
Úřad vlády České republiky 
 

 
 

ev.č. 18/142-0 
 
 

Smlouva o dočasném bezúplatném užívání vozidla 
 

ŠKODA AUTO a.s. 
se sídlem:tř. Václava Klementa 869, 293 01Mladá Boleslav 
IČO: 00177041,  
DIČ: CZ00177041 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,spisová značka B 332 
zastupuje: Miroslav Bláha, vedoucí prodeje České republiky 

a Pavel Toman, odborný koordinátor prodeje státní správě 
bankovní spojeníUniCredit Bank Czech Republic, a.s. č.ú. 1000053254/2700 
dále jako„provozovatel“ 
 
a 
  
Česká republika – Úřad vlády České republiky  
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 
IČO: 00006599, 
DIČ: CZ00006599 
zastoupená:  Zdeňkem Hauserem, ředitelem Odboru dopravy Úřadu vlády České republiky, 

na základě vnitřního předpisu 
bankovní spojení: 19-4320001/0710 
dále jako „uživatel“ 
 
 
 
uzavírají tutosmlouvuo dočasném bezúplatném užívánívozidla ve vlastnictví provozovatele 

dle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“) 

 
 

1. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se provozovatel zavazuje přenechat uživatelina dobu určitou, a to  
od13. 11. 2018do12. 11.2019, do užívání vozidlo 
 

Typ: ŠKODA SUPERB RZ: 4SN 5119 VIN: TMBCP9NP4K7024539 
 
 
(dále jen „vozidlo“) 

 
Bližší specifikace vozidla je uvedena v předávacím protokolu k vozidlu, který se po převzetí 
vozidla stane nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2. Uživatel prohlašuje, že uzavřením této smlouvy a/nebo převzetím a užíváním vozidla nejsou 

porušovány platné interní nařízení nebo předpisy uživatele. 
 
 

2. Převzetí a vrácení vozidla 
 
1. Uživatel převezme vozidlo na základě výzvy provozovatele s plnou nádrží spolu se dvěmaklíči 

a všemi pro provoz potřebnými doklady, a to v prostorách Zákaznického centraprovozovatele 
v Mladé Boleslavia vrátí jej (včetně 2 klíčů,všech pro provoz nezbytných dokladů, plné nádrže, 
povinné výbavy, mimořádné výbavy a druhé sady kol, pokud jimi byl vůz vybaven) tamtéž, 
přičemž jej předtím na vlastní účet řádně umyje a vyčistí jeho interiér. 

 
2. O převzetí a o vrácení vozidla budou sepsánysmluvními stranami předávací protokoly. Předávací 

protokol se vyhotovuje v jednom vyhotovení pro provozovatele a v jednom vyhotovenípro 
uživatele. 
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3. Úhrada nákladůspojených s užíváním vozidla 
 

1. Provozovatel přenechává vozidlo uživatelik dočasnému užívání bezúplatně. Smluvní 
stranyse dohodly, že uživateluhradí provozovateli pouze náklady za pojištění dle čl. 5 smlouvy 
v celkové výši 96.850 Kč včetně DPH(slovy:devadesátšesttisícosmsetpadesátkorunčeských) 
za celou dobu užívání. Úhrada pojištění dle čl. 5 je splatná na základě faktury ve lhůtě21 dní 
ode dne jejího doručení uživateli. Provozovatel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí vozidla 
uživatelem. 

 
2. Faktura provozovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno 
evidenční číslo této smlouvy uvedené uživatelem v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí 
být kopie předávacího protokolu dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. 

 
3. Provozovatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 

26 odst. 4 ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Elektronickou 
fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na 
adresu posta@vlada.cz a v případě e-mailů opatřených zaručeným elektronickým podpisem 
taktéž na adresu edesk@vlada.cz. 

 
4. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je uživatel oprávněn zaslat ji ve 

lhůtě splatnosti zpět provozovateli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlenís jejím 
zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené 
faktury. Důvod případného vrácení musí být uživatelem jednoznačně vymezen. 

 
5. Povinnost uživatele zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním 

příslušné částky z účtu uživatele ve prospěch účtu provozovatele. 
 

4. Užívání vozidla 
 

1. Uživatel nabývá právo užívat vozidlo způsobem ujednaným touto smlouvou. Uživatel je 
oprávněn užívat vozidlo výhradně pro svou potřebu a jeho řízení svěřit výhradně ke služebním 
účelům uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit užívání vozidla jiné osobě bez písemného 
předchozího souhlasu provozovatele. 

 
2. Uživatelbude užívat vozidlo způsobem, který nepoškodí dobrou pověst provozovatele. Uživatelje 

povinen zajistit, že vozidlo bude řízeno řidičem, který je držitelem platného řidičského 
oprávnění, že řidič bude dodržovat platné dopravní předpisy, a že vozidlo bude užíváno 
v souladu s návodem k obsluze a nebude přetěžováno. Cíl jízd není provozovatelem nijak 
omezen. Uživatelzabezpečízáznam každé jízdy s vozidlem do písemného záznamu jízdy (příp. do 
knihy jízd), z něhož bude určitelné to, kdo a kdy dané vozidlo řídil. Uživatelje povinen záznam 
jízdy na požádání v odůvodněných případech (např. v souvislosti s dopravními přestupky při 
užívání daného vozidla) doložit provozovateli tak, aby se dalo určit, který řidič kdy dané vozidlo 
řídil. V případě dopravních přestupků spáchaných při užívání vozidla a škodových událostí na 
vozidle poskytne uživatel provozovateli plnou součinnost a požadované podklady. 

 
3. Uživatel je povinen dodržovat intervaly servisních prohlídek vozidla. Součástí výbavy vozu je 

produkt ŠKODA Předplacený servis STANDARD 5let/ 60 tis. km, který je možno uplatnit u 
autorizovaných partnerů ŠKODA aprovozovatel je poskytuje uživateli zdarma. 

 
4. Smluvní strany sjednávají, že veškeré provozní náklady spolu s předepsanými servisními 

prohlídkami hradí uživatel. 
 
5. Vůz bude standardně vybaven povinnou výbavou, dálniční známkou (pro rok/roky, kdy bude vůz 

uživatelem provozován), ekoznámkou. V případě požadavku uživatele bude vůz vybaven 
skrytým výstražným rozhlasovým zařízením (skrytý VRZ), mechanickým zabezpečením 
Construct, čtecí lampičkou a fóliemi na okna (v souladu s platnými právními předpisy).Pokud 
bude uživatelpožadovat montáže nestandardních výbav a příslušenství na/do vozidla (mimo 
výše uvedená), má možnost za úhradu toto objednatformou objednávky u provozovatele. Tato 
výbava vozidla objednaná a uhrazená uživatelemzůstává po zániku této smlouvy a vrácení 
vozidla ve vlastnictví uživatele. Uživatelvrátí vozidloprovozovateli v původním stavu 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Provozovatel dodá k vozidlu 1 sadu letních a 1 sadu 
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zimních pneumatik, přičemž 1 sada pneumatik je již na vozidle namontována. V případě, že 
uživatel bude potřebovat k užívání vozidla další pneumatiky, objedná a hradí tyto uživatel. 

 
 

5. Pojištění a škody 
 
1. Na vozidlo se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a též 

havarijní pojištění se spoluúčastí na pojistném plnění 10.000 Kč, které jsou 
sjednányprovozovatelem. Doklady o těchto pojištěních jsou součástí dokladů k vozidlu 
předávaných provozovatelem při předání vozidla. Uživatel se zavazuje dodržovat pojistné 
podmínky těchto pojištění, se kterými je provozovatel povinen uživatele prokazatelně seznámit, 
přičemž k vlastnímu jednání s pojišťovnou je oprávněn pouze provozovatel a uživatel se musí 
zdržet jednání vůči pojišťovně, není-li k tomu provozovatelempísemně zmocněn. Uživatelje 
povinen chránit vozidlo proti krádeži, poškození a zneužití. Škody na vozidle je uživatelpovinen 
neprodleně od vzniku škody oznámit provozovateli a dohodnout s ním další postup.Kontaktní 
spojení na provozovatele je uvedeno v čl. 7 této smlouvy.Spoluúčast na pojistném plnění 
uživatel nehradí s výjimkou případů, kdy ke vzniku pojistné události došlo úmyslně nebo 
v důsledku hrubé nedbalosti (např. jízda pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky) ze strany 
uživatele nebo jeho zaměstnanců. 
 

2. Uživatel odpovídá provozovateli za všechny škody, jež vzniknou na vozidle za trvání této 
smlouvy jeho zaviněním. 

 
3. V případě krádeže, ztráty, zničení nebo poškození vozidla je uživatel povinen uhradit 

provozovateli plnou výši škody na vozidle, která není kryta pojištěním provozovatele. 
 
 

6. Ostatní ustanovení 
 

1. Provozovatel poskytuje vozidlo v řádném technickém stavu a vybavené dle platných právních 
předpisů všemi pro provoz předepsanými doklady. V případě poškození nebo vadyvozidla je 
uživatelpovinen informovat provozovatele a nechat poškození nebo vadu diagnostikovat a 
odstranit výhradně u autorizovaného partnera ŠKODA. Poškození vozu při havárii stejně jako 
výměnu čelního skla je nutno realizovat v Servisním centru v Kosmonosech. Běžná opotřebení 
způsobená běžným provozem vozidla (jako např. opotřebení pneumatik, stíracích lišt apod.) 
hradí vždy uživatel. Uživatel nesmí vozidlo bez předchozího písemného souhlasu provozovatele 
jakkoliv upravovat. 
 

2. Uživatel se zavazuje chránit vlastnická práva provozovatele k vozidlu proti zásahům třetích osob 
do těchto práv. Jakékoliv nároky k vozidlu třetími osobami uplatněné a zásahy (např. odcizení, 
zabavení vozidla apod.) neprodleně uživateloznámí provozovateli. Při případných vlastních 
nárocích vůči provozovateli není uživateloprávněn uplatnit k vozidlu zadržovací, resp. jiné 
obdobné právo. 

 

7. Kontaktní údaje 
1. Kontaktní údaje za provozovatele: 
 

Činnosti spojené se Smlouvou: 
ŠKODA AUTO a.s.  
oddělení VTV,  
Želetavská 1525, Praha 4 Michle, 140 00 
Pavel Toman,tel. 326 831 680 nebo 605 293 354 
email: pavel.toman1@skoda-auto.cz 

 

Činnosti spojené s provozem vozu: 
ŠKODA AUTO a.s. 
oddělení VTK/1,  
Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 293 01 
Milan Machel, tel. 326831229 nebo 605 293 354, 
email: milan.machel@skoda-auto.cz 

 

 

mailto:ales.skrivanek@skoda-auto.cz
mailto:milan.machel@skoda-auto.cz
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2. Kontaktní údaje za uživatele: 
 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Odbor dopravy 
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
Zdeněk Hauser, tel. 224 002 698 nebo 724 209 846 
email: hauser.zdenek@vlada.cz 

 
 

8. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Uživatel se zavazuje, že zajistí uveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv do 5 dnů od doručení podepsané smlouvy a bez zbytečného odkladu 
zašle provozovateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
 

2. Obě smluvní strany mohoututo smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní dobačiní 
1měsíc, přičemž výpovědní doba končí posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď prokazatelně doručena druhé smluvní straně.V případě předčasného ukončení této 
smlouvy vrátíprovozovatel uživateli poměrnou část nákladů na pojištění dle čl.3 této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to do 30 dnů ode dne doručení smlouvy. 
 

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
4. Smluvní strany výslovně ujednávají, že veškeré záležitosti neupravené v této smlouvě se řídí 

zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro spory vznikající 
z této smlouvy anebo v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany pravomoc věcně příslušného 
soudu České republiky, v jehož obvodu je sídlo provozovatele. 

 
5. Tato smlouva se vyhotovuje v5 stejnopisech, z nichž uživatel obdrží 3 vyhotovení 

a provozovatel2 vyhotovení. 
 
6. Uživatel je oprávněn tuto smlouvu uveřejnit, zejména v Registru smluv. 

 
7. Součástí této smlouvy jako její příloha č. 1  je předávací protokol o převzetí vozidla uživatelem. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že s touto smlouvou souhlasí, na důkaz čehož připojují podpisy. 
 

 

Dne 12. 11. 2018 

 
 
za provozovatele     za uživatele: 
ŠKODA AUTO a.s. Česká republika – Úřad vlády České 

republiky 
 
 
________________________    ____________________ 
Miroslav Bláha      Zdeněk Hauser 
vedoucí prodeje     ředitel Odboru dopravy 
Česká republika     
 
 
 
_____________________    
Pavel Toman 
odborný koordinátor 
prodeje státní správě 

mailto:hauser.zdenek@vlada.cz

	________________________    ____________________

