
Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým 
rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových 

vozidel a zvláštní výbavou  
 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
Společnost : INOTESKA - CT s.r.o. 
IČ:                                 49282484 
DIČ:      CZ 49282484 
sídlem:                          Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová 
zastoupená:                  jednatelem Martinem Mitlenerem 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka č. 4632 
    

(dále jen pronajímatel) na straně jedné 
 
a 
 
Město  Železný Brod 
IČ:    00262633 
DIČ:   CZ00262633 
sídlem:                       nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
zastoupená:               starostou André Jakubičkou 
 
   (dále jen nájemce) na straně druhé 
  

uzavírají dle § 663 a násl. Občanského zákoníku v platném znění tuto 
smlouvu o nájmu motorového vozidla tov. značky Škoda Roomster Style, (VIN: 

TMBMG25J865006005) se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD9 C, 
resp. motorového vozidla tov. značky Škoda Fabia 1,2 TSI (VIN: TMBEM25J2C3150802) 

se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem RAMER10 pro měření rychlosti 
silničních  motorových vozidel a zvláštní výbavou. 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel je vlastníkem vozů se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD9 
C, resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou 
( dále jen předmět nájmu).  

2. Pronajímatel touto smlouvou předmět nájmu bude pronajímat nájemci za podmínek 
uvedených ve všeobecných podmínkách ke smlouvě a touto smlouvou stanovených. 
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že předmět nájmu byl již užíván.   
4. Nájem se sjednává na dobu určitou od dne 1.4.2013 do 31.12.2014 s tím, že způsob 

předání předmětu nájmu je popsán ve všeobecných podmínkách. Případná změna doby 
nájmu bude dohodnuta formou změny této smlouvy. 

 
 

II. 
Povinnosti stran 

Pronajímatel se zavazuje: 
a) Předat předmět nájmu nájemci v termínu vzájemně smluvními stranami odsouhlaseném. 



b) V souladu s všeobecnými podmínkami předat předmět nájmu na předem sjednaném 
místě a zase ve vzájemně sjednaný termíny tento předmět nájmu na dohodnutém místě 
převzít. 

c) Udržovat předmět nájmu ve stavu umožňujícím řádné užívání 
d) Řádně proškolit nájemce o užívání předmětu nájmu a zabezpečit technickou podporu, 

sdělit nájemci pokyny potřebné pro obsluhu a užívání předmětů nájmu, vystavit 
osvědčení o proškolení. 

 
Nájemce se zavazuje: 
a) Řídit se pokyny pronajímatele a obvyklými postupy při používání předmětu nájmu. 
b) Dodržovat ustanovení uvedená ve všeobecných podmínkách, které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy 
c) Nepřenechat předmět nájmu do užívání třetí osobě. 
d) Užívat předmět nájmu výlučně k účelu, ke kterému slouží. 
e) Uhradit pronajímateli škodu, kterou na předmětu nájmu způsobil on anebo osoby, kterým 

umožnil přístup a užívání předmětu nájmu v rozporu s všeobecnými podmínkami a touto 
smlouvou. 

f) Užívat předmět nájmu výlučně přiměřeně povaze věci a jeho určení. 
g) Umožnit pronajímateli kontrolu dodržování ustanovení této smlouvy a všeobecných 

podmínek za účasti zástupce nájemce. 
 
 

III. 
Cena nájmu a platební podmínky 

1. Cena nájmu je stanovena bez DPH na 2.480,- Kč za každý započatý kalendářní den, 
za předpokladu ujetí maximálně 60 km, za každý další započatý ujetý km nad tento limit 
bude účtována částka 1,50 Kč. Cena nájmu včetně DPH je stanovena na 3.001,- Kč a 
cena za každý kilometr ujetý nad stanovený limit je 1,80 Kč. 

2. Vždy na konci kalendářního měsíce vystaví nájemce pronajímateli fakturu, ve které si 
vyúčtuje svoji odměnu. Výše odměny bude vypočtena dle všeobecných podmínek a čl. 
III. Odst. 1) této smlouvy.Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. 
Splatnost faktury je 21. dnů od data doručení pronajímateli. 

3.  Nájemce bude částku odměny poukazovat pronajímateli na běžný účet zhotovitele 
vedený u Komerční banky, a.s., Praha, pob. v České Třebové, č.ú.: 8475150287/0100. 

 
 

IV. 
 Platnost smlouvy 

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.12.2014. 
2. Během platnosti smlouvy lze ukončit nájem dohodou smluvních stran. 
3. Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni nájem kdykoli ukončit výpovědí s měsíční 

výpovědní dobou. 
4. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen předat předmět nájmu ve stavu, v jakém 

ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.  
5. Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže nájemce nedodržuje 

ustanovení této smlouvy. 
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, platí ustanovení občanského 
zákoníku v platném znění. 

2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemně a se souhlasem obou 
smluvních stran. 



3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou smluvní stranu. 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že smlouva 

byla sepsána dle jejich shodné vůle, určitě a srozumitelně, svobodně a vážně, a ne v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 

Smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 91/13rm ze dne 6.3.2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
1. Všeobecné podmínky ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku tz. Škoda 

Roomster Style, (VIN: TMBMG25J865006005) se zabudovaným silničním radarovým 
rychloměrem AD9 C a zvláštní výbavou, resp. všeobecné podmínky ke smlouvě o 
nájmu dopravního prostředku tz. Škoda Fabia 1,2 TSI (VIN: TMBEM25J2C3150802) 
se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem RAMER10 a zvláštní výbavou 
dále jen předmět nájmu. 

 



Všeobecné podmínky ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku tz. 
Škoda Roomster Style, VIN: TMBMG25J865006005, se zabudovaným 
silničním radarovým rychloměrem AD9 C a zvláštní výbavou, resp. 
Škoda Fabia 1,2 TSI, VIN: TMBEM25J2C3150802 se zabudovaným 

silničním radarovým rychloměrem RAMER10 a zvláštní výbavou dále 
jen předmět nájmu 

1. POPIS REŽIMU POUŽÍVÁNÍ 

Výše uvedený předmět nájmu bude využíván městskými, resp. obecními policiemi při městských 
resp. obecních úřadech, které mají s pronajímatelem uzavřenou smlouvu. Tyto úřady, dále jen 

„nájemci“ jsou uvedeny v bodě č. 18 těchto všeobecných podmínek. Vozidlo bude trvale pronajato 
množině nájemců uvedených v bodě č. 18 těchto všeobecných podmínek. Tito nájemci si předmět 

nájmu, dle jejich vzájemné dohody budou předávat za podmínek stanovených těmito všeobecnými 
podmínkami. 

2. PRVOTNÍ PŘISTAVENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU 

Přistavení typu a výbavy vozidla včetně doplňkové výbavy a služeb bude provedeno na základě 
smluv uzavřených s jednotlivými nájemci. Předmět nájmu prvotně převezme městská policie 
Jablonec nad Nisou. Bude provedena fyzická kontrola stavu vozidla, výbavy, příslušenství a vše 
následně zaneseno do předávacího protokolu, který bude po vzájemném odsouhlasení potvrzen 
oběmi smluvními stranami. 

3.PALUBNÍ KNIHA 

Nedílnou součást předmětu nájmu tvoří „palubní kniha“. Při vzájemné předávce-přejímce předmětu 

nájmu mezi jednotlivými nájemci uvedenými v bodě č. 18 těchto všeobecných podmínek musí být 

proveden záznam do palubní knihy a vyplněny veškeré údaje viz. seznam údajů povinně 
zapisovaných do palubní knihy.                                                                                                    
Seznam údajů povinně zapisovaných do palubní knihy: Datum a čas předávky-přejímky, stav 
počítadla celkově ujetých km, stav provozních kapalin,stav palivové nádrže, odstávka předmětu 
nájmu z důvodu závady na vozidle resp. příslušenství, která brání řádnému používání předmětu 
nájmu čistota interiéru a exteriéru, potvrzení kompletnosti výbavy vozidla uvedené na první straně 
palubního deníku, případně zápis o chybějící resp. poškozené výbavě, zápis o celkovém stavu 

vozidla (např. OK, nebo vypsat závady. Za závadu se považuje též hlášení provedení servisní 
prohlídky). Jakýkoli nedostatek, poškození, ztrátu příslušenství je povinen nájemce, u kterého 
během používání předmětu nájmu, k tomuto došlo, povinen neprodleně oznámit pronajímateli. 

 4. ÚČTOVÁNÍ DOBY NÁJMU 

Sazby na den se počítají za každých započatých 24 hodin. Vyúčtování bude provedeno vždy na 

konci kalendářního měsíce na základě záznamů uvedených v palubní knize. Výše denní sazby, 
případně doplňkových služeb je uvedena ve smlouvě.  

5. OSOBY, KTERÉ MOHOU PŘEDMĚT NÁJMU POUŽÍVAT 

Předmět nájmu mohou používat výhradně Ti pracovníci nájemců, kteří byli řádně proškoleni a jsou 
držiteli osvědčení o proškolení na obsluhu vozidla a silničního radarového rychloměru AD9 C 
vystaveného pronajímatelem. Nájemce plně zodpovídá za to, že vozidlo bude využíváno výhradně 
pracovníky s platným osvědčením o proškolení vystaveným pronajímatelem, tito musí být navíc, 
pokud budou řidiči vozidla, které je předmětem nájmu, držiteli příslušného řidičského oprávnění.   

 

 



6. V CENĚ NÁJMU JE ZAHRNUTO 

Proškolení obsluhy silničního radarového rychloměru, vystavení osvědčení o proškolení na obsluhu 

vozidla a  měřícího zařízení, zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, 
připojištění čelního skla a havarijní pojištění s 5-ti% spoluúčastí za předpokladu správné obsluhy 
uvedené v návodu k obsluze vozidla a radarového rychloměru, silniční daň, servisní prohlídky, 
opravy závad na vozidle a měřícím zařízení způsobených běžným provozem, v zimním provozu 
zimní výbavu(pneumatiky), platné metrologické ověření radarového rychloměru, nájem notebooku 
s nainstalovaným software „ARCHIV“ pro zpracování záznamů z radarového rychloměru, nájem 
CDMA routerů včetně úhrady za přenos dat v síti MobilKom, a.s. pro vzdálené ovládání radaru, 
technickou podporu. 

7. POVINNOSTI NÁJEMCE 

Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné zákony a vyhlášky, 

zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví. 

Nájemce se zavazuje projednat přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to 
do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.  

8. NÁHRADA ŠKODY 

Nájemce je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na 
vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodržel sjednané 
všeobecné podmínky. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění 
pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství na které lze uplatnit 
havarijní pojištění, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění nájemce, zaplatit spoluúčast 
5% min. však 5.000,- Kč . Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit 

pronajímateli spoluúčast 5% z aktuální tržní ceny vozidla včetně veškeré výbavy a příslušenství. 
Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, 
při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou 

podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli aktuální tržní cenu vozidla včetně 
výbavy a příslušenství. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či 

případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných 
pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě 
na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí 
nájemce ihned ohlásit pronajímateli, pokud to zákon stanovuje, policii ČR, a zároveň musí zajistit 
soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti 
bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, 
škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo 

v těchto podmínkách, budou uhrazeny do 14-ti dnů po jejich vyčíslení. 
Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením 
pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, omamných a nebo psychotropních látek. Nájemce podpisem 
smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku 
pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být 
nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či 
předávacím protokolu. 

9. MÍSTO VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU PO UKONČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 

Předání předmětu nájmu v sídle nájemce, který si naposledy předmět nájmu pronajal. 

12. POHONNÉ HMOTY 

Cena nájmu nezahrnuje pohonné hmoty. Vozidlo se předává s plnou nádrží a s plnou nádrží se 
rovněž odevzdává, to platí jak při prvotním předání vozidla, tak při předávání mezi jednotlivými 
nájemci a při vrácení vozidla pronajímateli po ukončení smluvního vztahu. Nájemce se zavazuje 

tankovat pouze předepsané pohonné hmoty pro pronajaté vozidlo, tj. motorovou naftu v síti 
čerpacích stanic.  



13. ČISTOTA VOZIDLA 

Cena nájmu nezahrnuje čištění a mytí vozidla.Vozidlo, které je předmětem nájmu se předává a 

přebírá kompletně čisté (interiér i exteriér), přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu 
(okna, karoserie včetně poklic, aludisků) a současně interiér (palubní deska, sedadla, prostor 
pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. To platí jak 
při prvotním předání vozidla, tak při předávání mezi jednotlivými nájemci a při vrácení vozidla 
pronajímateli po ukončení smluvního vztahu. Ve vozidle je přísný zákaz kouření a převoz živých 
zvířat, v případě nedodržení zákazů má pronajímatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč a škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu. 

14. OPRAVY, ASISTENČNÍ SLUŽBY 

V případě havárie nebo závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady 
pronajímatele. Servisní prohlídky, opravy, výměna dílů a pneumatik opotřebovaných běžným 

provozem,  za předpokladu správného používání předmětu nájmu jsou hrazeny pronajímatelem. 

Vozidlo  k servisní prohlídce, či případné opravě přistaví nájemce nebo pronajímatel po vzájemné 
dohodě. Opravy bude provádět výhradně servis, který určí pronajímatel. 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, pokud svěřil 
předmět nájmu do užívání osobám, které dle bodu 5. těchto podmínek, nemají platné osvědčení 
o proškolení. 

16. POJIŠTĚNÍ 

Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní a živelné pojištění na území ČR s omezenou 
odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5% min. však 5 000,- Kč). 
Pronajaté příslušenství, které není pevně instalováno do vozidla, jako např.notebook, CDMA 

modemy, magnetický maják…není pojištěno, za zcizení nebo poškození nesprávným používáním je 
plně odpovědný nájemce a v takovém případě je povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu 
v plné výši.  

17. PŘÍSLUŠENSTVÍ VOZIDLA 

Vozidlo obsahuje základní zákonnou výbavu a zvláštní výbavu uvedenou na straně č.1 palubní 
knihy a v předávacím protokolu. 

18. NÁJEMCI 

Dle bodu č. 5 všeobecných podmínek mohou vozidlo (předmět nájmu) používat výhradně Ti 

pracovníci nájemců, kteří byli řádně proškoleni a jsou držiteli osvědčení o proškolení na obsluhu 
vozidla a silničního radarového rychloměru AD9 C. 

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu nájemce, platí 
příslušná ustanovení obdobně pro jednotlivé strážníky, kterým nájemce vozidlo poskytl, ale 
odpovědnost za příp.škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce. Nájemce se 
podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a 
zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu 
na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu 
vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. 

 
 


