Centrální evidence smluv provozovatele: 160 157

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále
jen „smlouva“) dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:
ŠKODA AUTO a.s.
se sídlem:
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
jednající:
Miroslav Bláha, vedoucí prodeje Česká republika, na základě
oprávnění k zastupování poskytovatele ze dne 03. 03. 2015, a
Aleš Skřivánek, odborný koordinátor prodeje státní správě,
na základě oprávnění k zastupování poskytovatele
ze dne 18. 02. 2016
IČO:
00177041
DIČ:
CZ00177041 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332
(dále jen „poskytovatel“)
a
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „provozovatel“)
(poskytovatel a provozovatel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě
také jako „smluvní strana“).

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel je vlastníkem osobního vozidla značky ŠKODA odpovídajícího konfiguraci
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „vozidlo“).
2. Podrobná specifikace a popis vozidla, včetně konkrétní RZ a VIN, bude uvedena
v předávacím protokolu, který bude uzavřen mezi smluvními stranami při předání
vozidla provozovateli.
3. Touto smlouvou přenechává poskytovatel provozovateli do užívání uvedené vozidlo
za podmínek sjednaných v této smlouvě.
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Článek II.
Trvání smlouvy
1. Poskytování vozidla se sjednává na dobu určitou v délce jednoho roku. V průběhu této
doby je provozovatel oprávněn užívat vozidlo výhradně pro svou potřebu a výhradně
ke služebním účelům. Provozovatel převezme vozidlo na základě písemné výzvy
poskytovatele, a to nejpozději do 30. 10. 2016.
2. Poskytovatel je oprávněn poskytování vozidla vypovědět před uplynutím sjednané
doby, pokud provozovatel neužívá vozidlo řádně nebo vozidlo užívá způsobem, který
odporuje účelu, kterému vozidlo slouží.
3. Výpovědní doba je stanovena na tři pracovní dny a počíná běžet pracovním dnem
následujícím po dni, kdy byla výpověď provozovateli doručena.
4. Provozovatel je oprávněn smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby
i bez udání důvodů. Výpovědní doba je stanovena na tři pracovní dny a počíná běžet
pracovním dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena poskytovateli.
5. Provozovatel je povinen vozidlo poskytovateli vrátit poslední pracovní den výpovědní
doby.
6. Skončí-li poskytování vozidla před uplynutím stanovené doby, náleží poskytovateli
pouze poměrná část ceny za poskytování plnění dle této smlouvy, odpovídající
skutečné době poskytování vozidla.
Článek III.
Cena
1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že provozovatel uhradí poskytovateli cenu
za poskytování plnění dle této smlouvy jednorázově za celou dobu užívání vozidla
dle čl. II. odst. 1. této smlouvy ve výši 83.500,- Kč včetně DPH
(slovy: osmdesáttřitisícpětsetkorunčeských).
2. Cena za poskytování plnění dle této smlouvy je splatná na základě faktury, kterou
poskytovatel vystaví do 10 pracovních dnů ode dne převzetí vozidla provozovatelem.
3.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení provozovateli.

4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:


označení faktury a její číslo,



název, sídlo a IČO provozovatele,



předmět smlouvy,



bankovní spojení,



fakturovanou částku včetně DPH,



číslo smlouvy z Centrální evidence smluv provozovatele: 160 157.

5. Provozovatel je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet
od doručení opravené nebo doplněné faktury poskytovateli.
Článek IV.
Předání a převzetí vozidla
1. Provozovatel prohlašuje, že vozidlo převezme od poskytovatele nejpozději
do 30. 10. 2016 spolu se dvěma klíči od vozidla a všemi pro provoz potřebnými
doklady (osvědčení o registraci vozidla, zelená karta k povinnému ručení, dálniční
známka, servisní knížka, návod k užívání vozidla a příslušenství, seznam
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autorizovaných servisních míst ŠKODA) a plnou nádrží paliva, a to v Zákaznickém
centru poskytovatele v Mladé Boleslavi. Vozidlo bude při převzetí způsobilé k provozu
a k ujednanému způsobu užívání.
2. Provozovatel vrátí vozidlo poskytovateli včetně dvou klíčů a výše uvedených dokladů
na stejném místě, kde vozidlo převzal. Datum vrácení a předání vozidla je smluvními
stranami stanoveno na první pracovní den po ročním užívání tohoto vozidla od data
jeho převzetí.
3. O předání vozidla poskytovatelem provozovateli bude mezi smluvními stranami sepsán
předávací protokol.
4. Vozidlo provozovatel vrátí ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému
opotřebení při jeho řádném užívání. Provozovatel je povinen vrátit vozidlo umyté
a s vyčištěným interiérem. Umytí vozidla a vyčištění interiéru vozidla zajistí
provozovatel na vlastní náklady.
Článek V.
Povinnosti smluvních stran
1. Provozovatel je povinen zajistit řízení vozidla řidičem, který je držitelem platného
řidičského oprávnění, užívat vozidlo v souladu s návodem k obsluze a vozidlo
nepřetěžovat. Cíl jízd vozidla není poskytovatelem nijak omezen. Provozovatel není
oprávněn přenechat vozidlo do užívání třetím právnickým či fyzickým osobám.
2. Provozovatel je povinen dodržovat intervaly servisních prohlídek vozidla. V případě
potřeby (zejména vada na vozidle, poškození vozidla) bude provozovatel využívat
servisní služby poskytovatele nebo, po předchozí dohodě s poskytovatelem,
kteréhokoliv člena autorizované servisní sítě ŠKODA.
3. Smluvní strany sjednávají, že veškeré provozní náklady spolu s předepsanými
servisními prohlídkami hradí provozovatel.
4. Jakékoli nároky k vozidlu uplatněné vůči poskytovateli třetími osobami, včetně
rozhodnutí a opatření orgánů veřejné správy (zabavení vozidla apod.), oznámí
poskytovatel ihned provozovateli.
5. Poskytovatel je povinen na vozidlo sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a havarijní pojištění a tato pojištění také platit.
6. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelená karta)
je součástí dokladů k vozidlu.
Článek VI.
Náhrada škody
1. Provozovatel odpovídá poskytovateli za škodu, která vznikne na vozidle za dobu trvání
této smlouvy, která není kryta zákonným pojištěním vozidla.
2. V případě krádeže, zničení nebo poškození vozidla je provozovatel povinen uhradit
poskytovateli plnou výši finanční hodnoty vozidla určené ke dni příslušné události,
která nebude kryta pojištěním poskytovatele.
3. Pokud se provozovatel při provozování vozidla stane, ať již přímo či nepřímo,
účastníkem dopravní nehody, při které dojde ke škodě na vozidle třetí osoby anebo
na jiných jejich věcech nebo provozem vozidla, jinak než jako účastník dopravní
nehody poškodí vozidlo anebo jinou věc třetí osoby, a dále též, je-li provozem vozidla
způsobena škoda na zdraví třetích osob, zavazuje se bez prodlení vyrozumět o vzniku
škody poskytovatele.
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Článek VII.
Montáže
1. Pokud bude provozovatel požadovat montáže nestandardních výbav a příslušenství
na/do vozidla (mimo specifikace uvedené v konfiguraci vozidla), má možnost toto
objednat formou objednávky u poskytovatele. Tato výbava vozu objednaná a uhrazená
provozovatelem zůstává po zániku smlouvy a vrácení vozidla ve vlastnictví
poskytovatele.
2. Pokud bude na vozidlo nainstalována nestandardní výbava dle odst. 1. tohoto článku,
bude po skončení doby poskytování vozidla odstraněna poskytovatelem a vozidlo bude
uvedeno do původního stavu na náklady provozovatele.
3. Poskytovatel dodá k vozidlu nepoužitou originální 1 sadu letních pneumatik včetně
disků (součást základního vybavení vozidla) a 1 sadu zimních pneumatik včetně disků.
V případě potřeby dalších pneumatik tyto objedná a hradí provozovatel. Po skončení
smlouvy zůstávají tyto doobjednané pneumatiky ve vlastnictví provozovatele.
Článek VIII.
Kontaktní údaje
1. Kontaktní údaje poskytovatele:


činnosti spojené se smlouvou:
ŠKODA AUTO a.s.
oddělení VTV
Želetavská 1525, 140 00 Praha 4 – Michle
xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxx



činnosti spojené s provozem vozidla:
ŠKODA AUTO a.s.
oddělení VTK/1
Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxx

2. Kontaktní údaje provozovatele:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
oddělení hospodářské správy
Petr Šlapák
tel.: xxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxx
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Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva
a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zejména
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze formou písemných
a očíslovaných dodatků s podpisy obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1: Konfigurace vozidla.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Provozovatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis.
5. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace, metadat a dalších
parametrů a celého znění této smlouvy včetně dohodnuté ceny v souladu s příslušnými
právními předpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv
dle příslušného právního předpisu, které zajistí Provozovatel.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy potvrzují,
a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné
uzavřena po vzájemném projednání. Na důkaz toho
Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného
smlouvy.

že její obsah a práva
vůli, a že smlouva byla
připojují své podpisy.
počtu vyhotovení této

Provozovatel:

Poskytovatel:

V Praze, dne 27. 09. 2016

V Mladé Boleslavi, dne 27. 09. 2016

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního

Miroslav Bláha
vedoucí prodeje Česká republika,
na základě oprávnění k zastupování
poskytovatele ze dne 03. 03. 2015
Aleš Skřivánek
odborný koordinátor prodeje státní
správě, na základě oprávnění
k zastupování poskytovatele
ze dne 18. 02. 2016
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Příloha č. 1: Konfigurace vozidla
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