
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
uzavřená dle ustanoveni §§ 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku .

č. 20162436
č. zakázky

\

Pronajímatel Přerost a Švorc - auto, s.r.o. IČ: 63073188
Firma: DIČ/ CZ63073188
Bydliště/Sídlo: Veleslavínská 39 Tel.: 

162 00 Praha 6 - Veleslavín Fax: 
Firma je zapsána městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976.

Nájemce Česká televize IČ: 00027383

Na hřebenech I11132/4 ČOP/DIČ: CZ00027383
Bydliště/Sídlo: 147 00 Praha 4 Tel.:
Zastoupení: Mobil: 
Adresa: Banka:

Plátce (není-li totožný s nájemcem) IČ:

Bydliště/Sídlo: ČOP/DIČ:
Tel.:

Zastoupení: Mobil:
Adresa pro zaslání vyúčtování: Banka:

Pronajímatel přenechává nájemci vozidlo Transportér,5AH 7271 k dočasnému užívání za dále specifikovaných podmínek:

Doba nájmu 92 (denní)

Datum Čas Datum Čas
Od: 21.11.2016 07:14 Do: 21.02.2017 07:14

Sjednané nájemné:
Za 1den +21,% DPH

Záloha na nájemné složena ve výši: Kč + Kč DPH

Nájemce stanoví tento okruh osob, které jsou oprávněny vozidlo užívat:
1. Česká televize Č.OP. Č.ŘP.
2. Č.OP. Č.ŘP.

Poznámka: pronájem dle objednávky č.:4500765638
k_____________________________________________________________________________________________________________y

Další smluvní ujednání: víz příloha

,  s.r.o.
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Podmínky nájmu dopravního prostředku -  osobního silničního motorového vozidla
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dopravního prostředku -  osobního silničního motorového vozidla 
(dále jen „vozidlo") a nájemce svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že s těmito podmínkami nájmu souhlasí.

Povinnosti smluvních stran:

Pronajímatel se zavazuje:

- vystavit fakturu -  daňový doklad za nájemné do 14 dnů od ukončení doby pronájmu,

- protokolárně předat nájemci vozidlo ke dni zahájení účinnosti této smlouvy. Spolu s vozidlem předá pronajímatel 
nájemci OTP k vozidlu, doklad o sjednání zákonného pojištění vozidla („zelená karta"), formulář „Záznam o dopravní 
nehodě", kupon k dálniční známce (dálniční známka je vylepena na čelním skle), soubor provozních informací, soubor 
všeobecných pojistných podmínek, týkajících se pojištění vozidla, 1 sadu klíčů k vozidlu,

- provádět kdykoli si to stav vozidla vyžádá, nejdéle však v okamžiku zobrazení příslušného hlášení na palubním 
počítači vozidla, předepsaný pravidelný servis a údržbu vozidla,

- zabezpečit na své náklady nutné běžné opravy vozidla, oleje, maziva a náhradní součástky, včetně pneumatik, 
opotřebovaných provozem. V zimním období zajistí sezónní výměnu pneumatik. Poškozené pneumatiky hradí 
nájemce,

- poskytnout nájemci náhradní vozidlo při opravě vozidla trvající déle než 2 pracovní dny (nevztahuje se na havárie 
velkého rozsahu, zde bude řešeno smluvními stranami individuálně),

- hradit poplatky, spojené s provozem vozidla, jako je silniční daň, poplatek za rádio,

- umožnit nájemci dočasné označení vozidel nájemcem, dle korporátního označení vozového parku nájemce stím, že 
nájemce před ukončením nájmu toto označení z vozidel sejme. Podmínkou je, že nedojde k poškození laku ani jiných 
částí vozidla.

Nájemce se zavazuje:

- dodržovat obecně platné předpisy upravující podmínky provozu na pozemních komunikacích, pravidla silničního 
provozu a příslušné bezpečnostní předpisy,

- udržovat vozidlo v řádném technickém stavu, zejména dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení či 
znečištění funkčních mechanizmů vozidla. Zabezpečovat předepsanou údržbu vozidla, kontrolovat stav chladicí 
kapaliny, olejů, pneumatik a dalších částí vozidla, které podléhají běžné kontrole. Při nedodržení předepsané kontroly 
a údržby, pokud bude mít za následek poškození vozidla, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli vzniklou škodu,

- při poruše vozidla či v případě, že je potřeba zajistit pravidelný servis či opravu vozidla, informovat pronajímatele a 
řídit se jeho pokyny a spolupracovat s ním na odstranění závady atd.,

- ohlásit každou dopravní nehodu či poškození vozidla či zničení nebo odcizení vozidla nebo jeho součástek 
příslušnému oddělení dopravní policie ČR, v zahraniční pak orgánům pověřeným řízením ve věcech dopravních nehod. 
Od těchto orgánů je nájemce povinen vyžádat si potvrzení o tom, kdy a kterému orgánu byla nehoda nebo jiná událost 
hlášena. Toto potvrzení předloží neprodleně pronajímateli a společně dohodnou další postup při řešení této 
záležitosti,

- ve vozidle dodržovat zákaz kouření,

- v případě nadměrného znečištění interiéru a exteriéru vozidla uhradit poplatek 1.000,- Kč bez DPH,

- při opuštění vozidla uvést do činnosti veškeré bezpečnostní mechanizmy ve vozidle (zamykání vozidla, popř. 
zamykání řadicí páky, alarm, monitorovací systém vozidla, podle toho, čím je dané vozidlo vybaveno). V případě 
nedodržení této podmínky nese nájemce veškeré následky, způsobené tímto porušením,

- v případě ztráty kuponu od dálniční známky uhradit novou dálniční známku v plné výši,

- předložit ke kontrole občanský a řidičský průkaz osob, které budou za nájemce vozidlo přebírat,

- předat vozidlo do užívání pouze osobě, která splňuje legislativní požadavky pro řízení vozidla.



Pojištění vozidla (sjednáno u České pojišťovny a.s.):

- v ceně pronájmu vozidla je zahrnuto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinné ručení") s limity 100 mil. Kč /  
100 mil. Kč, havarijní pojištění typu AlIRisk se spoluúčastí 1%, min. 1.000,- Kč, pojištění čelního skla do limitu 10.000,- 
Kč. Územní platnost tohoto pojištění je uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách. Pojištění sedadel, zavazadel, 
právní ochrany není sjednáno.

Ostatní ujednání:

- tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu,

-tato smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí vozidla nájemcem,

- není-li stanoveno jinak, řídí se právní vztahy účastníků této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

Zahájení nájmu:

- smlouva je uzavírána na dobu 90-ti dnů od nabytí účinnosti,

- obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu při nedodržení či porušení povinností z této smlouvy 
vyplývajících, a to bez výpovědní lhůty,

- pronajímatel je povinen předat nájemci protokolárně vozidlo v den zahájení nájemního vztahu na adrese sídla 
nájemce. Vozidlo bude předáno s plnou nádrží PHM,

- nájemce je povinen předat pronajímateli protokolárně vozidlo v den ukončení nájemního vztahu na adrese sídla 
nájemce. Vozidlo bude předáno (vráceno) s plnou nádrží PHM.

Ukončení nájmu:

- v případě řádného ukončení nájmu vozidla po uplynutí 90-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

- v případě nedodržení či porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy, jsou obě smluvní strany oprávněny 
vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní lhůty.



Předávající: Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Veleslavínská 39

162 00 Praha 6 - Veleslavín

IČ: 63073188

DIČ/ CZ63073188 

Tel.:

Fax: 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 20162436

Tovární značka: 

Model:

Číslo podvozku: WV2ZZZ7HZGX011711

SPZ:

Palivo: NM

Cena vozu:

Barva: BILA

Spotřeba 1/100: 8,0

P ř í s l u š e n s t v í

Sada žárovek Lékárnická

Rezerva Zvedák

Klič na matice Trojúhelník

Autorádio: ( Vyndávací: Snímací panel:

P ř e v z e t í V r á c e n í
Stav tachometru: 24577 Stav tachometru:

Stav nádrže 80/80 Stav nádrže

Literatura,OTP a dálniční známka jsou 

Karoserie,okna a lak nepoškozen 

Povrch a interiér vozu čistý 

Osvětlení,směrová světla,houkačka 

Stav a nahuštění pneu v pořádku 

Mot.olej a chlad.kapalina OK 

Provozní a ruční brzda v pořádku 

Řízení v pořádku 

Podvozkové skupiny v pořádku

Příští kontrola vozidla: 30000
Závady: poškozená zadní levá strana nárazníku (odrazka) Závady:

Přední:
Zadní:
Rezerva:

dezén
dezén
dezén

■ . y ? ''  /  ^as:Datum: 21.11.2016 Čas: 07:14 Datum

Předal: Převzal:

Dlouhý Lukáš

Podpis:

Zpracováno programem firmy TEAS® Zlín




