Příloha č. 4
Rada Ústeckého kraje
DOHODA O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů

Ústecký kraj
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO:
70892156
Zastoupený:
(dále jen „Ústecký kraj“)

a

………………………….
datum narození:
adresa místa trvalého pobytu:
(dále jen „……………..“)
uzavírají spolu tuto
DOHODU O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
(dále jen „dohoda“):

I.
Účel a předmět dohody

1. Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Ústeckým krajem a ………..
při použití soukromého silničního motorového vozidla v souladu se Zásadami
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ……………. ze dne ……………………
2. Strany dohody tímto potvrzují, že …………. byl požádán …………….., aby
k uskutečnění pracovních cest v době ………………………. používal soukromé silniční
motorové vozidlo, pokud nebude užívat služební motorové vozidlo. Konkrétní pracovní
cesty za použití soukromého služebního vozidla budou schváleny v rámci cestovního
příkazu. Na jiné pracovní cesty nelze soukromé motorové vozidlo využit.
3. ……………….. souhlasí s tím, že použije k vykonání pracovních cest soukromé silniční
motorové vozidlo uvedené v čl. II této dohody.
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II.
Soukromé silniční motorové vozidlo
(dále i jako „vozidlo“)
1. Typ vozidla a registrační značka: …………………………………..............................
2. Jméno, příjmení a adresa vlastníka vozidla: …………………………………...……...
…………………………………………....
3. Číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla:
………………………………………......
4. Číslo pojistné smlouvy havarijního pojištění: ……………………………………….....
5. Pojištěno u pojišťovny: …………………………………………………………….........
6. ………………………… tímto čestně prohlašuje, že:
a) na výše uvedené vozidlo je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na věci, tak
na zdraví, a že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné plnění
u příslušné pojišťovny. Zároveň, že žádné ujednání nebrání použití uvedeného
vozidla k pracovním cestám ve smyslu čl. I. této dohody a umožňuje případnou
přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje. Pojištění
bude trvat po celou dobu platnosti této dohody.
b) vozidlo je a po celou dobu trvání této smlouvy bude v řádném technickém stavu,
pravidelně předepsaným způsobem servisováno a udržováno,
c) disponuje výslovným souhlasem vlastníka shora uvedeného vozidla k využití
za účelem uvedeným v čl. I této smlouvy a taktéž souhlasem pro případnou
přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje. (Pozn.:
použije se pouze v případě, kdy …………… není vlastníkem vozidla)
III.
Závěrečná ustanovení
1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl,
a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem a zpracovává je v souladu
s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po nezbytně
nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech.
2. Veškeré změny okolností týkající se obsahu dohody je povinen ……….. oznámit
nejpozději do 8 pracovních dnů vedoucímu odboru kanceláře hejtmana.
3. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ……….. dne ……………
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4. Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

………………………………………..

………………………………………….

Ústecký kraj
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