
SMLOUVA 
o nájmu vozidla 

uzavřená podle § 2201 a násl. a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 
č. smlouvy 

I I I I I I I I I I I 

, 

Pronajímatel: 

ŠKODA AUTO a.s. 

tř . Václava Klementa 869, 
Se sídlem: Mladá Boleslav II 

29301 Mladá Boleslav 

Zastoupena : 
Miroslav Bláha 

Aleš Skřivánek 

vedoucí prodeje Česká 

Funkce: 
republika 

odborný koordinátor prodeje 
státní správě 

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Kalová 

Funkce: oblastní poradce KAM 

Tel. : 734290647 

Fax: 

IČ : 00177041 

DiČ: CZOO177041 

Zapsaná v obch. Městský soud v Praze, oddíl B, 
rejstříku: vložka 332 

Bankovní spojení: 1000053254/2700 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

č. smlouvy 

14131/ 111 S 101/ 12 10 11 17 

Nájemce: 

Česká republika -

Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Jankovcova 2, 17004 Praha 7 

Zastoupena: Ing. Vladimír Sloup 

Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

Kontaktní 
Ing. Vladimír Sloup 

osoba: 

Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

tel: 233045185 

Fax: 233044506 

IČ: 49370227 

DiČ: není plátce DPH 

Bankovní 
30027001/0710 

spojení: 

1. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na dobu určitou, a to od 

1. 1. 2018 do 31. 12.2018 do užívání nové osobní vozidlo 

typ 

ŠKODA SUPERB L&K 2.0 TSI 206 kW 6-stup. Automat. 4x4 

(dále jen "vozidlo") 

a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné, dle podmínek sjednaných touto 

smlouvou. Doporučená cena vozidla na trhu činí 1 299 690 Kč s DPH. 
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Bližší specifikace vozidla je uvedena v předávacím protokolu k vozidlu . 

Nájemce se zavazuje užívat vozidlo způsobem stanoveným v této smlouvě. Nájemce je 
oprávněn užívat vozidlo výhradně pro svou potřebu a jeho řízení svěřit výhradně ke 
služebním účelům nájemce. Nájemce není oprávněn dát vozidlo do podnájmu ani jej jakkoliv 
jinak přenechat třetím právnickým či fyzickým osobám bez písemného předchozího souhlasu 
pronajímatele. 

Nájemce prohlašuje, že uzavřením této smlouvy a/nebo převzetím a užíváním vozidla nejsou 
porušovány platné interní nařízení nebo předpisy nájemce. 

2. Převzetí a vrácení vozidla 
Nájemce převezme vozidlo na základě výzvy pronajímatele spolu s plnou nádrží spolu se 
dvěma klíči a všemi pro provoz potřebnými doklady, a to v předávacím místě pronajímatele 
na adrese ŠKODA Zákaznické centrum, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslava 
vrátí jej s plnou nádrží (včetně klíčů, potřebných dokladů, povinné výbavy, a sady zimních 
kol) tamtéž, přičemž jej předtím na vlastní účet řádně umyje a vyčistí jeho interiér. 

O převzetí a vrácení vozidla bude sepsán předávací protokol. 

3. Nájemné 
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nájemce uhradí pronajímateli jednorázově nájemné 
za celou dobu užívání vozidla dle čl. 1. této smlouvy ve výši 90150,00 Kč s DPH (slovy: 
devadesáttisícstopadesátkorunčeských). 

Nájemné je splatné na základě faktury, která bude nájemci doručena nejpozději do 14 
kalendářních dnů po protokolárním předání vozidla na adresu sídla nájemce a bude splatná 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení. 

Faktura musí obsahovat název a sídlo nájemce a číslo této smlouvy (číslo smlouvy nájemce 
vyznačené v jejím záhlaví) a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. 

Nájemce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-Ii tyto údaje uvedeny 
chybně . Pronajímatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není nájemce v prodlení se zaplacením faktury. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v původní délce. 

4. Nakládání s vozidlem 
Nájemce bude užívat vozidlo způsobem, který nepoškodí dobrou pověst pronajímatele. 
Nájemce je povinen zajistit, že vozidlo bude řízeno řidičem, který je držitelem platného 
řidičského oprávnění, že řidič bude dodržovat platné dopravní předpisy, a že vozidlo bude 
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užíváno v souladu s návodem k obsluze a nebude přetěžováno. Cíl jízd ani kilometrový nájezd 
vozidla není pronajímatelem nijak omezen. Nájemce zabezpečí záznam každé jízdy 
s vozidlem do písemného záznamu jízdy (příp. do knihy jízd), z něhož bude určitelné to, kdo a 
kdy dané vozidlo řídil. Nájemce je povinen záznam jízdy na požádání v odůvodněných 
případech (např. v souvislosti s dopravními přestupky při užívání daného vozidla) doložit 
pronajímateli tak, aby se dalo určit, který řidič kdy dané vozidlo řídil. V případě dopravních 
přestupků spáchaných při užívání vozidla a škodných událostí na vozidle poskytne nájemce 
pronajímateli plnou součinnost a požadované podklady. 

Nájemce je povinen dodržovat intervaly servisních prohlídek vozidla. Smluvní strany 
sjednávají, že veškeré náklady spojené s kompletním servisem vozidla spolu s předepsanými 
servisními prohlídkami hradí pronajímatel a provozní náklady typu pohonné hmoty, brzdové 
kapaliny a kapaliny do ostřikovačů hradí nájemce. 

Vozidlo bude standardně vybaveno povinnou výbavou, minimálně dojezdovým rezervním 
kolem, dálniční známkou a ekoznámkou. 

Pokud bude nájemce požadovat montáže nestandardních výbav a příslušenství na/do 
vozidla, má možnost toto objednat formou objednávky u pronajímatele. Tato výbava vozidla 
objednaná a uhrazená nájemcem zůstává po zániku této smlouvy a vrácení vozidla ve 
vlastnictví nájemce. Nájemce vrátí vozidlo pronajímateli v původním stavu s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení. 

Pronajímatel dodá k vozidlu 1 sadu letních a 1 sadu zimních pneumatik, přičemž jedna sada 
zimních pneumatik je již na vozidle namontována. V případě potřeby dalších pneumatik 
objedná a hradí tyto nájemce. 

S. Pojištění a škody 
Na vozidlo se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a též 
havarijní pojištění sjednané pronajímatelem s maximálně 1 % spoluúčastí, s územní 
působností podle prováděcí vyhlášky k zákonu č 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla, jakož i na území států vyznačených na zelené kartě. Doklady o těchto 
pojištěních včetně pojistných podmínek jsou součást í dokladů k vozidlu předávaných 

pronajímatelem při předání vozidla. Uživatel se zavazuje dodržovat pojistné podmínky těchto 
pojištění, přičemž k vlastnímu jednání s pojišťovnou je oprávněn pouze pronajímatel a 
nájemce se musí zdržet jednání vůči pojišťovně, není-Ii k tomu pronajímatelem písemně 
zmocněn. Nájemce je povinen chránit vozidlo proti krádeži, poškození a zneužití. Škody na 
vozidle je nájemce povinen neprodleně od vzniku škody oznámit pronajímateli a dohodnout 
s ním další postup. Kontaktní spojení na pronajímatele je uvedeno v čl. 7 této smlouvy. 

Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, jež vzniknou na vozidle za trvání této 
smlouvy jeho zaviněním . 

V případě krádeže, ztráty, zničení nebo poškození vozidla je nájemce povinen uhradit 
pronajímateli finanční náhradu škody vzniklé na vozidle za trvání této smlouvy ve výši, která 
není kryta pojištěním pronajímatele. 
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6. Ostatní ustanovení 
Pronajímatel poskytuje vozidlo v řádném technickém stavu a vybavené dle platných předpisů 
všemi pro provoz předepsanými doklady. V případě poruchy na cestě je nájemce povinen 
informovat pronajímatele (kontaktní spojení na pronajímatele je uvedeno v čl. 7 této 
smlouvy) a nechat poruchu diagnostikovat a odstranit výhradně v opravně, která je 
pronajímatelem smluvně oprávněna k servisu vozidel ŠKODA. V případě poškození či jiných 
vad vozidla je nájemce rovněž povinen informovat pronajímatele (kontaktní spojení na 
pronajímatele je uvedeno v čl. 7 této smlouvy). Běžná opotřebení způsobená běžným 

provozem vozidla (jako např. opotřebení pneumatik, stíracích lišt apod.) hradí vždy nájemce. 
Nájemce nesmí vozidlo bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele jakkoliv 
upravovat. 

Nájemce se zavazuje chránit vlastnická práva pronajímatele k vozidlu proti zásahům třetích 
osob do těchto práv. Jakékoliv nároky k vozidlu třetími osobami uplatněné a zásahy (např. 
odcizení, zabavení vozidla apod .) neprodleně nájemce oznámí pronajímateli. Při případných 
vlastních nárocích vůči pronajímateli není nájemce oprávněn uplatnit k vozidlu zadržovací, 
resp. jiné obdobné právo. 

V případě, že je nájemce subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o 
registru smluv") a tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, 
zavazuje se nájemce, že zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv do 5 dnů od doručení 
podepsané smlouvy a bez zbytečného odkladu zašle pronajímateli potvrzení o uveřejnění 
smlouvy dle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv. 

V případě havárie, poruchy, oprav nebo jiných servisních prací pronajímatel poskytne 
nájemci dočasně na dobu, kdy nelze vozidlo užívat, náhradní vozidlo obdobného typu a 
výbavy ve lhůtě do týdne od okamžiku převzetí vozidla do opravny, která je pronajímatelem 
smluvně oprávněna k servisu vozidel s výjimkou servisních zásahů tzv. "na počkání", kdy není 
náhradní vozidlo požadováno. 

O převzetí a vrácení náhradního vozidla bude sepsán předávací protokol. 

7. Kontaktní údaje 

Kontaktní údaje za pronajímatele: 
Bc. Štěpánka Kalová, oblastní poradce KAM - státní správa 
mobil.: 734290647, e-mail: Stepanka.kalova@skoda-auto.cz. 

Kontaktní údaje za nájemce: 
Ing. Vladimír Sloup, ředitel odboru hospodářské správy 
tel. 233045185, mob.: 602375942, e-mail: vladimir.sloup@nku.cz 

8. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět pouze v případě hrubého porušení 
některého z ustanovení této smlouvy či zákonného ustanovení jednou ze smluvních stran, na 
které byl druhou smluvní stranou upozorněn a porušující strana nesjednala nápravu ani 
v dodatečné lhůtě k nápravě . Hrubým porušením se rozumí takové jednání smluvní strany, 
které znemožní řádnou realizaci této smlouvy. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná 
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běžet ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně, přičemž toto oznámení 
je možné provést pouze písemně dopisem doručeným druhé smluvní straně. V případě 
předčasného ukončení této smlouvy vydá pronajímatel nájemci poměrnou část 

nespotřebovaného nájemného ve lhůtě do 30 dnů od ukončení této smlouvy. 

Smluvní strany dále ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením 
zákona, jež nemá donucující účinky. 

Smluvní strany výslovně ujednávají, že veškeré právní vztahy neupravené v této smlouvě se 
řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro spory vznikající z této smlouvy anebo 
v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany pravomoc věcně příslušného soudu České 
republiky v Praze. 

Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany si sjednaly, že jiná 
forma změny této smlouvy než ta, která je uvedena v předchozí větě tohoto odstavce, je 
vyloučena. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními 
stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží jeden a 
nájemce dva. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavřeli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že s 
touto smlouvou souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Nájemce je oprávněn tuto smlouvu uveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem. 

V Praze dne 29. června 2017 

Za pronajímatele: 
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V Praze dne 29. června 2017 

Za nájemce 'f 

~ská re , ut a -Nejvyšší kontrolní úřad 

n. Vladimír Sloup 
ředi o boru hospodářské spr . vy 

ejvyšší kontrolní úřad 
Jankovc,w(1 :2 

170 04 Praha 7 
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