájemce: Za Pronajímatele: 

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

…………………………………………… ……………………………………………… 

Státní fond dopravní infrastruktury Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

Ing. Zbyněk Hořelica Libor Přerost 

ředitel jednatel 
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