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Popis 
 
Ředitel PO uzavřel v lednu 2018 smlouvu o zápůjčce vozidla s firmou Kompakt. Jedná se o tzv. 
projekt „Sociální automobil“, kdy firma oslovuje podnikatelské subjekty na území města a jeho okolí 
s nabídkou koupě reklamy, která bude umístěná na vozidle. Nákupem této reklamy se zaplatí 
pořizovací cena vozidla a to je následně zapůjčeno za jednu korunu ročně na dobu šesti let. 
Organizace hradí povinné ručení, havarijní pojištění, servis a provozní náklady úplně stejně, jako 
by vozidlo bylo zakoupeno organizací. Vozidlo bylo předáno do užívání 18. 10. 2019. Došlo 
k úspoře pořizovacích nákladů na vozidlo. Po šesti letech je možné vozidlo odkoupit, požádat o 
nové, nebo spolupráci s firmou Kompakt ukončit. 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
--- 
 
 
Geneze případu 
 
• 5. 1. 2018 uzavření smlouvy o zápůjčce vozidla. 
• 18. 10. 2019 předání zapůjčeného vozidla. 
 
Návrh řešení  
 
• Rada města po projednání bere na vědomí zapůjčení vozidla PO dle přílohy. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
• Rada města po projednání bere na vědomí zapůjčení vozidla PO dle přílohy. 

 
Doporučení předkladatele 
 
Ředitel p. o. doporučuje materiál vzít na vědomí. 
 
 
Stanoviska  
 
Odbor sociální doporučuje materiál vzít na vědomí. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje vzít na vědomí. 
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Výpújčitel 

se sídlem 

zastoupený panem 

IČO: 

/ dále jen výpůjčitel / 

půjčitel 

zastoupená j ednatelem 

IČ: 

/ dále jen KOMPAKT/ 

uzavíraj í tuto smlouvu 

1. Předmět smlouvy 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

43379168 

a 

KOMPAKT spol. s.r.o., Opletalova 683,290 01 

Poděbrady 

49551027 

Kompakt spol. s. r.o. přenechává vypůjčiteli nový automobil zn. Dacia 
Dokker, který bude společnost financovat pomocí nosičú reklamy umístěných na 
automobilu. Touto smlouvou se účastníci smlouvy dohodli, že firma Kompakt bude 
mít k dispozici dostatečnou dobu na přípravu a zpracování reklamy. Předání vozidla 
se uskuteční nejpozději 15 měsíců od uzavření smlouvy. Nebude-li moci být tato 
lhůta z jakýchkoliv důvodů dodržena, mohou oba partneři od této smlouvy 
odstoupit, případně lhůtu prodloužit. 

2. Používání automobilu 

Dohodnutá doba výpůjčky automobilu výpůjčitelem je sjednána na dobu 6 let 
a to za částku I Kč ročně. Výpůjčitel může označit vozidlo svým logem a názvem 
pouze po dohodě se společností Kompakt spol. s.r.o., a to na horní přední části 
vozidla. Další plochy na vozidle jsou určeny pro reklamu a jsou plně k dispozici 
společnosti Kompakt spol. s r.o. Je zakázáno, aby výpůjčitel odstraňoval reklamy 
nebo reklamní plochy umístěné společností Kompakt spol. sr.o., což by bylo vnímáno 
jako podstatné porušení smlouvy. Výpůjčitel se zavazuje užívat vozidlo v maximální 
možné míře k dohodnutému účelu. 



Pokud výpůjčitel bude provádět úpravy na vozidle, je zapotřebí písemné 
svolení společnosti Kompakt spol. s.r.o. a tyto úpravy provede výpůjčitel na vlastní 
náklady. 

3. Vlastnictví, údržba ~ pojištění vozidla 

Společnost Kompakt spol. s.r.o. zůstává po celé období 6 let výpůjčky 
maj itelem vozidla, přičemž vozidlo se poskytuje k užívání a do péče výpůjčitele za 
částku 1 Kč ročně . Výpůjčitel nesmí vozidlo dát do užívání třetím osobám a ani ho 
prodat. V průběhu výpůjčky se uživatelem vozidla stává výpůjčitel. Povolení 
k provozu motorového vozidla bude v souladu s právními předpisy vystaveno na 
společnosti Kompakt spol. s.r.o.. Náklady vynaložené na získání tohoto povolení 
hradí plně společnost Kompakt spol. s.r.o .. Výpůjčitel se zavazuje, že uhradí 
společnosti Kompakt spol. s.r.o ., náklady na zákonné pojištění odpovědnosti , silniční 

daň a havarijní pojištění se spoluúčastí 5 %. 

V případě, že dojde ke škodě na vozidle je výpůjči te l povinen uplatnit 
u pojišťoven všechny nároky z pojistné události a ihned o události informovat 
společnost Kompakt spol. s.r.o. Výpůjčitel je povinen po dohodě se zástupcem 
společnosti Kompakt spol. s.r.o. provést v autorizované opravně prodejce 
automobilů neprodleně na vlastní náklady všechny nutné opravy. Při likvidaci 
z plného nebo částečného havarijního pojištění hradí výpůjčitel částku stanovenou 
jako spoluúčast. Plnění náhrady škody na obnovu vozidla se použije k vyrovnání 
nákladů na opravu. Pokud dojde k úplné likvidaci či odcizení vozidla přísluší 
pojistné plnění společnosti Kompakt spol. s.r.o. Společnosti Kompakt spo l. s. r.o. 
zajistí z těchto prostředků náhradní vozidlo. 

Výpůjčitel je povinen udržovat motorové vozidlo s péčí řádného uživatele 
v technickém stavu odpovídajícímu provozu na komunikacích, a zvláště se řídit 

doporučením výrobce v souvislosti s údržbou, ošetřováním a používáním vozidla. 
Výpůjčitel je povinen provádět řádné garančn' prohlídky u autorizovaného prodejce 
a tyto kontro ly vozidla uhradit. Společnost Kompakt spol. s.r.o. má právo po 
předchozím ohlášení stav motorového vozidla posoudit na vlastní náklady. 

Výpůjčitel je povinen vozidlo zajistit před nároky třetích osob, především 
pokud se jedná o zástavní právo popř. zadržovací právo třetí osoby a je povinen 
společnost Kompakt spol. s.r.o. neprodleně informovat o všech nárocích třetích osob. 
Výpůjčitel hradí náklady na veškerá opatření, kterých je k odstranění takovýchto 
nároků zapotřebí. Výpůjčitel nese riziko v souvislosti se ztrátou, krádeží, 
zpronevěrou a zničením, pokud nevzniká povinnost pojistného plnění na základě 
uzavřených pojištění. 

Řídit vozidlo mohou jen osoby, které mají k této činnosti všechna potřebná 
oprávnění. Pokud řidič zaviní škodu na vozidle či na třetí straně, ručí za způsobené 
škody plně výpůjčitel. Dále výpůjčitel odpovídá - vedle odpovědných řidičů - jako 
celkový dlužník, dojde~li k úmyslnému porušení povinností nebo k 
povinností hrubou nedbalostí. 



4. Uplatnční práv z vadného plnění 

Uplatnění práv z vadného plnění v souvislosti s vozidlem je výpůjčitel 
oprávněn a povinen uplatnit vůči prodejci, přičemž výpůjčiteli nepřísluší vůči 
společnost Kompakt spol. s. r.o. žádné nároky na práva z vadného plnění 

v souvislosti s vozidlem. 

5. Délka trvání smlouvy 

Smlouva o výpůjčce vozidla se uzavírá na šest let ode dne předání vozidla. 
Vypovědět smlouvu lze písemně pouze až po ukončení šestileté lhůty od dne dodání 
vozidla. Výpovědní doba je sjednána na I měsíc ode dne doručení výpovědi 

spo lečností Kompakt spol. s r.o. Doba trvání této smlouvy začíná dnem dodání 
vozidla výpůjčiteli. Výpůjčitel se zavazuje, že během doby trvání této smlouvy, 
bude odebírat případná další vozidla poskytovaná na základě reklamních inzerátů, 
výhradně od společnosti Kompakt spol. s.r.o. a neuzavře obdobnou smlouvu s jiným 
subjektem. 

6. Ostatní ujednání 

Pro správné plnění Smlouvy o výpůjčce je nutná podpora výpůjčitele. 
Výpůjčitel podpoří práci společnosti Kompakt spol. s r.o. formou doporučujícího 
dopisu a sestavením seznamu možných dalších sponzorů a dodavatelů. Návrh 
textu doporučujícího dopisu poskytne výpůjčitel k dispozici společnosti Kompakt 
spol. s.r.o. Smlouva o výpůjčce bude realizována pouze pod podmínkou, že se 
společnosti Kompakt spol. s. r.o. podaří dostatečně pokrýt vozidlo reklamními nosiči. 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze zúčastněných stran 
obdrží po jednom. 
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