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SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. 31183 
 

(k Rámcové smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. 194 ze dne 23.06.2017) 
 

uzavřená dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami 

 
 

Klokočka Auto Plus s.r.o. 
se sídlem Borského 876, 152 00 Praha 5 
IČ: 63980606, DIČ: CZ63980606 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, odd. C, vložka č. 40451 
zastoupená Ing. Davidem Dvořákem, obchodním ředitelem 
bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu 217873427/0300 
(dále jen "Auto Plus") 
  
a 
  

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 
se sídlem/místem podnikání/trvale bytem: Husova 156/21, 110 00 Praha 1 Staré Město 
IČ/R.Č.: 06097758 DIČ/č. OP: - 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v      , odd.      , vložka       
zastoupená: PhDr. Norou Dolanskou, MBA 
bankovní spojení: PPF Banka č. účtu 2023240006/6000 
(dále jen "nájemce") 
 

Úvodní ustanovení 
 

1) Předmětem Smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“) je: 
a) závazek Auto Plus v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě přenechat nájemci na určitou dobu 

užívání osobního vozu (dále jen „dopravní prostředek“), uvedeného v čl. I. 
b) závazek nájemce platit Auto Plus za dále sjednaných podmínek nájemné. 

 
2) Dopravní prostředek je ve vlastnictví Auto Plus a Auto Plus je oprávněn dopravní prostředek přenechávat do 

dočasného užívání třetím osobám. 
 
 

I. Dopravní prostředek 

dopravní prostředek (značka, typ): Škoda Yeti  Ambition 2,0 TDI 81 kW 4x4  

číslo karoserie: 5AE1931 

barva: šedá metalíza 

RZ: 5AE1931 

 
Stanovený počet najetých km za měsíc s dopravním prostředkem: 1.666,66 km 

 
 

II. Nájemné a platební podmínky 

1) Výše měsíčního nájemného je stanovena  
hodnota bez DPH hodnota DPH 21 % celkem měsíční nájemné 
8.939,67 Kč  1.877,33 Kč  10.817,00 Kč 
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2) Nájemce je povinen platit nájemné měsíčně na základě kalkulace měsíčního nájemného dle odst. 1). Nájemné je 
splatné na shora uvedený účet Auto Plus dle splátkového kalendáře, který je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
3) Pokud se počet ujetých km za dobu nájmu bude lišit o víc než +/- 3.000 km oproti stanovenému počtu najetých 

km podle čl. I vynásobenému počtem měsíců doby nájmu, vznikne nájemci buď povinnost zaplatit Auto Plus 
poplatek ve výši 1,70 Kč za každý km ujetý navíc s připočtením DPH nebo nárok na úhradu poplatku ze strany Auto 
Plus ve výši 0,60 Kč za každý neujetý km s připočtením DPH. Úhrada poplatku za každý neujetý km je prováděna 
do výše maximálně 10.000 km. Tato povinnost resp. nárok nájemci nevzniká za neujeté kilometry nebo kilometry 
ujeté navíc v rozmezí uvedené tolerance 3.000 km. Jestliže v důsledku kilometrů ujetých navíc bude v souladu 
s plánem údržby podle čl. VI odst. 6. Rámcové smlouvy o nájmu dopravního prostředku nutné provést pravidelnou 
servisní prohlídku a údržbu dopravního prostředku, vznikne nájemci povinnost uhradit náklady této prohlídky a 
údržby. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že stanoveným počtem najetých km pro tuto smlouvu se rozumí hranice 
65.999 km (tj. stav tachometru při ukončení této smlouvy) a z této hodnoty proběhne výpočet dle článku II 
odstavce 3. 
 

4) Služby poskytované v rámci nájemného: 
o přihlášení vozidla, silniční daň a poplatek za rádio 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od Kooperativa, plnění do výše 70 mil./ 70 mil. Kč 
o havarijní pojištění od Kooperativa se spoluúčastí 5 %, min. 5.000 Kč, zabezpečení: immobilizér 
o pojištění čelního skla do 15.000 Kč 
o asistence Kooperativa - viz pojistné podmínky 
o dálniční známka ČR 
o pravidelné servisy dle pokynů výrobce max. do 60.000 km 
o 1x sada zimní pneu 215/60/16 - vyšší třída, jejich montáž 2x ročně a uskladnění 
o mezinárodní pojištění Europ Assistance 

 
5) Všechny další služby, které nejsou poskytovány v rámci nájemného, jak je uvedeno v odst. 4), jsou nájemci 

vyúčtovány samostatným daňovým dokladem. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 03.07.2017 do 02.07.2020. 

2) Právní vztahy Auto Plus a nájemce touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy o nájmu 
dopravního prostředku č. 194 ze dne 23.06.2017. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
 
Přílohy: č. 1 Splátkový kalendář 
 
 
V Praze  V Praze 
dne 03.07.2017 dne 03.07.2017 
  
Klokočka Auto Plus s.r.o. Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 
Ing. David Dvořák PhDr. Nora Dolanská, MBA 
obchodní ředitel       


