
SNEO, a.s.
sídlo: Nad Alejí 1876/2,162 00 Praha 6 - Břevnov 
IČ: 27114112 
DIČ: CZ27114112
spisová značka: B 9085 vedená u Městského soudu v Praze 
jednající: Ing. Petrem Macháčkem, místopředsedou představenstva, a 

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, členem představenstva 
(dále jen „poskytovatel")

a

Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
sídlo: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČ: 25672541 
DIČ: CZ25672541
spisová značka: B 5402 vedená u Městského soudu v Praze 
jednající: panem Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, a

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 
(dále jen „objednatel")

uzavřely níže uvedeného dne, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

(dále jen „smlouva")

1.

Článek I.
Úvodní ustanovení

automobilu ŠKODA SUPERB výrobní
číslo:registrační značka(dále jen „osobní automobil"). Osobní 
automobil je na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ze dne 10.12. 2014 a 
smlouvy o používání služebního osobního motorového vozi< 
služební i soukromé účel^paru^omáši Jílkovi (bydliště:
Vokovice, datum narození:

Vzhledem ke skutečnosti, že pan Tomáš Jílek vykonává ke dni uzavření této smlouvy kromě funkce 
člena představenstva poskytovatele i funkci člena představenstva objednatele, dohodly se smluvní 
strany na uzavření této smlouvy, na základě které bude panu Tomáši Jílkovi umožněno užívat 
osobní automobil i pro výkon funkce člena představenstva objednatele.

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

1. Na základě této smlouvy je pan Tomáš Jílek oprávněn užívat osobní automobil i pro výkon funkce 
člena představenstva objednatele a objednatel se zavazuje za to zaplatit poskytovateli sjednanou 
úplatu.
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Článek III.
Úplata

1. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli úplatu ve výši 5 545 Kč bez daně z přidané hodnoty 
měsíčně.

2. Výše úplaty dle odst. 1 tohoto článku byla sjednána jako 50% podíl na předpokládaných měsíčních 
nákladech na provozování osobního automobilu dle kalkulace uvedené níže:

Druh nákladů Průměrné
v . ,., , 50 %mesicm naklady

odpisy

opravy a udržování

pojištění

daň silniční

dálniční poplatek

jiné provozní náklady (servisní prohlídky, materiál apod.)

3. K úplatě dle odst. 1 tohoto článku bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené 
výši.

4. Úplata je splatná na základě účetního dokladu vystaveného poskytovatelem vždy k poslednímu dni 
daného měsíce. Lhůta splatnosti účetního dokladu činí 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel prohlašuje, že osobní automobil je ke dni uzavření této smlouvy havarijně pojištěn, a 
že má uzavřenu pojistku na odpovědnost z provozu vozidla. Poskytovatel se zavazuje udržovat tato 
pojištění ve stejném rozsahu po celou dobu účinnosti této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje platit silniční daň, dálniční poplatky, jakož i jiné výdaje související 
s provozováním osobního automobilu včetně pohonných hmot.

3. Pracovní cesty pana Tomáše Jílka při výkonu funkce člena představenstva objednatele budou mezi 
poskytovatelem a panem Tomášem Jílkem vykázány jako soukromé. Spotřebované pohonné 
hmoty při těchto cestách budou vyúčtování panu Tomáši Jílkovi, případně objednateli.

Článek V.
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou, nebo výpovědí kterékoli ze smluvních stran dle odst. 2 tohoto 
článku. Tato smlouva automaticky zaniká v případech uvedených v odst. 3 tohoto článku.

2. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. Tato smlouva automaticky zaniká k datu:

a) skončení smlouvy mezi poskytovatelem a panem Tomášem Jílkem o výkonu funkce člena 
představenstva ze dne 10.12. 2014, nebo smlouvy o používání služebního osobního 
motorového vozidla ze dne 12. 3. 2015,

b) skončení smlouvy mezi objednatelem a panem Tomášem Jílkem o výkonu funkce člena 
představenstva ze dne 10.1. 2018,

c) stane-li se osobní automobil nezpůsobilým k plnění účelu této smlouvy.

2



Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu ne jrčitou.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v Registru smluv, a prohlašují, že 
nepovažují nic z jejího obsahu ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom 
výtisku a jeden výtisk obdrží pan Tomáš Jílek.

V Praze dne: 1. 2. 2018

Ing. Petr Macháček 
místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler 
člen představenstva 

SNEO, a.s.

Ing. Tomáš Novotný 
místopředseda představenstva

Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
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