
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 51 

 DNE: 7. 9. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 816/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o dočasném užívání vozidla se Škoda Auto a.s. 

 

ANOTACE: 
Návrh na uzavření smlouvy o dočasném bezplatném užívání elektromobilu Citigo iV mezi 
městem Žďár nad Sázavou a společností Škoda Auto a.s. na dobu 9. 9. 2020 do 16. 09. 2020.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dočasném bezplatném užívání 
elektromobilu Citogoe iV mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Škoda Auto a.s. 
v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

- 

Předkládá: 

- 

 



 

Název materiálu: Smlouva o dočasném užívání vozidla Škoda Auto a.s. 

 
Počet stran: 1 
 
Přílohy: 1. Smlouva o dočasném užívání vozidla Škoda Auto a.s. (4 strany) 
 
 
Popis 
Společnost Škoda Auto a.s. přenechá k bezplatnému užívání vozidlo elektromobil Citigo iV s RZ 
EL394AF městu Žďár nad Sázavou na dobu od 9. 09. 2020 do 16. 09. 2020.  

 

Dopad do rozpočtu města 
Zápůjčka je bezplatná a nemá vliv na rozpočet města. 
 

 
 
Geneze případu 

 Smlouvu o dočasném bezplatném užívání vozidla domluvil zaměstnanec MěÚ Ing. - díky 

spolupráci s organizací Čistá mobilita (www.cistamobilita.cz). 

 
Návrh řešení 

 Schválit uzavření smlouvy o dočasném užívání vozidla mezi městem Žďár nad Sázavou a 

Škoda Auto a.s. v předloženém znění. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dočasném užívání vozidla mezi 

městem Žďár nad Sázavou a Škoda Auto a.s. v předloženém znění. 

 

 
Doporučení předkladatele 

• Po projednání schválit uzavření smlouvy v předloženém znění. 

 
 
 
Stanoviska  
- 

 

http://www.cistamobilita.cz/


 

  

Smlouva o dočasném užívání vozidla 
 

 
ŠKODA AUTO a.s.  
se sídlem Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60, IČ: 00177041, zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, 
jejímž jménem jednají Ing. Petr Janeba a Ing. Jiří Maláček. 
 

(dále jen „provozovatel“) 
 

a 
 
jméno/firma MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 

bydliště/sídlo Žižkova 227/1 

nar./IČ:     00295841 

zapsána v OR      

jejímž jménem jedná  starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA  

 
(dále v textu jen „dočasný uživatel“) 

 
 

 
 

sjednávají tuto smlouvu o dočasném užívání vozidla (vozidel) ve vlastnictví provozovatele 
 
 

 
 

1. Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je dočasné užívání vozidla v této specifikaci: 
 

Citigo iV Style Style 36,8 kWh - kvóta "Citigo e iV" EL394AF 

Zelená kiwi  TMBZZZAAZLD804425 
 
 
(dále jen „vozidlo“). 
 
Popis stavu a výbavy vozidla a seznam předávané dokumentace k vozidlu je uveden v předávacím 

protokolu, který je součástí této smlouvy. Vozidlo je předáno s jedním klíčem. 

 
 
2. Trvání smluvního poměru 
 
Smluvní poměr začíná dnem 09. 09. 2020 a sjednává se na dobu určitou do 16. 09. 2020 
 

Během trvání smluvního poměru je dočasný uživatel oprávněn převzít do užívání a užívat vozidlo 
uvedené v bodě 1 této smlouvy pro potřebu předváděcích jízd a bližšího seznámení se s vozidlem. 
Dočasný uživatel se zavazuje vrátit vozidlo provozovateli nejpozději v den ukončení smluvního 
poměru tak, že je dopraví na stejné místo, kde vozidlo převzal. 
Provozovatel může požadovat vrácení vozidla i před uplynutím sjednané doby, jestliže dočasný 
uživatel neplní podmínky této smlouvy, nebo jestliže užívá vozidlo v rozporu s účelem této 

smlouvy. V takovém případě je dočasný uživatel povinen vrátit vozidlo provozovateli bezprostředně 
po doručení výzvy. 
 

 
 
 
 



 

  

3. Místo převzetí a vrácení vozidla 
 
Vozidlo převezme dočasný uživatel na sjednaném místě a vrátí ho na sjednaném místě. 

 
 
4. Nakládání s vozidlem 
 
Pro používání vozidla se sjednávají následující podmínky: 
 

a) vozidlo bude obsluhováno řidičem s platným řidičským oprávněním. Dočasný uživatel 

zabezpečí záznam každé jízdy s vozidlem do knihy jízdy. Dočasný uživatel je povinen knihu 
jízd (např. v souvislosti s dopravními přestupky při užívání daného vozidla) doložit 
provozovateli tak, aby se dalo určit, který řidič kdy vozidlo řídil. Uživatel nahradí 

provozovateli jakoukoliv škodu a náklady, které by provozovateli vznikly, pokud se řidič 
nedohledá. Dočasný uživatel vrátí vozidlo i s řádně vyplněnou knihou jízd, 

 
b) vozidlo bude užíváno, ošetřováno a udržováno v souladu s návodem k obsluze vozidla, 

který je součástí palubní literatury vozidla a dočasný uživatel je povinen se s ním seznámit, 
 

c) dočasný uživatel je povinen chránit vozidlo před krádeží, poškozením, ztrátou nebo 
zničením, 

 
d) dočasný uživatel může vozidlo užívat sám, případně jeho řízení svěřit výhradně vlastním 

zaměstnancům. Jakákoli forma přenechání vozidla k užívání dalším právnickým či fyzickým 
osobám není dovolena,  

 
e) dočasný uživatel je povinen udržovat vozidlo v čistotě a v optickém stavu, který odpovídá 

propagačním účelům vozidla,  

 
f) před vrácením zajistí dočasný uživatel na svůj náklad umytí vozidla a úklid včetně vyčištění 

interiéru. Vozidlo vrátí tak, jak bylo převzato. 
 
 
5. Spáchání dopravního přestupku 
 
Dojde-li při užívání vozidla ke spáchání dopravního přestupku, je dočasný uživatel povinen: 
  

a) sdělit provozovateli skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče, který vozidlo řídil 
v době, kdy ke spáchání dopravního přestupku mělo dojít; zejména dočasný uživatel sdělí 
provozovateli jméno a příjmení tohoto řidiče, datum narození a jeho bydliště; 

b) uhradit, resp. zajistit úhradu  pokuty za spáchání dopravního přestupku ve lhůtě stanovené 
příslušným správním orgánem. 

 

Dočasný uživatel se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, pokud 
nesplní kteroukoliv ze svých povinností dle bodu 5. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 15 
dnů od doručení penalizační faktury vystavené provozovatelem. Zaplacení smluvní pokuty nebude 
mít žádný vliv na nárok provozovatele na náhradu škody, která je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty v plné výši.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost dočasného uživatele 
splnit závazek, pro jehož porušení byla smluvní pokuta uložena.  
 

Nesplnění kterékoliv povinnosti dočasného uživatele dle bodu 5. této smlouvy je podstatným 
porušením této smlouvy. 
 
 
6. Náhrada újmy, škody na vozidle, pojistné události 
 
Dočasný uživatel odpovídá za újmy vzniklé provozovateli i třetím osobám provozováním vozidla. 

Jedná se zejména o škody na vozidle vzniklé nedbalou nebo neodbornou obsluhou a údržbou, 

přetěžováním nebo nevhodným používáním vozidla, nadměrným znečištěním interiéru vozidla, 
znehodnocením laku a podobně.  
Při škodách krytých pojištěním je dočasný uživatel povinen postupovat podle obecně platných 
postupů a dále být provozovateli účinným způsobem nápomocen k likvidaci takové škody tím, že se 



 

  

řidič, který byl účasten vzniku škodné události, dostaví do sídla provozovatele se svým řidičským a 
občanským průkazem k sepsání zápisu o škodě nejpozději do šesti dnů po zjištění takové škody. 
Bez zbytečného odkladu po vzniku pojistné události s vozidlem je dočasný uživatel povinen předat 

provozovateli informace o řidiči vozidla, který byl účasten vzniku pojistné události, zejména jeho 
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo a datum platnosti řidičského průkazu (ŘP), 
skupinu, pro kterou byl ŘP vydán a úřad, který ŘP vydal, dále popsat pojistnou událost, rozsah 
škody na vozidle, místo a datum vzniku pojistné události, stav najetých km vozidla v okamžiku 
pojistné události. V případě dopravní nehody vozidla předá dočasný uživatel provozovateli řádně 
vyplněný záznam o dopravní nehodě. 
 

V případě takového poškození vozidla, u kterého není jednoznačně znám viník poškození, je 
dočasný uživatel povinen přivolat k prošetření policii ČR a toto doložit příslušným protokolem. 
 

Dočasný uživatel se zavazuje uhradit veškeré škody způsobené odcizením mimořádných výbav a 
příslušenství z vozidla v době dočasného užívání vozidla.  
 
V případě krádeže, ztráty nebo zničení převzatého vozidla je dočasný uživatel povinen uhradit 

plnou výši finanční hodnoty vozidla převzatého od provozovatele, která není kryta pojištěním 
vozidla. V případě poškození vozidla je dočasný uživatel povinen uhradit provozovateli plnou výši 
škody vzniklé na převzatém vozidle, která není kryta pojištěním vozidla.  
 
Dočasný uživatel je povinen uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s neoprávněným 
užíváním vozidla a s jeho vymáháním, nevrátí-li jej ve sjednané lhůtě dle článku 2. této smlouvy. 

 
 
7. Ochrana vlastnických práv provozovatele 
 
Jakékoli nároky k vozidlu uplatněné vůči dočasnému uživateli třetími osobami, včetně rozhodnutí a 

opatření orgánů veřejné správy (zabavení vozidla apod.), oznámí dočasný uživatel ihned 
provozovateli.  

K zajištění případných vlastních nároků vůči provozovateli není dočasný uživatel oprávněn uplatnit 
k vozidlu zadržovací, resp. jiné obdobné právo.  

 
8. Povinnosti provozovatele 
 
Provozovatel je povinen předat vozidlo ve sjednané době a na sjednaném místě v řádném 
technickém stavu a vybavené podle platných předpisů, s plnou nádrží paliva a pro provoz 

potřebnými doklady. 
 
 
9. Změny a dodatky smlouvy 
 

Změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, byly-li sjednány písemně. 

 
 
10. Ostatní ujednání 
 
Smluvní strany výslovně ujednávají, že veškeré záležitosti neupravené v této smlouvě se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž platí, že: 
- dočasný uživatel přebírá nebezpečí změny okolností;  

- že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky;  
- je vyloučena aplikace §1799, §1800 občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných 

adhézním způsobem; 
- se vylučuje přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která 

podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této 
smlouvy či uzavírání dílčích smluv na tuto smlouvu navazujících. 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání konaného dne 

7. 9. 2020, usnesením č. j………… 

 



 

  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Společnost 
ŠKODA AUTO a.s. výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv 
zajistí dočasný uživatel. 
 
 
 
 
11. Přílohy 

 
Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol. 
 

 
V Mladé Boleslavi, dne  
ŠKODA AUTO a.s.: Dočasný uživatel: 
 

 
 
  
………………………………………………… ………………………………………………… 
Ing. Petr Janeba                                      Ing. Martin Mrkos, ACCA  

 
 
 

 
………………………………………………… 
Ing. Jiří Maláček 


