
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Smlouva o nájmu motorového vozidla formou operativního leasingu 
číslo 2018107046

(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:
telefonní spojení:
e-mail:

a nájemcem:
název/jméno:
IČ/r.č.:
sídlo/bydliště:
zapsaný v obch. rejstříku:
zástupce:
bankovní spojení:
telefonní spojení:
e-mail:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
25220683, DIČ: CZ25220683
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 
B 710 vedená u Krajského soudu v Plzni

Předmětem nájmu je vozidlo:

Druh vozidla: Osobní automobil
Značka vozidla: Ford
Model vozidla: KA+
Karoserie: 5D
Výbava: Ultimate
Motorizace: 1,2 Ti-VCT / 63kW / 85k
Typ převodovky: 5st. manuální
VIN číslo. MAJUXXMTKUHU82987
SPZ:
Výbava: 10117951 - Cenová nabídka v příloze č.l
Počet km při převzetí: 10 km
Stav předmětu financování Nové
Záruka: Standardní 2 roky/bez limitu km

Cena vozidla:
S DPH:
Bez DPH:

Informace ohledně nájmu vozidla:

Doba trvání nájmu vozidla: 4 roky
Doba nájmu - datum: 31.5.2018 - 30.5.2022
Sjednaný maximální nájezd km
za celou dobu trvání nájmu: 90.000 km



  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Nájemné:
Měsíční splátka s DPH: 
Měsíční splátka bez DPH:

Služby zahrnuté v rámci nájmu :
silniční daň:
povinné smluvní pojištění
odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla:
pojišťovna:
havarijní pojištění:
spoluúčast:
pojišťovna:
pojištění skel vozidla:
spoluúčast:
pojišťovna:
limit plnění:
roční dálniční známka:
poplatek za rozhlas:
servis:
pneuservis:
k autu náleží

ANO

ANO
Kooperativa
ANO
5% minimálně 5.000,- Kč
Kooperativa
ANO
bez spoluúčasti
Kooperativa roční

NE
ANO
NE
NE
1 x sada pneu (včetně na voze z výroby)

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: Všeobecné podmínky operativního leasingu obchodní společnosti AUTO IN 
s.r.o. (dále jen „VOP"), které nájemce obdržel při podpisu této smlouvy a také prohlašuje, že se s těmito řádně 
seznámil a že mu jsou srozumitelné. V případě kolize ustanovení této smlouvy a VOP mají přednost ustanovení této 
smlouvy.
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 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.
Pronajímatel odpovídá za technický stav vozidla k okamžiku převzetí vozidla nájemcem.
Nájemce odpovídá jen za vady vozidla způsobené porušením povinností nájemce.
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 ediným a výhradním majitelem předmětu 
nájmu.

Pronajímatel dále výslovně souhlasí s tím, že nájemce
. Smluvní strany se dohodly, že nájemce po skončení trvání této smlouvy

HW vybavení z vozidla na své náklady odstraní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pronajímatel není oprávněn měnit jednostranně výši nájemného, Jakákoliv 
změna výše měsíční platby může být provedena pouze na základě dohody smluvních stran ve formě uzavření 
dodatku k této smlouvě.

K čl. 9.5 se smluvní strany dohodly, že k problematice opotřebení PN nad rámec obvyklého opotřebení a možným 
nákladům na uvedení PN do stavu odpovídajícího obvyklému opotřebení společně pro danou

Pronajímatel bere na vědomí, že nájemce je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní 
samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen „smlouva"), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv nájemce, a to nejpozději do 30 dnů po 
podpisu této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv a smluvní strany 
potvrzují, že pravidly v této smlouvě sjednanými se řídí již od okamžiku jejího uzavření.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Přílohy a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
č. 1: Splátkový kalendář nájemného
č. 2: Metodika
č. 3: Všeobecné podmínky operativního leasingu obchodní společnosti AUTO IN s.r.o.

V Plzni, dne 31.5.2018

Podpis zástupce pronajímatele 
(hňlkovvm nísmem a podpis)

i otoznosi overn a cisio ur zrantroiovai 
(hůlkovým písmem a podpis)


