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l. předmět smlouvv

Kompakt spol, s. r.o, přenechává vypů jč iteli nový automobil zn. Dacia
Dokker, který bude společ nost financovat pomocí  nosič ů  reklamy umí stěných na
automobilu. Touto smlouvou se ú č astní ci smlouvy dohodli, ž e firma Kompakt bude
mí t k dispozici dostateč nou dobu na pří pravu a zpracování  reklamy. Předání  vozidla
se uskuteČ ní  nejpozději l5 měsí ců  od uzavření  smlouvy. Nebude-li moci bý.t tato
lhŮta z jakýchkoiiv dů vodů  dodrž ena, mohou oba parlneři od té to smlouvy
odstoupit, pří padně lhů tu prodlouž it.

2.Použ í váníautomobilu

Dohodnutá doba výpů jč ky automobilu výpů jč itelem je sjednána na dobu 6 let
a to za Č ástku 1 Kč  roč ně. Výpů .lč itel mů ž e označ it vozidlo svým logem a názvem
Pouze po dohodě se společ ností  Kompakt spol. s.r.o., a to na horní  přední  č ásti
vozidla. Dalš í  plochy na vozidle jsou urč eny pro reklamu a jsou plně k dispozici
spoleČ nosti Kompakt spol. s r.o. Je zakázáno, aby výpů jč itel odstraňoval reklamy
nebo reklamní  plochy umí stěné  společ ností  Kompakt spol. s r.o., což  by bylo vní máno
jako podstatné  poruš ení  smlouvy. výpů jč itel se zavazuje lž ivat vozidlo v
mož né  mí ře k dohodnuté mu ú č elu.



Pokud výpů jč itel bude provádět ú pravy na vozidle, je zapotřebí  pí semné
svolení  společ nosti Kompakt spol. s.r.o. a tyto ú pravy provede výpů jč itel na vlastní
náklady.

3. Vlastnictví . ú drž ba 3 poiiš tění  vozidla

Společ nost Kompakt spol. s.r.o. zů stává po celé  období  6 let výpů jč ky
majitelem vozidla, přič emž  vozidlo se poskyfujek už ivání  a do pé č e výpů jč itele za
č ástku 1 Kč  roč ně. Výpů jč itel nesmí  vozidlo dát do už iváni třetí m osobám a ani ho
prodat. V pruběhu výpů jč ky se už ivatelem vozidla stává výpů jč itel. Povolení
k provozu motorové ho vozidla bude v souladu s právní mi předpisy vystaveno na
společ nosti Kompakt spol. s.r.o.. Náklady vynalož ené  na ziskáni tohoto povolení
hradí  plně společ nost Kompakt spol. s.r.o.. Výpů jč itel se zavazuje, ž e uhradí
společ nosti Kompakt spol. s.r.o., náklady na zákonné  pojiš tění  odpovědnosti, silnič ní
daň a havarijní  pojiš tění  se spoluú č astí  5 % .

V pří padě, ž e dojde ke š kodě na vozidle je výpů jč itel povinen uplatnit
u pojiš t'oven vš echny nároky z pojistné  události a ihned o události informovat
společ nost Kompakt spol. s.r.o. Výpů jč itel je povinen po dohodě se zástupcem
společ nosti Kompakt spol. s.r.o. prové st v autorizované  opravně prodejce
automobilů  neprodleně na vlastní  náklady vš echny nutné  opravy. Při likvidaci
z plné ho nebo č ásteč né ho havarijní ho pojiš tění  hradí  v} pů jč itel č ástku stanovenou
jako spoluú č ast. Plnění  náhrady š kody na obnovu voztdla se použ rje k vyrovnání
nákladů  na opravu. Pokud dojde k ú plné  likvidaci č i odcizení  vozidla pří sluš í
pojistné  plnění  společ nosti Kompakt spol. s.r.o. Společ nos/  Kompakt spol. s. r.o.
zajisti z těchto prcstředků  náhradní  vozidlo.

Výpů jč itel je povinen udrž ovat motorové  vozidlo s pé č í  řádné ho už ivatele
v technické m stavu odpoví dají cí mu provozu na komunikací ch, a zvláš tě se ří dit
doporuč ení m výrobce v souvislosti s ú drž bou, oš etřování m a použ í vání m vozidla.
Výpů jč itel je povinen provádět řádné  garanč ní  prohlí dky u autorizované ho prodejce
a tyto kontroly vozidla uhradit. Společ nost Kompakt spol. s.r.o. má právo po
předchozí m olrláš ení  stav motorové ho vozidla posoudit na vlastní  náklady.

V} pů jč itel je povinen vozidlo zajistit před nároky třetí ch osob, předevš í m
pokud se jedná o zástavní  právo popř. zadrž ovací  právo třetí  osoby a je povinen
společ nost Kompakt spol. s.r.o. neprodleně informovat o vš ech nárocí ch třetí ch osob.
Výpů jč itel hradí  náklady na veš kerá opatření , kterých je k odstranění  takovýchto
nároků  zapotí ebi. Výpů jč itel nese riziko v souvislosti se ztrátou, krádež i,
zpronevěrou a znič ení m, pokud nevzntká povinnost pojistnóho plnění  na základě
uzavřených pojiš tění .

Ří dit vozicllo mohou jen osoby, které  mají  k té to č innosti vš echna potřebná
oprávnění . Pokud řidič  zaviní  š kodu na vozidle č i na třetí  straně, ruč i za způ sobené
š kody plně výpů jč itel. Dále výpů jč itel odpoví dá - vedle odpovědných řidič ů  - jako
celkový dluž ní k, dojde-li k ú myslné mu poruš ení  povinností  nebo k
povinností  hrubou nedbalostí .

ry



5. Dé lka trvání  smlouvv

Smlouva o vlpŮjč ce vozjdla se uzavirá na š est let ode dne předáni vozidla.
Vypovědět smlouvu lze pí semně pouze až  po ukonč ení  š estiletó lhů ty od dne dodání
vozidla. Výpovědní  doba je sjednána na 1 měsí c ode dne doruč ení  výpovědi
spoleČ ností  Kompakt spol. s r.o. Doba tr-vání  té to smlouvy zač iná dnem dodání
vozidla výpŮjč iteli. Výpů jč itel se zavazuje, ž e během doby trvání  té to smlouvy,
bude odebí rat pří padná dalš í  vozidla poskytovan á na základč  reklamní ch inzerátů ,
výhradně od společ nosti Kompakt spol. s.r.o. a neuzavře obdobnou smlouvu s j iným
subjektem.

6. Ostatní  uiednání

pro správnó plnění  smlouvy o výpů jč ce je nutná podpora výpů jč itele.
VýpŮjč itel podpoří  práci spolcč nosti Kompakt spol. s r.o. fotmou doporuč ují cí ho
dopisu a sestavení m seznamu mož ných dalš í ch sponzorů  a dodavatelů . Návrh
tex[ r doporuč ují cí ho dopisu poskytne výpů jč itel k dispozici společ nosti Kornpakt
spol. s.r.o. Smlouva o výpů jč ce bude realizována pouze pod podmí nkou, ž e se
spoleČ nosti Kompakt spol. s. r.o. podaří  dostateč ně pokí Yt vozidlo reklamní mi nosič i.
'fato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a kaž dá ze zuč astněných stran
obdrž í  po jednom.
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4. uplatnění  práv z vadné ho plnění

Uplatnění  práv z vadné ho plnění  v souvislosti s vozidlem je výpů jč itel
oprávněn a povinen uplatnit vů č i prodejci, přič emž  výpů jč iteli nepří sluš í  vů č i
společ nost Kompakt spol. s. r.o. ž ádné  nároky na práva z vadné ho plnění
v souvislosti s vozidlem.



Dodatek č . 1

Ke smlouvě o výpů jč ce uzavřené  mezi stranami:

Sociální  služ by městské  č ásti Praha l2. pří spěvková organizace, Olbramovická 703,Praha 4

a

KOMPAKT spol.s.r.o., Opletalova 683,290 0l Poděbrady
ze dne l3.3. 2018

se mění  následovně:

v č lánku 2. Použ í vání  automobilu se v prl ní  větě vypouš tí  text:  .. a to za č ástku 1 Kč  roč ně"

Ostatní  ustanovení  smlouvy zů stávají  nezměněna.

Dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem l 7.10. 201 8

Y Praze dne l7.10.20l8
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