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DODATEK č. 4 

 

Č.j. PPR-22358-198/ČJ-2018-990640 
 

k rámcové dohodě vedené pod č.j. PPR-22358-90/ČJ-2018-990640 ze dne 25. 6. 2019 

 

 

/1/ Centrální zadavatel:    

 ČESKÁ REPUBLIKA  
 Ministerstvo vnitra 

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO: 00007064  

DIČ: CZ00007064 

zastoupen: Ing. Martin Šlemer 
 vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 5504881/0710 

doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR 

 poštovní schránka 160 

 160 41 Praha 6 

tel.: 974 835 653  
e-mail: pp.ovz@pcr.cz 

datová schránka: gs9ai55 

 

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně 

a 

 

/2/ Prodávající: 
Název společnosti: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o. z. Praha – Prosek  
sídlo: Liberecká 12, 182 00 Praha 8 

IČO: 47124652  

DIČ: CZ47124652 

zapsán: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložce 12939 

zastoupen: , vedoucí odštěpného závodu 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 5020015851/5500 

pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: akgt5bg 

 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 

(prodávající a centrální zadavatel dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

 

u z a v í r a j í  
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podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tento 

 

DODATEK č. 4 

V souladu s čl. 13. odst. /10/ rámcové č. j. PPR-22358-90/ČJ-2018-990640, (dále jen 

“Dohoda“) se smluvní strany dohodly na těchto změnách v této dohodě následujícím 
způsobem: 
 

I. 
Čl. 3. Zboží 

 

/1/ Zbožím se rozumí: 
 46 ks speciálních policejních eskortních vozidel zn. Volkswagen Crafter 

 Typ 1 - eskortní vozidla pro převoz 8 eskortovaných osob 17 ks 

 Typ 2 - eskortní vozidla pro převoz 4 eskortovaných osob  29 ks 

 

II. 
Čl. 6. Kupní cena 

odst. /2/ nově zní: 
 

a) bez DPH:  74.510.654,60 Kč  
 (slovy: sedmdesát čtyři milionů pět set deset tisíc šest set padesát 

čtyři korun českých a šedesát haléřů),  

b) DPH 21 %:  15.647.237,47 Kč  

c) včetně DPH:  90.157.892,07 Kč  
 (slovy: devadesát milionů sto padesát sedm tisíc osm set devadeát 

dva korun českých a sedm haléřů). 

 

III. 
V Dohodě v příloze č. 1 Specifikace zboží a ceny se mění tabulka specifikace ceny, která 
nově zní: 
 

 
Počet 
kusů 

Cena Kč  
za 1 kus bez 

DPH 

DPH za 1 
kus 

Cena Kč  
za 1 kus s 

DPH 

Cena Kč  
celkem bez 

DPH 

DPH celkem 
Cena Kč  

celkem s DPH 

Typ 1 - 
eskortní 
vozidla pro 
převoz 8 
eskortovaných 
osob 

17 1.790.703,80 376.047,80 2.166.751,60 30.441.964,60 6.392.812,57 36.834.777,17 

Typ 2 - 
eskortní 
vozidla pro 
převoz 4 
eskortovaných 
osob 

29 1.519.610,00 319.118,10 1.838.728,10 44 068 690,00 9.254.424,90 53 323 114,90 

Celková cena za požadovaný počet ks 74 510 654,60 15.647.237,47 90 157 892,07 
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IV. 
Ostatní ujednání Dohody, ve znění Dodatku č. 1, č. 2, a č. 3, zůstávají beze změny. 
 

 

 

 

V. 
Tento Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky. 
 

 

 

 

VI. 
Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto 
Dodatku č. 4 v Registru smluv zabezpečí centrální zadavatel. 
 

 

Za centrálního zadavatele: 
 

 

 

 

 

Ing. Martin Šlemer 
vedoucí odboru veřejných zakázek 

Policejního prezidia ČR 

 Za prodávajícího: 
 

 

 

 

 

vedoucí odštěpného závodu 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. – 

o. z. Praha - Prosek 
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