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Sazebník administrativních úkonů a služeb – Operativní leasing vozidel 

Pro klienty FOP (fyzická osoba podnikající) a PO (právnická osoba) 

ADMINISTRATIVNÍ ÚKON NEBO SLUŽBA ČÁSTKA BEZ DPH 

Cese na žádost klienta 2 000 Kč 

Zákonná cese zdarma 

Vyhotovení jednoho návrhu kalkulace předčasného ukončení smlouvy zdarma 

Vyhotovení druhého a následujících návrhů kalkulace předčasného ukončení 

smlouvy, kdy dodatek či dohoda nejsou následně realizovány 
2 000 Kč 

Změna pojištění hrazeného ve splátkách zdarma 

Povolení užívání vozu třetí osobou respektive podnájmu vozidla zdarma 

Zapůjčení technického průkazu zdarma 

Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů, elektronicky zdarma 

Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů do 10 kusů, poštou 100 Kč 

Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů nad 10 kusů, poštou 200 Kč 

Vyřízení duplikátu velkého technického průkazu nebo malého technického průkazu 

(vč. kolku) 
900 Kč 

Zápis tažného zařízení do technického průkazu (vč. kolku) 450 Kč 

Výměna registrační značky za ztracenou/zničenou/odcizenou (vč. kolku) 850 Kč 

Vystavení 3. registrační značky (vč. kolku) 1 600 Kč 

Identifikace platby zaslané s chybným variabilním symbolem 200 Kč 

Poplatek za písemnou nebo telefonickou upomínku 300 Kč 

Administrativní poplatek za každý jednotlivý případ poskytnutí součinnosti 

příslušným českým státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s provozováním 

vozidla (např. přefakturace pokuty za spáchání přestupku aj.) 

100 Kč 

Administrativní poplatek za každý jednotlivý případ poskytnutí součinnosti 

příslušným zahraničním státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s 

provozováním vozidla (např. přefakturace pokuty za spáchání přestupku aj.) 

300 Kč 

Předprohlídka před vrácením vozidla v operativním leasingu ve středisku inspekční 

společnosti SGS (U Okruhu, Vestec u Prahy) 
1 546 Kč 

Předprohlídka před vrácením vozidla v operativním leasingu na klientem zvoleném 

místě v rámci Hl. města Prahy 
2 118 Kč 

Předprohlídka před vrácením vozidla v operativním leasingu na klientem zvoleném 

místě mimo Hl. města Prahy (cestovné ke klientovi počítáno z Vestce u Prahy) 

1 546 Kč  

+15 Kč/km cestovné 

Zmařená inspekce v případě, že Vůz nebude přistaven k inspekci, nebo nebude 

přistaven v čistém stavu ani 15 minut po domluveném termínu 
572 Kč 
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Sazebník administrativních úkonů a služeb – Operativní leasing vozidel 

Pro klienty spotřebitele – fyzická osoba nepodnikající 

ADMINISTRATIVNÍ ÚKON NEBO SLUŽBA ČÁSTKA VČ. DPH 

Cese na žádost klienta 2 420 Kč 

Zákonná cese zdarma 

Vyhotovení jednoho návrhu kalkulace předčasného ukončení smlouvy zdarma 

Vyhotovení druhého a následujících návrhů kalkulace předčasného ukončení 

smlouvy, kdy dodatek či dohoda nejsou následně realizovány 
2 420 Kč 

Změna pojištění hrazeného ve splátkách zdarma 

Povolení užívání vozu třetí osobou respektive podnájmu vozidla zdarma 

Zapůjčení technického průkazu zdarma 

Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů, elektronicky zdarma 

Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů do 10 kusů, poštou 121 Kč 

Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů nad 10 kusů, poštou 242 Kč 

Vyřízení duplikátu velkého technického průkazu nebo malého technického průkazu 

(vč. kolku) 
984 Kč 

Zápis tažného zařízení do technického průkazu (vč. kolku) 534 Kč 

Výměna registrační značky za ztracenou/zničenou/odcizenou (vč. kolku) 934 Kč 

Vystavení 3. registrační značky (vč. kolku) 1 810 Kč 

Identifikace platby zaslané s chybným variabilním symbolem 242 Kč 

Poplatek za písemnou nebo telefonickou upomínku 363 Kč 

Administrativní poplatek za každý jednotlivý případ poskytnutí součinnosti 

příslušným českým státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s provozováním 

vozidla (např. přefakturace pokuty za spáchání přestupku aj.) 

121 Kč 

Administrativní poplatek za každý jednotlivý případ poskytnutí součinnosti 

příslušným zahraničním státním orgánům (zejména policii) v souvislosti s 

provozováním vozidla (např. přefakturace pokuty za spáchání přestupku aj.) 

363 Kč 

Předprohlídka před vrácením vozidla v operativním leasingu ve středisku inspekční 

společnosti SGS (U Okruhu, Vestec u Prahy) 
1 871 Kč 

Předprohlídka před vrácením vozidla v operativním leasingu na klientem zvoleném 

místě v rámci Hl. města Prahy 
2 563 Kč 

Předprohlídka před vrácením vozidla v operativním leasingu na klientem zvoleném 

místě mimo Hl. města Prahy (cestovné ke klientovi počítáno z Vestce u Prahy) 

1 871 Kč  

+18 Kč/km cestovné 

Zmařená inspekce v případě, že Vůz nebude přistaven k inspekci, nebo nebude 

přistaven v čistém stavu ani 15 minut po domluveném termínu 
692 Kč 
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