
Smlouva o nájmu motorového vozidla formou operativního leasingu 
číslo 2018107012 

 
 
 
(dále jen „LS“) uzavřená dle § 1746 odst.2 .z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) níže uvedeného 
dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 

pronajímatelem: 

název/jméno:    AUTO IN s.r.o.  

IČ/r.č.:      252 98 828, DIČ CZ25298828 

sídlo/bydliště:    se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09  Pardubice  

zapsaná v obchodním rejstříku:   vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13920 

bankovní spojení:    176998863/0600    

telefonní spojení:    +420 702 212 343 

e-mail:      rihad@autoin.cz     

 

a nájemcem: 

název/jméno:    Ostravská univerzita 

IČ/r.č.:     61988987 

sídlo/bydliště:    70200 Ostrava - Moravská Ostrava, Dvořákova 138/7 

zapsaný v obch. rejstříku:   

zástupce:    Prof. MUDr.Jan Lata, CSc. 

bankovní spojení:     

telefonní spojení:    +420 553 46 1001 

e-mail:     jan.lata@osu.cz 

    

Předmětem nájmu je vozidlo: 

Druh vozidla:    Osobní automobil 

Značka vozidla:    Ford 

Model vozidla:    Tourneo Custom 

Karoserie:    TOURNEO 

Výbava:     TITANIUM 

Motorizace:    2,0 EcoBlue/125 kW 

Typ převodovky:    6st. manuál 

VIN číslo.    WF03XXTTG3HE52070  

SPZ:     1TI 9734 

Výbava:      10119291 – Cenová nabídka v příloze č.1 

Počet km při převzetí:   10 km 

Stav předmětu financování   nové 

Záruka:      Standardní 

 

Cena vozidla: 

S DPH:     793.668,00 Kč 

Bez DPH:    655.923,96 Kč 

 

Informace ohledně nájmu vozidla: 

Doba trvání nájmu vozidla:   24 měsíců 

Doba nájmu – datum:   26. 1. 2018 – 25. 7. 2020 

Sjednaný maximální nájezd km  

za celou dobu trvání nájmu:  40.000 km  

 

Nájemné:    

Měsíční splátka s DPH:   16.927,90 Kč s DPH 

Měsíční splátka bez DPH:   13.990,00 Kč bez DPH 

mailto:jan.lata@osu.cz


Služby zahrnuté v rámci nájmu: 

silniční daň:    ANO 
povinné smluvní pojištění  
odpovědnosti za škodu  
způsobenou provozem vozidla:   ANO 
pojišťovna:     Kooperativa 
havarijní pojištění:   ANO  
spoluúčast:      5% minimálně 5.000,- Kč, 
pojišťovna:    Kooperativa 
pojištění skel vozidla:   ANO  
spoluúčast:    bez spoluúčasti 
pojišťovna:    Kooperativa 
roční dálniční známka:   NE 
poplatek za rozhlas:   ANO 
servis:     NE 
pneuservis: NE 
k autu náleží 1 x sada letních pneu (včetně na voze)  

  
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Všeobecné podmínky operativního leasingu obchodní společnosti AUTO IN 

s.r.o., které nájemce obdržel při podpisu této smlouvy a také prohlašuje, že se s těmito řádně seznámil a že mu 

jsou srozumitelné.  

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou číslovaného dodatku k této smlouvě, pokud není  

ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak. 

Tato smlouva se v neupraveném řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

s výslovným vyloučením aplikace smlouvy o nájmu dle občanského zákoníku, zejména pak s vyloučením 

ustanovení o nájmu týkajících se skončení nájmu, prodloužení nájmu, odpovědnosti pronajímatele za stav 

předmětu nájmu, slevy z nájmu a zvláštních ujednání o nájmu dopravního prostředku. 

Nájemce svým podpisem této smlouvy o pronájmu předmětu financování stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou 

vozidla včetně veškeré dokumentace spojené s užíváním tohoto vozidla. Nájemce dále potvrzuje, že převzal 

předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu dohodnuté ceně za tento nájem. 

Dále nájemce prohlašuje, že si vybral dodavatele nájmu vozidla zcela sám a bez nátlaku dalších osob a že byl plně 

seznámen s riziky, které jsou spojeny s užíváním a provozováním tohoto předmětu  nájmu.  

Nájemce dále souhlasí s tím, že bude velký technický průkaz uložen ve společnosti AUTO IN s.r.o., na kterou 

bude také předmět financování registrován. Společnost AUTO IN s.r.o. je  jediným a výhradním majitelem  

předmětu nájmu. 

Tímto prohlašuji, že jsem tuto smlouvu uzavřel zcela svobodně a bez nátlaku dalších osob. 

 

V Ostravě, dne 26. 1. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zástupce pronajímatele   Podpis nájemce 

  (hůlkovým písmem a podpis)     (hůlkovým písmem a podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

Totožnost ověřil a číslo OP zkontroloval           Číslo OP 

         (hůlkovým písmem a podpis) 


