
Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

č. j.: 501/2019/DI-4
VZ č: N006/19/V00030554

Smluvní strany

Prodávající

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

Se sídlem: Veleslavínská 39, Praha 6, PSČ 162 00

IČO: 63073188

DIČ: CZ63073188

Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976

kterou zastupuje: Libor Přerost, jednatel

ID datové schránky b7vvkv3

Telefon: 220 611 108

E-mail: info@prerost-svorc.cz

Banka: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1567762/0800

dále jen „Prodávající“

a

Kupující

Česká republika – Drážní inspekce

Se sídlem: Těšnov 1163/5, Praha 1, 110 00

IČO: 75009561

kterou zastupuje: Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

ID datové schránky: vi6aigp

Telefon: 736 521 003

E-mail: mail@dicr.cz

Banka: Česká národní banka

Číslo účtu: 65921011/0710

dále jen „Kupující“

(dále společně označovány jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek  
dále uvedených tuto

Kupní smlouvu
o prodeji a koupi věci movité (dále jen „Smlouva“)

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1.Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků zadávacího řízení 
za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Dodávka vozidla s pohonem 4x4 pro Drážní inspekci“, 
evidenční č. N006/19/V00030554, uveřejněné dne 8. 11. 2019 (dále jen „Veřejná zakázka“), neboť 
nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Krycí list nabídky Prodávajícího je 
přílohou č. 1 této Smlouvy.

Čl. II.



Předmět Smlouvy
1.Předmětem  této  Smlouvy  je  povinnost  Prodávajícího  dodat  Kupujícímu  vozidlo  dle  specifikace 
uvedené  v  příloze  č.  2  této  Smlouvy  (dále  jen  „Zboží“)  za  podmínek  upravených  v zadávacích 
podmínkách na Veřejnou zakázku,  v nabídce podané Prodávajícím v rámci  zadávacího řízení  na 
Veřejnou zakázku, za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
2.Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat Zboží v množství a v kvalitě specifikované v Příloze č. 
2 této Smlouvy a převést na něj vlastnické právo ke Zboží.
3.Na základě této Smlouvy prodává Prodávající  Zboží  a Kupující  je Kupuje a přijímá je do svého 
vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.
4.Prodávající prohlašuje, že jeho oprávnění k volnému nakládání se Zbožím není ničím omezeno a že 
Zboží plně odpovídá požadavkům Kupujícího uvedeným v článku I. této Smlouvy a splňuje vlastnosti 
stanovené platnými technickými a právními normami, a Prodávající se zavazuje, že Zboží si zachová 
tyto vlastnosti po dále uvedenou záruční dobu. V případě, že se tato prohlášení Prodávajícího ukážou 
jako nepravdivá, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5.Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy:
a.na Zboží neváznou žádné vady, závazková práva třetích osob, dluhy, zástavní práva, nájemní práva 
ani jiné právní povinnosti, které by Kupujícímu po nabytí vlastnictví ke Zboží jakkoliv ztěžovaly nebo 
znemožňovaly výkon jeho vlastnického práva,
b.Zboží není předmětem žádného probíhajícího soudního, rozhodčího ani jiného obdobného řízení, 
včetně nařízení předběžného opatření či správního řízení, stejně jako Prodávajícímu není ani nemohlo 
být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí anebo jiné řízení hrozilo,
c.není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení,
d.není jakkoliv omezen v nakládání se Zbožím, ani mu není známa žádná okolnost, která by bránila 
uzavření této Smlouvy,
e.na  jeho  majetek  není  vedena  exekuce  nebo  nucený  výkon  rozhodnutí  a  nemá  žádný  daňový 
nedoplatek vůči finančnímu úřadu.
6.Pokud by někdo vůči Kupujícímu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před nabytím 
vlastnického práva podle této Smlouvy, spojené s vlastnictvím a užíváním Zboží  či  její  součásti  a 
příslušenství, zavazuje se Prodávající, že pohledávku zaplatí, resp. jiné právo uspokojí sám.
7.Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění Prodávajícího ukážou nebo 
se  stanou  nepravdivými,  nepřesnými,  neúplnými,  matoucími,  klamavými  nebo  zavádějícími,  bude 
Kupující oprávněn podle své volby od této Smlouvy odstoupit anebo po Prodávajícím požadovat buď 
slevu z kupní ceny ve výši, v jaké vznikla škoda dle prokazatelných důkazů, nastala anebo uvedení 
takové skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této Smlouvě.
8.Kupující dále prohlašuje, že vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, a že neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu,  
finančního úřadu nebo jiného orgánu státní správy nebo samosprávy, který by mu bránil  Smlouvu 
uzavřít a plnit.

Čl. III.
Termín a místo předání

1.Prodávající  se  zavazuje,  že  Zboží  Kupujícímu  odevzdá  nejpozději  do  150  dnů  od  doručení 
oznámení Kupujícího, že plnění má být zahájeno, a Kupující se zavazuje Zboží bez vad převzít.
2.Osobou  pověřenou  k  převzetí  Zboží  je  Mgr.  Martin  Drápal,  tel.:  736  521  000,  e-mail:  
martin.drapal@dicr.cz, nebo jiná písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba“). Prodávající je 
povinen zajistit předání Zboží pověřené osobě a to v době a místě plnění v této Smlouvě uvedené.
3.Místem předání Zboží je sídlo Kupujícího na adrese uvedené výše nebo jiná dohodnutá adresa s  
Kupujícím.
4.Prodávající je povinen předat Zboží Kupujícímu pouze v pracovní dny, v době od 8.00 do 16.00 hod. 
Konkrétní den a hodinu je Prodávající povinen dohodnout nejméně 5 dní předem s pověřenou osobou 
uvedenou v čl. 3 odst. 2 této Smlouvy.
5.O předání  a  převzetí  Zboží  dle  této  Smlouvy  bude sepsán protokol  podepsaný Prodávajícím a 
Kupujícím. Za Kupujícího podepíše protokol pověřená osoba. Prodávající je povinen protokol označit 
číslem této Smlouvy uvedeným v jejím záhlaví. Jeden výtisk protokolu obdrží pověřená osoba a dva 
výtisky obdrží Prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je Prodávající povinen přiložit k faktuře –  
daňovému dokladu. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost 
s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. 
Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží 
nepřevzít, má-li pro to vážný důvod. O odepření převzetí zboží bude vyhotoven záznam.
6.Prodávající  předá spolu  se Zbožím manuály  v českém jazyce,  a to nejpozději  do doby předáni 
Zboží.
7.Prodlení  Prodávajícího  s  dodáním  zboží  delší  než  10  dnů  se  považuje  za  podstatné  porušení 
Smlouvy s výjimkou prodlení, které vzniklo z důvodu na straně Kupujícího.
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Čl. IV.
Kupní cena

1.Celková  cena  za  Zboží  dle  čl.  II  odst.  1  této  Smlouvy  byla  stanovena  nabídkou  Prodávajícího 
podanou na Veřejnou zakázku. Celková cena je stanovena následujícím způsobem:

Nabídková cena celkem
(Kč bez DPH)

DPH 21 % (Kč)
Nabídková cena celkem

(Kč s DPH)

605 000,00- Kč 127 050,00- Kč 732 050,00- Kč

2.Kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu Smlouvy (tj.  
doprava Zboží do místa plnění apod.) Kupní cena je pevná a stálá po dobu provádění zakázky. Kupní  
cena  nebude  měněna  v  souvislosti  s  inflací  české  koruny,  hodnotou  kursu  české  koruny  vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Změna výše ceny je 
přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH.
3.Úhrada ceny za Zboží  bude provedena po jeho převzetí  Kupujícím,  a to na základě daňového 
dokladu  (faktury)  vystaveného  Prodávajícím  a  doručeného  Kupujícímu  na  základě  potvrzeného 
protokolu.
4.Splatnost  daňového dokladu (faktury)  je  30 dnů od jejího doručení  Kupujícímu.  Za den splnění  
platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  částky  kupní  ceny  z  účtu  Kupujícího  ve  prospěch 
Prodávajícího.
5.Daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím musí mít náležitosti v souladu s ustanovením § 435 
občanského zákoníku a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, avšak vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, 
DIČ  (je-li  přiděleno),  údaj  o  tom,  že  vystavovatel  faktury  je  zapsán v obchodním rejstříku  včetně 
spisové značky, číslo této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku,  
razítko  a  podpis  oprávněné  osoby.  Pokud  faktura  neobsahuje  všechny  zákonem  a  Smlouvou 
stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn ji  do data splatnosti vrátit s tím, že Prodávající je poté  
povinen  vystavit  novou fakturu  s  novým termínem splatnosti.  V  takovém případě není  Kupující  v 
prodlení s úhradou.  
6.Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení do 17. 12. příslušného roku, jinak bude 
proplacena  až  v  následujícím  kalendářním  roce.  V  takovém  případě  není  Kupující  v prodlení  s 
úhradou.
7.Kupující nebude Prodávajícímu poskytovat na plnění předmětu Smlouvy žádné zálohy.
8.Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit Prodávajícímu, jestliže vyúčtovaná 
cena neodpovídá ceně sjednané nebo faktura neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 5 tohoto článku 
Smlouvy.  Vrátí-li  Kupující  vadnou fakturu  Prodávajícímu,  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti. 
Nová  lhůta  splatnosti  v  délce  30  dnů  začne  běžet  od  doručení  nové  nebo  opravené  faktury 
Kupujícímu. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není Kupující v prodlení s placením.
9.Faktura bude zaslána poštou ve 2 originálech, opatřena razítkem a podpisem Prodávajícího, nebo 
elektronicky na e-mail Kupujícího uvedený výše se zaručeným elektronickým podpisem, případně do 
datové schránky.
10.Prodávající  není  oprávněn  převést  jako  postupitel  pohledávky  z  této  Smlouvy  třetí  osobě  bez 
předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

Čl. V.
Vlastnické právo

1.Smluvní strany se dohodly, že Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě v okamžiku jeho 
převzetí od Prodávajícího.
2.V případě, že bude Zboží vykazovat vadu či více vad, Kupující bude postupovat podle příslušných 
ustanovení Smlouvy a § 2099 a násl. občanského zákoníku.
3.Nesplní-li  Prodávající řádně své povinnosti, není Kupující do doby, než Prodávající vadu či vady 
odstraní, či do doby, než Prodávající splní své povinnosti, povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu 
či její část, a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech Kupující  
neocitá v prodlení.
4.Prodávající je vlastníkem Zboží a nese nebezpečí škody na ní, dokud Zboží nepředá Kupujícímu. 
Nebezpečí  za  škody  na  Zboží  přechází  na  Kupujícího  v  okamžiku,  kdy  převezme  Zboží  od 
Prodávajícího, a to na základě protokolu.
5.Kupující je oprávněn odmítnout Zboží převzít, bude-li se na ní či její části vyskytovat v okamžiku 
předání vada či  více vad.  Zboží  se považuje za dodané a závazek Prodávajícího dodat Zboží  je  
splněn až okamžikem převzetí Zboží Kupujícím bez vad. Kupující není povinen převzít Zboží zejména:
1.neodpovídá-li Zboží specifikaci uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
2.zboží je poškozeno.
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Čl. VI.
Odpovědnost za vady a sankce

1.Prodávající  se  zavazuje  poskytnout  Kupujícímu  na  Zboží  záruky  uvedené  v  příloze  č.  2  této 
Smlouvy.
2.Záruční  doba neběží  po dobu,  po kterou Kupující  nemůže Zboží  užívat  pro  vady,  za něž nese 
odpovědnost Prodávající.
3.Vady na Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího na základě reklamačního protokolu  
bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4.Lhůta  pro  vyřízení  reklamace  činí  30  dnů  ode  dne  doručení  reklamačního  protokolu  nebo 
reklamovaného zboží Prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí 
den od odeslání reklamačního protokolu Kupujícím na e-mail nebo do datové schránky Prodávajícího,  
jež jsou uvedeny v této Smlouvě.
5.V případě, že budou Kupujícím po převzetí Zboží na tomto zjištěny vady, má Kupující právo uplatnit 
vůči Prodávajícímu nároky v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6.Za vady vzniklé v záruční době nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou 
obsluhou  nebo  údržbou  Zboží  nebo  úmyslným  poškozením  Zboží  Kupujícím  nebo  nepovolanou 
osobou,  případně  jakýmikoli  jinými  zásahy,  jednáními  nebo  skutečnostmi  nastalými  na  straně 
Kupujícího.  Odstranění  takto  zjištěných  vad  bude  provedeno za  úplatu,  po  předchozím souhlasu 
Kupujícího.
7.Je-li  vadné plnění  podstatným porušením této  Smlouvy,  má Kupující  právo na odstranění  vady 
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, 
na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné 
porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a.nemožnost odstranění vady dodaného Zboží;
b.prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 10 dní;
c.jestliže Prodávající ujistil  Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti,  zejména vlastnosti Kupujícím 
výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
8.Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
a.nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání  
kohokoliv, ať již státního zaměstnance nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení 
nebo při provádění Smlouvy; nebo
b.zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke 
škodě Kupujícího,  včetně  užití  podvodných  praktik  k  potlačení  a  snížení  výhod volné  a  otevřené 
soutěže.
9.Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou od počátku ruší. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy 
Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení 
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již vznikl.
10.Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové kupní ceny za Zboží, se kterým je Prodávající v prodlení, za každý i započatý den 
prodlení.
11.Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
12.V případě, že Prodávající poruší kteroukoli z nepeněžitých povinností uvedených v této Smlouvě, je 
povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
13.Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení. 
Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
14.Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčena  povinnost  odstranit  závadný  stav  ani  právo  smluvní 
strany na náhradu škody, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.

Čl. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.Prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a  
Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2.Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit  při  výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj.  Prodávající  je 
povinen  podle  §  13  ZFK  poskytnout  požadované  informace  a  dokumentaci  kontrolním  orgánům 
(Řídicímu  orgánu  Operačního  programu  Technická  pomoc  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR, 
Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům) a vytvořit  kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné 
Veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.
3.Prodávající  je  povinen  uchovávat  veškeré  originální  dokumenty  související  s  realizací  veřejné 
zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných 
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zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 
12.  2029.  Po  tuto  dobu  je  Prodávající  povinen  umožnit  osobám  oprávněným k  výkonu  kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací Veřejné zakázky.
4.Je-li  Kupující v prodlení s placením daňového dokladu (faktury), je Prodávající oprávněn účtovat 
Kupujícímu úrok z prodlení ve výši dle občanskoprávních předpisů.

Čl. VIII.
Řešení sporů

1.Kupující  i  Prodávající  vyvinou  veškerou  snahu,  aby  vyřešili  přátelským,  přímým  a neformálním 
jednáním jakýkoliv nesoulad nebo spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti s touto Smlouvou.
2.Veškeré případné spory vzniklé  mezi  Smluvními  stranami na základě nebo v souvislosti  s touto 
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v 
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

1.Tato Smlouva a práva a  povinnosti  z  ní  vyplývající  se  řídí  českým právem. Práva a povinnosti 
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími.
2.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
jejího uveřejnění v registru smluv.
3.Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění, tuto Smlouvu v registru smluv uveřejní Kupující.
4.V případě změny identifikačních údajů uvedených v záhlaví a v příloze této Smlouvy je Prodávající a 
Kupující  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  skutečnost  oznámit  druhé  smluvní  straně,  včetně 
nových identifikačních údajů.
5.V  případě,  že  některé  ustanovení  této  Smlouvy  bude  v  budoucnosti  posouzeno  z  důvodu 
nesrozumitelnosti nebo neurčitosti jako zdánlivé (nicotné), a nepodaří-li  se tuto nesrozumitelnost či 
neurčitost ujednání dodatečně mezi stranami vyjasnit, pak se posoudí vliv takové vady na Smlouvu 
analogicky podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.
6.Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této Smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.
7.Změny  a  doplňky  této  Smlouvy  lze  činit  pouze  písemně,  číslovanými  dodatky,  podepsanými 
smluvními stranami.
8.Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených ve Smlouvě nebo v občanském 
zákoníku. Odstoupení musí být písemné a jeho účinky nastávají  dnem doručení Prodávajícímu na 
adresu uvedenou výše.
9.Prodávající není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její  
části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
10.Za  písemnou  formu  není  pro  účely  této  Smlouvy  považována  výměna  e-mailových  či  jiných 
elektronických zpráv, vyjma zpráv zasílaných prostřednictvím datových schránek, není-li ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak.
11.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a  povinnosti  dovozovány  z  dosavadní  či  budoucí  praxe  zavedené  mezi  stranami  či  zvyklostí  
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak.  Vedle  výše uvedeného si  smluvní  strany potvrzují,  že  si  nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.Pro  případ,  že  kterékoliv  ustanovení  této  Smlouvy  oddělitelné  od  ostatního  obsahu  se  stane 
neúčinným nebo neplatným,  smluvní  strany  se  zavazují  bez  zbytečných  odkladů  nahradit  takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této Smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení či Smlouvy jako celku.
13.Podpisem Smlouvy Prodávající  souhlasí  se  zveřejněním informací  o  Veřejné  zakázce,  a to  se 
zveřejněním  Smlouvy  nebo  podstatných  náležitostí  Smlouvy  (předmět  Smlouvy,  sjednaná  cena, 
termíny plnění,  smluvní  sankce,  záruční  doba,  výše skutečně uhrazené ceny)  a  všemi  dodatky a 
změnami Smlouvy. Současně Prodávající souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších 
identifikačních údajů, vyjma osobního údaje, kterým jsou vlastnoruční podpisy.
14.Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží Kupující a 
jedno Prodávající.
15.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1.Krycí list nabídky Prodávajícího
2.Podrobná specifikace a parametry Zboží

5/6



3.Výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího
4.Konfigurace vozidla

16.Smluvní strany prohlašují,  že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní  
strany své podpisy.

Za Kupujícího Za Prodávajícího

V Praze dne 7. 1. 2020 V Praze dne ….......................

…………………………………….
Mgr. Jan Kučera

generální inspektor

…………………………………….
Libor Přerost

jednatel
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Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky Nákup osobního automobilu s pohonem 4x4

2. Základní identifikační údaje

2.1 Zadavatel

Název: Česká republika – Drážní inspekce

IČO: 75009561

Sídlo: Těšnov 1163/5 Praha 1, 110 00

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce

Internetová adresa: http://www.dicr.cz

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Martin Drápal
E-mail: martin.drapal@dicr.cz

2.2 Dodavatel
Název: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 63073188

DIČ: [CZ63073188

Sídlo: Veleslavínská 39, Praha 6, PSČ 162 00

Tel., fax: 220 611 108, fax neprovozován

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Libor Přerost, jednatel

Tel., fax, e-mail: 220 611 108, fax neprovozován, losky@prerost-svorc.cz

Kontaktní osoba: Ondřej Loský, specialist výběrových řízení

Tel., fax, e-mail: 220 611 108 / 602 414 215, fax neprovozován

3. Nabídková cena

Předmět Cena bez DPH Cena vč. DPH

Osobní  automobil  s  pohonem  4x4  včetně 
požadovaného příslušenství

605 000,00- Kč  732 050,00- Kč

Celkem 605 000,00- Kč  732 050,00- Kč



Kategorie
Podkategorie Minimální požadované parametry

provedení Kombi Kombi
počet dveří 5 5
počet míst k sezení 5 5
Motor vznětový vznětový
palivo motorová nafta motorová nafta B7
min. výkon [kW] 105 135
min. točivý moment [Nm] 250 380

150 142 dle měření metodikou NEDC
exhalační (emisní) norma dle aktuálně platné legislativy EURO 6d-TEMP

automatická automatická
pohon kol 4x4 4x4
Objemy a hmotnost

500 588

45 55
Karoserie

barva černá

barva interiéru
tmavě šedá nebo černá; případně kombinace obou barev primárně černá

Vnější rozměry
min. délka [mm] 4500 4687
min. rozvor [mm] 2600 2677
min. světlá výška [mm] 170 171
Bezpečnost
airbagy minimálně 6 airbagů 7 airbagů
posilovač řízení ANO ANO
hlavové opěrky pro všechna místa k sezení ANO ANO
přední mlhové světlomety ANO ANO
xenonové/LED potkávací světlomety ---  ---
denní svícení ANO ANO

automatické automatické
Výbava, funkčnost
klimatizace mechanická nebo automatická automatická
tempomat ANO ANO

centrální zamykání
ANO ANO
s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním
požadovány alespoň dva dálkové ovladače (klíče) dva klíče s dálkovým ovládáním

okna elektrické stahování oken min. předních dveří elektrické ovládání oken bočních dveří vpředu a vzadu  

tónovaná (max. dle legislativy)
zadní stěrač s ostřikovačem ANO

rádio
ANO ANO
originální z výroby a integrované v palubní desce ANO

Handsfree sada
ANO

USB vstup ANO ANO
rezervní kolo ANO ANO
volant výškově a podélně nastavitelný ANO
sedadla dělená a sklopná zadní opěradla ANO

výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO
---  ---

zpětná zrcátka elektricky ovládaná ANO

koberce
ANO

ANO
zimní pneu na discích ocel. pro daný typ vozu ANO

ANO

ANO

ANO
klíč na matice kol a příruční zvedák ANO

min. vzadu ANO
povinná výbava ANO ANO

nadstandardní výbava

ANO, vše

příslušenství

ANO, vše

Skutečné hodnoty [ DOPLNÍ DODAVATEL ]

max. emise CO2 [g/km]

převodovka; do min. počtu požadovaných 
převodových stupňů se nezapočítává 
zpětný chod

min. základní objem zavazadlového 
prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po 
odečtení prostoru pro umístění rezervy)

min. objem palivové nádrže [dm3]

Preferované barvy: černá, stříbrná, modrá, červená

 tónovaná skla všech oken z výroby vozidla, vpředu (od "B" 
sloupku vpřed) maximální zatmavení v souladu s platnou 
legislativou, vzadu (od "B" sloupku vzad) nezatmavováno 
nad rámec tónování z výroby, a to z důvodu neřešení 
stupně tónování platnou legislativou

Handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí 
integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem)

gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém 
prostoru; požadovány koberce pocházející z originálního 
příslušenství výrobce

pneumatiky, kola

dodávané pneumatiky nesmějí být starší 
než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla

na vozidle namontována kola dle ročního období v 
okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., 
ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro 
opačné období

bezpečnostní šrouby kol v případě, že je auto vybaveno 
pneu na litých discích

sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu, tj. celkem dvě 
sady disků

dodávané pneumatiky - namontované na vozidle i určené k 
uložení (dle ročního období zimní nebo letní) - musejí 
odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím daného 
vozidla a musejí pocházet z prvovýroby, tzn., že se nesmí 
jednat o protektory.

parkovací senzory (lze nahradit parkovací 
kamerou)

mechanická ochrana podvozku/motoru
podélné střešní nosiče
velkoplošné kryty kol
palubní počítač
středová loketní opěrka vpředu
středová loketní opěrka vzadu
vyhřívaná zpětná zrcátka

hasicí přístroj pevně uchycený k vozidlu v zav. prostoru 
(práškový 1 kg)
sněhové řetězy
reflexní vesty pro všechny cestující 
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Úplný výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 35976

Datum vzniku a zápisu: 20. března 1995
Spisová značka: C 35976 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 20. března 1995
Obchodní firma: Přerost, Švorc & Částka - auto, s.r.o.

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
zapsáno 1. října 1996

Sídlo: Praha 6, Nebušická 75, PSČ 16400
zapsáno 20. března 1995

vymazáno 1. října 1996
Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 16200

zapsáno 1. října 1996
vymazáno 1. listopadu 2016

Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6
zapsáno 1. listopadu 2016

Identifikační číslo: 630 73 188
zapsáno 20. března 1995

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
zapsáno 20. března 1995

Předmět podnikání:
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 21. srpna 2014

opravy motorových vozidel
zapsáno 20. března 1995
vymazáno 21. srpna 2014

pronájem motorových vozidel
zapsáno 20. března 1995
vymazáno 14. ledna 2010

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 20. března 1995
vymazáno 4. května 2005

zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 4. května 2005

vymazáno 14. ledna 2010
opravy karosérií

zapsáno 4. května 2005
vymazáno 21. srpna 2014

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
zapsáno 31. července 2007

vymazáno 14. ledna 2010
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující  3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
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soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující  3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče

zapsáno 29. ledna 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zapsáno 14. ledna 2010
Opravy silničních vozidel

zapsáno 14. ledna 2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

zapsáno 14. ledna 2010
vymazáno 29. ledna 2016

Klempířství a oprava karoserií
zapsáno 14. ledna 2010

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 29. ledna 2016

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zapsáno 21. srpna 2014

vymazáno 29. ledna 2016
Statutární orgán:

jednatel:
  PeadDr. TOMÁŠ ČÁSTKA

Praha 6, Nebušická 128, PSČ 16400
r.č.: 52.11.30/012

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

jednatel:
  LIBOR PŘEROST, dat. nar. 3. srpna 1960

Praha 6, Pod Hláskem 549, PSČ 16400
zapsáno 1. října 1996

vymazáno 18. září 2016
jednatel:

  LIBOR PŘEROST, dat. nar. 3. srpna 1960
Pod Hláskem 549, Nebušice, 164 00 Praha 6

zapsáno 18. září 2016
Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně. Podepisování za společ-

nost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí
svůj podpis a dodatek "jednatel".

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 21. srpna 2014

Jednatel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 21. srpna 2014

Prokura:
INGRID ŠKORNOVÁ, dat. nar. 10. srpna 1974
Kladno, Vojtěcha Lanny 3283, PSČ 27201

zapsáno 18. června 2007
vymazáno 1. prosince 2011

INGRID ŠKORNOVÁ, dat. nar. 10. srpna 1974
Slaný, Švehlova 1839, PSČ 27401

zapsáno 1. prosince 2011
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Společníci:
Společník: PeadDr. TOMÁŠ ČÁSTKA

Praha 6, Nebušická 128, PSČ 16400

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Podíl: Vklad: 35 000,- Kč
Splaceno: 21 000,- Kč

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Společník: LIBOR PŘEROST
Praha 6, Pod hláskem 549, PSČ 16000

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Podíl: Vklad: 35 000,- Kč
Splaceno: 21 000,- Kč

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Společník: JAN ŠVORC
Praha 6, Na dračkách 39, PSČ 16200

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Podíl: Vklad: 35 000,- Kč
Splaceno: 21 000,- Kč

zapsáno 20. března 1995
vymazáno 1. října 1996

Společník: LIBOR PŘEROST, dat. nar. 3. srpna 1960
Praha 6, Pod hláskem 549, PSČ 16400

zapsáno 1. října 1996
vymazáno 21. srpna 2014

Podíl: Vklad: 53 000,- Kč
Splaceno: 100%

zapsáno 1. října 1996
vymazáno 21. srpna 2014

Společník: LIBOR PŘEROST, dat. nar. 3. srpna 1960
Praha 6, Pod hláskem 549, PSČ 16400

zapsáno 21. srpna 2014
vymazáno 18. září 2016

Podíl: Vklad: 53 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50,48%
Druh podílu: základní

zapsáno 21. srpna 2014
vymazáno 18. září 2016

Společník: LIBOR PŘEROST, dat. nar. 3. srpna 1960
Pod Hláskem 549, Nebušice, 164 00 Praha 6

zapsáno 18. září 2016



oddíl C, vložka 35976
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Podíl: Vklad: 53 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50,48%
Druh podílu: základní

zapsáno 18. září 2016
Společník: JAN ŠVORC, dat. nar. 3. ledna 1948

Praha 6, Na dračkách 39, PSČ 16200

zapsáno 1. října 1996
vymazáno 21. srpna 2014

Podíl: Vklad: 52 000,- Kč
Splaceno: 100%

zapsáno 1. října 1996
vymazáno 21. srpna 2014

Společník: JAN ŠVORC, dat. nar. 3. ledna 1948
Praha 6, Na dračkách 39, PSČ 16200

zapsáno 21. srpna 2014
vymazáno 23. srpna 2014

Podíl: Vklad: 52 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 49,52%
Druh podílu: základní

zapsáno 21. srpna 2014
vymazáno 23. srpna 2014

Společník: JAN ŠVORC, dat. nar. 3. ledna 1948
Na dračkách 939/39, Střešovice, 162 00 Praha 6

zapsáno 23. srpna 2014
Podíl: Vklad: 52 000,- Kč

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 49,52%
Druh podílu: základní

zapsáno 23. srpna 2014
Základní kapitál: 105 000,- Kč

zapsáno 20. března 1995
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 21. srpna 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 21. srpna 2014
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Kupující

IČ: 75009561

Prodávající
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Veleslavínská 39

162 00 Praha 6

Bankovní spojení: 1567762/0800 Česká spořitelna a. s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 35976.

IČ:
DIČ:

63073188
CZ63073188

IBAN: CZ2608000000000001567762
SWIFT: GIBACZPX

Drážní inspekce
Těšnov 1163/5

110 00 Praha 1 - Nové Město
CZE

Cenová kalkulace 1CNS192997/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum vystavení: 12.11.2019

5E5S9Z Octavia SCOUT 2,0 TDI 135 kW AP 4x4 858 900,00 Kč

Cena s DPH

1Z1Z Černá Magic metalíza 15 800,00 Kč

Cena bez DPH

709 834,71 Kč

13 057,85 Kč

Nadstandardní výbava:
HC Interiér Scout Hnědá/Černá-Černá/Černá 0,00 Kč0,00 Kč
PJA Rez.kolo(neplnohod.),zvedák vozu,klíč na kol 1 600,00 Kč1 322,31 Kč

1 600,00 Kč1 322,31 Kč
724 214,87 Kč 876 300,00 KčModel + barva + nadstandardní výbava

Mezisoučet

Doplňky prodejce:
* Gumové interiérové koberce (orig.) - 4 ks 1 210,00 Kč1 000,00 Kč
* Gumový koberec do zavazadlového prostoru (orig.) 1 815,00 Kč1 500,00 Kč
* Kola se zimními pneumatikami - 4 ks 16 940,00 Kč14 000,00 Kč
* Osazení vozidla koly dle ročního období - 4 ks 1,21 Kč1,00 Kč
* Bezpečnostní šrouby kol - 4 ks 605,00 Kč500,00 Kč
* Povinná výbava vozidla 1 210,00 Kč1 000,00 Kč
* Velkoplošné kryty kol - 4 ks 2 420,00 Kč2 000,00 Kč
* Hasicí přístroj PG1, upevněný v zavazadl. prostoru 2 420,00 Kč2 000,00 Kč
* Sněhové řetězy pro jednu nápravu 4 235,00 Kč3 500,00 Kč
* 5 reflexních (výstražných) vest 605,00 Kč500,00 Kč

31 461,21 Kč26 001,00 KčMezisoučet

Slevy:
Sleva V1 - 175 711,20 Kč- 145 215,87 Kč

732 050,00 Kč605 000,00 Kč

Standardní výbava:

Cena vozu po slevě

907 761,21 Kč750 215,87 Kč
- 175 711,20 Kč- 145 215,87 KčPoskytnutá sleva

Cena vozu celkem

Vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT 2,0 TDI 135 KW 7°AP 4X4 splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data, resp. základní výbava vozidla
obsahuje tyto zadavatelem požadované prvky:
- nové vozidlo, v případě přidělení plnění veřejné zakázky účastníkovi by bylo vozidlo zadáváno do výroby,
- provedení karoserie "COMBI", v "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) uvedeno "AC COMBI",
- 5 dveří (4x boční dveře + zadní dveře pro vstup do zavazadlového prostoru, výklopné vzhůru včetně zadního okna),
- 5 míst k sezení (vozidlo homologováno pro řidiče + 4 spolujezdce),
- motor čtyřválcový vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem,
- zdvihový objem motoru 1.968 ccm,
- maximální výkon motoru 135 kW,
- maximální točivý moment motoru 380 Nm,
- emise CO2 pro kombinovaný provoz 142 g/km dle měření metodikou NEDC,
- emise CO2 pro kombinovaný provoz 161 - 181 g/km dle měření metodikou WLTP,
- vozidlo plní emisní limity EURO 6d-TEMP,
- převodovka automatická 7-mi stupňová (7 stupňů vpřed + 1 stupeň vzad),
- pohon 4x4, systém HALDEX 5. generace,

TEAS ® ZlínZpracováno programem firmy
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Cenová kalkulace 1CNS192997/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum vystavení: 12.11.2019

- osobní automobil kategorie M1,
- základní objem zavazadlového prostoru 610 dm3 v provedení bez rezervního kola / 588 dm3 v provedení s rezervním kolem (po odečtení prostoru pro
rezervní kolo), měřeno metodikou VDA,
- objem nádrže na PHM 55 dm3,
- objem nádrže na AdBlue 13 dm3,
- délka vozidla 4.687 mm,
- rozvor náprav 2.677 mm,
- světlá výška vozidla 171 mm,
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu, u spolujezdce s možností deaktivace,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- posilovač řízení,
- hlavové opěrky pro všechna místa k sezení,
- přední mlhové světlomety,
- denní svícení, automaticky aktivované při nastartování vozidla,
- klimatizace automatická,
- tempomat (zařízení pro udržování nastavené rychlosti),
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 funkční klíče,
- tónovaná skla všech oken z výroby vozidla, vpředu (od "B" sloupku vpřed) maximální zatmavení v souladu s platnou legislativou, vzadu (od "B" sloupku
vzad) nezatmavováno nad rámec tónování z výroby, a to z důvodu neřešení stupně tónování platnou legislativou,
- stěrač zadního okna s ostřikovačem,
- rádio, integrované do palubní desky z výroby vozidla,
- univerzální handsfree, integrované do rádia,
- USB vstup,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant,
- opěradla zadních sedadel dělená v poměru 60/40, sklopná směrem vpřed,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče,
- elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
- kola s letními pneumatikami - 4 ks,
- akustická a vizuální signalizace vzdálenosti při parkování se senzory vpředu a vzadu,
- zvýšený podvozek, ochranné kryty motoru a podvozku,
- podélné střešní nosiče ("hagusy"),
- palubní počítač,
- loketní opěrka mezi sedadly řidiče a spolujezdce vpředu,
- loketní opěrka mezi vnějšími sedadly spolujezdců vzadu, výklopná z opěradla sedadla spolujezdce uprostřed,
- 

Loský Ondřej26.11.2019

Mobil +420 602 414 215
Telefon +420 220 611 108
El. adresa losky@prerost-svorc.cz

Platnost cenové kalkulace do Cenovou kalkulaci vyhotovil
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