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LESY ESKE REPUBLIKY, S.P. SML-

RÁMCOVÁ DOHODA NA NÁKUP AUTOMOBILŮ A POŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH
PLNĚNÍ

3. část - Osobní automobil vyšší střední třídy 4x4 (varianta NM)

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ:CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený Ing. Romanem Schindlerem, ředitelem Kanceláře generálního ředitele, na základě 
podpisového řádu
(dále jako „Centrální zadavatel" nebo „LČ R") 
a
Ministerstvo zemědělství, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné 
instituce a ostatní organizace podřízené Ministerstvu zemědělství vyjmenované v Příloze č. 1, 
zastoupené Centrálním zadavatelem
(dále jako „Pověřující zadavatelé"; Pověřující zadavatelé společně s Centrálním Zadavatelem dále jako 
„Zadavatel") na straně jedné

a

ŠKODA AUTO a.s.
se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 001 77 041 
DIČ: CZ 001 77 041
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332 
zastoupená:
a) Vedoucí Prodej ČR, na základě oprávnění ze dne 16. 6. 2021
b)  Vedoucí Rozvoj obchodní sítě ČR, na základě oprávnění ze dne 6. 6. 2018 
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK a.s., číslo účtu: 1000053254/2700 korespondenční adresa: 
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, kontaktní osoba: 

(dále jako „Dodavatel") na straně druhé
(Zadavatel a Dodavatel dále též společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu na nákup automobilů a
pořízení souvisejících plnění

(dále jen „Dohoda")



LESY ESKE REPUBLIKY, S.P.

P R E A M B U L E:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) LČR, coby Centrální zadavatel, zahájil postupem dle ZZVZ zadávací řízení na centralizované 
zadávanou veřejnou zakázku na nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu 
Ministerstva zemědělství II. (dále jen „Veřejná zakázka"),

(B) Pověřující zadavatelé vyjmenovaní v Příloze č. 1 projevili zájem zúčastnit se nákupu automobilů 
v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství a pověřili Centrálního zadavatele, 
aby také jejich jménem a na jejich účet jednal při zadávání Veřejné zakázky a

(C) Dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly 
hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku v příslušné části 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:

I. ÚČEL DOHODY

1.1. Účelem této Dohody je vymezení právního rámce a stanovení veškerých podmínek ve smyslu 
ustanovení § 132 odst. 4 ZZVZ a § 134 ZZVZ, na jejichž základě budou Zadavatelem zadávány dílčí 
veřejné zakázky Dodavateli, resp. budou mezi Zadavatelem a Dodavatelem uzavírány prováděcí 
kupní smlouvy dle aktuálních potřeb Zadavatele. Účelem této Dohody není založit ve prospěch 
Dodavatele výhradní právo dodávat automobily Zadavatelům.

1.2. Účelem této Dohody je dále zakotvení práva zadávat dílčí veřejné zakázky na základě této 
Dohody jak pro Centrálního zadavatele, tak i pro jednotlivé Pověřující zadavatele, přičemž ve 
vztahu k Pověřujícím zadavatelům platí, že jsou oprávněni toto právo vykonávat samostatně, tj. 
bez součinnosti Centrálního zadavatele, vlastním jménem a na vlastní účet.

1.3. Dodavatel prohlašuje, že účel Dohody bere na vědomí, tj. že bere na vědomí, zejména nikoliv 
však výlučně, že Centrální zadavatel v rámci Veřejné zakázky jedná jak jménem svým a na svůj 
účet, tak i na základě zvláštního zmocnění, které mu k tomu bylo uděleno, jménem jednotlivých 
Pověřujících zadavatelů a na jejich účet, a souhlasí s tím, že jak Centrální zadavatel, tak i 
jednotliví Pověřující zadavatelé mohou a budou na základě této Dohody svým jménem a na svůj 
účet uzavírat prováděcí kupní smlouvy, jak jsou definovány níže v této Dohodě.

1.4. Smluvní strany dále ujednaly, že pokud v této Dohodě není výslovně uvedeno jinak:

1.4.1 přílohy této Dohody tvoří nedílnou součást této Dohody;

1.4.2 nadpisy použité v této Dohodě jsou uvedeny pouze pro snadnější orientaci a nemají 
vliv na výklad této Dohody;

1.4.3 slova použitá v této Dohodě v jednotném čísle, pokud nebude uvedeno nebo z 
kontextu nevyplyne jinak, zahrnují i odpovídající výrazy v množném čísle, a slova v této 
Dohodě uvedená v množném čísle zahrnují i jim odpovídající výrazy v jednotném čísle;
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1.4.4 odkaz na tuto Dohodu nebo na jakoukoliv jinou smlouvu nebo dokument obsažený v 
této Dohodě bude považován za odkaz na tuto Dohodu nebo takovou jinou smlouvu 
nebo dokument v jejich platném znění;

1.4.5 odkazy použité v této Dohodě na určité články, části, odstavce či přílohy budou bez 
dalšího považovány za odkazy na články, části, odstavce či přílohy této Dohody;

1.4.6 ustanovení § 556 odst. 2 občanského zákoníku (pravidla pro výklad projevu vůle 
Smluvních stran) a ustanovení § 557 občanského zákoníku (výklad výrazů 
připouštějících různý význam) se pro účely této Dohody nepoužije.

II. DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě této Dohody bude realizováno postupem dle 
ustanovení § 134 ZZVZ na základě prováděcích smluv, které budou uzavírány ve formě smluv 
kupních, jejichž vzor tvoří Přílohu č. 2 této Dohody (dále jen „Kupní smlouva").

2.2. Uzavírání Kupních smluv bude probíhat tak, že Zadavatel písemně vyzve Dodavatele k uzavření 
Kupní smlouvy (dále jen „Výzva"). Vzor Výzvy tvoří Přílohu č. 3 této Dohody.

2.3. Obsahem Výzvy k uzavření Kupní smlouvy bude vždy nejméně:

i. číslo Výzvy, odkaz na Veřejnou zakázku a tuto Dohodu;
ii. identifikační údaje Zadavatele a Dodavatele;

iii. návrh Kupní smlouvy dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 2 této Dohody, doplněný o kupní 
cenu a předmět plnění, tj. specifikaci příslušné dodávky takto:

• počet Automobilů a/nebo počet a specifikaci Náhradních dílů, jak jsou 
definovány níže;

• požadavky na barevné provedení Automobilů, příp. Náhradních dílů1;
• požadavky na nadstandardní výbavu Automobilu a dále
• termín a místo plnění.

2.4. Dodavatel je oprávněn nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení Výzvy písemně 
upozornit Zadavatele na nedostatečnou specifikaci požadavků dle předkládaného návrhu Kupní 
smlouvy (dále jen „Výhrada"). Zadavatel se zavazuje posoudit Výhradu Dodavatele a, uzná-li ji 
za opodstatněnou, doplnit specifikaci svých požadavků. V opačném případě Dodavateli 
písemnou formou sdělí, že jeho Výhrada byla shledána jako nedůvodná. Po dobu od doručení 
Výhrady Dodavatele až do okamžiku doručení písemné reakce Zadavatele, neběží Dodavateli 
lhůta pro akceptaci Kupní smlouvy. V případě, že Zadavatel uzná Výhradu za opodstatněnou a 
doplní specifikaci svých požadavků, ode dne doručení doplněné Výzvy lze aplikovat tento 
odstavec obdobně. Od okamžiku doručení písemného sdělení Zadavatele, že Výhrada byla 
shledána nedůvodnou, začíná Dodavateli plynout nová lhůta pro akceptaci Kupní smlouvy ve 
smyslu odst. 2.5. této Dohody.

2.5. Dodavatel učiní akceptaci Kupní smlouvy (tj. předloží podepsanou Kupní smlouvu Zadavateli) 
nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení Výzvy, ledaže se uplatní postup dle 
předchozího odstavce.

1 V souladu s Technickou specifikací je Zadavatel oprávněn objednat automobil v barvě černé nebo stříbrné (vždy metalický 

lak).

3



LESY ESKE REPUBLIKY, S.P.

2.6. Všichni Zadavatelé jsou oprávněni samostatně vyzývat Dodavatele k uzavření Kupní smlouvy 
postupem podle tohoto článku podle svých potřeb po celou dobu účinnosti této Dohody.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Předmětem plnění dle této Dohody jsou zejména, nikoliv však výlučně:

i. dodávky nových automobilů (dále jen „Automobil");

ii. záruční servis a

iii. dodávky nových originálních náhradních dílů (dále jen „Náhradní díly").

3.2. Technické parametry pro dodávky dle odst. 3.1. písm. i), resp. jejich specifikace vč. určení 
konkrétního modelu Automobilu, který bude Dodavatelem dle této Dohody dodáván, jsou 
závazně stanoveny v doplněné technické specifikaci, kterou Dodavatel předložil jako součást své 
nabídky do Veřejné zakázky a která činí Přílohu č. 4 této Dohody (dále jen „Technická 
specifikace").

3.3. Rozsah a podmínky poskytování záručního servisu stanoví podrobně čl. VI. této Dohody.

3.4. Dodavatel bude na základě této Dohody Zadavateli dodávat rovněž Náhradní díly, jejichž 
specifikace a cena, jak ji předložil Dodavatel ve své nabídce do Veřejné zakázky, jsou uvedeny 
v Příloze č. 5 této Dohody.

3.5. Technická specifikace Automobilu mže být při uzavírání jednotlivých Kupních smluv dotčena 
změnou výhradně v části „Nadstandardní výbava", kde je na úvaze Zadavatele, zda a případně 
jaký z předdefinovaných prvků nadstandardní výbavy v jednotlivé Kupní smlouvě zvolí.

3.6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany činí nesporným, že „novým Automobilem" se pro 
účely této Dohody rozumí Automobil, jehož stav tachometru nepřevyšuje v okamžiku jeho 
dodání Zadavateli 50 (padesát) kilometrů.

3.7. Automobily dodávané na základě této Dohody, resp. na základě dílčích Kupních smluv 
uzavíraných v rámci této Dohody, budou při předání Zadavateli opatřeny vždy nejméně:

i. povinnou výbavou v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy 
účinnými ke dni předání Automobilu Zadavateli2;

ii. oběma částmi osvědčení o registraci vozidla, v nichž bude Zadavatel uveden jako 
vlastník Automobilu;

iii. návodem k obsluze a údržbě v českém jazyce;
iv. servisní knížkou, je-li výrobcem Automobilu vydávána;
v. záručním listem, je-li výrobcem Automobilu vydáván;

vi. 2 (dvěma) kusy klíčů;
vii. oběma sadami pneumatik včetně disků (s tím, že na Automobilech budou instalovány 

letní či zimní pneumatiky podle termínu dodání Automobilu, jak je stanoveno v odst. 
3.11.);

viii. plně doplněnými provozními kapalinami a pohonnými hmotami na dojezdovou 
úroveň (tj. tak, aby Automobil měl doplněné pohonné hmoty na ujetí min. 50 km).

2 Ke dni uzavření této Dohody se jedná o povinnou výbavu ve smyslu ust. § 31 a přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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3.8. Součástí závazku Dodavatele dle této Dohody je dále:

i. zajištění registrace Automobilu k provozu na pozemních komunikacích v souladu se 
zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZPK"), a to u místně příslušného správního úřadu dle 
sídla Zadavatele, tedy opatření Automobilů registrační značkou kraje, v němž se 
nachází sídlo příslušného Zadavatele (v případě Centrálního zadavatele půjde vždy o 
registrační značku s písmenem „H") a

ii. dodání Automobilů do místa plnění dle Kupní smlouvy.

3.9. Dodavatel se zavazuje dodávat Zadavateli Automobily připravené k řádnému provozu a po 
provedení kompletního předprodejního servisu, o čemž Dodavatel vždy učiní čestné prohlášení, 
jak je dále uvedeno v čl. V. této Dohody.

3.10. Dodavatel se zavazuje, že obě sady dodaných pneumatik (tj. zimní i letní) vč. disků budou 
odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím Automobilu stanoveným ze strany výrobce 
Automobilu. Rozměry letních i zimních pneumatik budou shodné. Dodavatel se dále zavazuje, 
že dodané letní i zimní pneumatiky, budou v okamžiku předání Automobilu zcela nové.

3.11. V případě, že Automobily na základě Kupní smlouvy budou Zadavateli předávány v období od 1. 
4. do 31. 10., budou na Automobilech vždy nainstalovány letní pneumatiky. Pokud dojde 
k předání Automobilů v období od 1. 11. do 31. 3., zavazuje se Dodavatel, že na všech 
Automobilech budou vždy nainstalovány zimní pneumatiky. Toto ustanovení se neuplatní 
v případě, kdy je Zadavatelem požadováno dodání pneumatik typu all seasons.

3.12. Dodavatel se zavazuje, že Automobily budou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích 
ve smyslu ZPK, jakož i že celý předmět plnění dle této Dohody bude vyhovovat bezpečnostním 
standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, a rovněž bude odpovídat 
závazným technickým, bezpečnostním, emisním a dalším dotčeným normám platným v České 
republice.

3.13. Dodavatel prohlašuje a podpisem této Dohody potvrzuje, že je autorizovaným dodavatelem, 
resp. prodejcem, Automobilů pro Českou republiku, disponuje veškerými potřebnými 
oprávněními, kapacitami, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému plnění 
této Dohody.

3.14. Zadavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost k řádnému splnění 
povinností dle této Dohody, zejména, nikoliv však výlučně, vystavit plnou moc pro registraci 
Automobilů dle odst. 3.8. písm. i).

3.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ sjednávají, že technické parametry 
pro dodávky dle odst. 3.1. písm. i), jak jsou stanoveny v Příloze č. 4 této Dohody, mohou být v 
rámci doby trvání této Dohody změněny, avšak pouze za předpokladu, že ke změně technických 
parametrů Automobilu došlo z objektivních důvodů, a to v důsledku požadavků nově účinných 
obecně závazných právních předpisů nebo v důsledku nově vydaných rozhodnutí českých i 
evropských orgánů veřejné moci (např. tzv. emisní normy), které je Dodavatel povinen 
dodržovat, a zároveň za předpokladu, že v důsledku takové změny Automobilu nebudou dotčeny 
technické parametry Automobilu, které Zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci jako 
minimální, resp. nebudou dotčeny jejich minimální hodnoty. Tyto technické parametry musí 
zůstat vždy zachovány, a pokud mají číselnou hodnotu, pak musí být zachovány tak, aby byly 
alespoň rovny minimální hodnotě stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci. Taková
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změna bude provedena ve formě písemného dodatku k této Dohodě, jehož přílohou bude 
aktualizovaná technická specifikace Automobilu vyplněná Dodavatelem. Tato výhrada se 
sjednává jako právo Zadavatele a ze strany Dodavatele není vymahatelná. Změna technických 
parametrů Automobilu dle tohoto ustanovení nebude mít vliv na kupní cenu Automobilu, resp. 
v důsledku přijetí změny technického parametru nebude navyšována kupní cena Automobilu.

IV. CENA AUTOMOBILU A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

4.1. Dodavatel se zavazuje dodávat Automobily na základě Kupních smluv uzavíraných v rámci této 
Dohody jednotlivým Zadavatelům, a to za cenu, kterou uvedl v ceníku Automobilu, který učinil 
součástí své nabídky v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a který je neoddělitelnou 
Přílohou č. 6 (dále jen „Ceník") této Dohody (dále jen „Cena Automobilu").

4.2. Dodavatel prohlašuje, že Cena Automobilu odpovídá ceně za Automobil v plné výbavě, tj. 
Automobil včetně všech prvků nadstandardní výbavy uvedených v Technické specifikaci dle 
Přílohy č. 4 této Dohody (dále jen „Prvky nadstandardní výbavy") a zahrnuje též cenu veškerých 
souvisejících plnění dle této Dohody. Smluvní strany dále sjednávají, že Cena Automobilu bude 
v jednotlivých Kupních smlouvách ponížena v případě, že Zadavatel nebude požadovat dodání 
Automobilu se všemi Prvky nadstandardní výbavy. V případě zúžení Prvků nadstandardní výbavy 
v Kupní smlouvě bude Cena Automobilu snížena o částku odpovídající ceně Prvků nadstandardní 
výbavy, které Zadavatel v konkrétní Kupní smlouvě v Automobilu nepožaduje.

4.3. Dodavatel se dále zavazuje dodávat Zadavateli na základě Kupních smluv Náhradní díly, a to za 
ceny uvedené v Příloze č. 5 (dále jen „Ceník Náhradních dílů").

4.4. Dodavatel výslovně prohlašuje a činí nesporným, že vzal na vědomí, že ceny dle Ceníku a Ceníku 
Náhradních dílů jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu 
platnosti a účinnosti této Dohody, jakož i všech Kupních smluv, ledaže bude aplikována 
vyhrazená změna závazku ve smyslu ustanovení odst. 4.9. této Dohody.

4.5. Dodavatel dále prohlašuje a činí nesporným, že ceny dle Ceníku a Ceníku náhradních dílů 
zahrnují veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této Dohody, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, náklady související s dodáním Automobilů/Náhradních dílů do místa plnění 
dle Kupní smlouvy, případné daně, správní a celní poplatky, dále ceny záručního servisu, jak je 
vymezen níže, poplatků za registraci Automobilů a dalších nákladů v této Dohodě výslovně 
neuvedených, které souvisejí s řádným a včasným dodáním plnění dle čl. III. této Dohody.

4.6. Pro vyloučení pochybností se Dodavatel zavazuje, že ceny za dodávky Náhradních dílů, jak jsou 
uvedeny v Příloze č. 5 této Dohody, zůstanou nedotčeny po celou záruční dobu, tj. až do uplynutí 
záruční doby dle čl. VII. této Dohody každého Automobilu dodaného na základě této Dohody, 
resp. Kupní smlouvy, ledaže bude aplikována vyhrazená změna závazku ve smyslu ustanovení 
odst. 4.9. této Dohody. Dodavatel dále prohlašuje, že ceny Náhradních dílů obsahují veškeré 
náklady související s dodáním Náhradních dílů do místa plnění dle Kupní smlouvy.

4.7. K Ceně Automobilu a ceně Náhradních dílů bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.8. Maximální souhrnná cena plnění na základě této Dohody činí 39 920 000 Kč bez DPH (dále jen
„Maximální cena").

4.9. Cena Automobilu a cena Náhradních dílů je pevná a neměnná pro období prvního roku trvání 
této Dohody, tj. po dobu prvního roku ode dne jejího nabytí účinnosti. Pro období dalších roků 
trvání této Dohody mže být Cena Automobilu i cena Náhradních dílů dohodou Smluvních stran 
upravována, resp. navyšována, z důvodu inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila
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O v r v / r -n w i i / . r r i i \ r xr r v- v v o v v r rpr rna roní míra inflace v předcházejícím kalenda nim roce, p emz pr rnou roní mírou 
inflace se rozumí meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen, kterou udává kaŽdým kalendářním rokem Český statistický úřad za 
kalendářní rok předcházející, vyjádřená v procentech. Zvýšení ceny musí být provedeno formou 
oboustranně podepsaného dodatku k této Dohodě, jehož přílohou bude aktualizované znění 
Příloh č. 5 a 6 této Dohody (Ceník náhradních dílů a Ceník automobilu).

V. TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

5.1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku:

i. Automobilů vždy nejpozději 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti příslušné Kupní smlouvy, 
tj. ode dne jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 15.8. této Dohody a

ii. Náhradních dílů vždy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti 
příslušné Kupní smlouvy, tj. ode dne jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 
15.8. této Dohody, resp. od jejího podpisu oběma Smluvními stranami, pokud Kupní 
smlouva nebude podléhat povinnosti jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
se mohou v případě potřeby dohodnout na jiné dodací lhůtě, a to zejména v případě, 
kdy lhůty dle věty prvé nebude z objektivních důvodů možno splnit.

5.2. Dodavatel se zavazuje informovat Zadavatele prostřednictvím e-mailu zaslaného oprávněné 
osobě Zadavatele, která bude uvedena vždy v příslušné Kupní smlouvě, dle které bude plněno, 
o termínu dodávky, a to vždy nejméně 7 (sedm) pracovních dnů předem v případě dodávky 
Automobilu a 2 (dva) pracovní dny v případě Dodávky Náhradního dílu. Smluvní strany 
sjednávají, že předání Automobilů se bude uskutečňovat výhradně v pracovní dny v čase 8:00 - 
17:00 hodin.

5.3. Smluvní strany sjednávají místem plnění:

i. Pro dodávky Automobilů - sídla Zadavatelů, jak jsou uvedena v Příloze č. 1 a záhlaví této 
Dohody, nebude-li v jednotlivém případě Zadavatelem určeno, že místem dodání bude 
sídlo Dodavatele. Pro potřeby Centrálního zadavatele se místo plnění dle předchozí věty 
rozšiřuje dále o sídla organizačních jednotek LČR. Seznam oblastních ředitelství a 
Lesních závodů LČR vč. adres jejich sídel je uveden na webových stránkách LČR, a to zde 
https://lesycr.cz/organizacni-iednotkv-kategorie/kraiska-reditelstvi/.

ii. Pro dodávky Náhradních dílů - autorizované servisy uvedené v Příloze č. 7 této Dohody, 
přičemž konkrétní autorizovaný servis bude určen dle požadavku Zadavatele 
uvedeného v Kupní smlouvě.

5.4. Dodavatel je povinen vyhotovit samostatný dodací list pro každou dodávku, který bude 
obsahovat zejména následující údaje a bude sloužit zároveň jako zápis o předání a převzetí 
Automobilu a/nebo Náhradních dílů:

a) identifikační údaje Zadavatele a Dodavatele;

b) jméno a příjmení oprávněné osoby Zadavatele;

c) specifikace Kupní smlouvy a této Dohody (CES);

d) identifikace Automobilu (tj. výrobce, název modelu, VIN kód, registrační značka, barva);

e) specifikace Náhradních dílů;

f) specifikace nadstandardní výbavy Automobilu;

g) adresa místa dodání a datum dodání;
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h) splnění náležitostí dle odst. 3.7.;

i) čestné prohlášení Dodavatele o provedení předprodejního servisu Automobilu;

j) akceptační doložka dle odst. 5.6. níže;

k) podpisy pověřených osob (dále jen „Dodací list"). Vzor Dodacího listu tvoří Přílohu č. 8 této
Dohody.

Dodací list bude vždy vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 (dva) kusy obdrží Zadavatel a 1 
(jeden) kus obdrží Dodavatel.

5.5. Podmínkou pro převzetí dodávky Automobilu Zadavatelem se sjednává řádné umožnění 
provedení:

i. kontroly, že každý Automobil splňuje požadavky dle Technické specifikace a Kupní 
smlouvy;

ii. kontroly úplnosti dokumentace každého Automobilu dle odst. 3.7. této Dohody (dále
jen „Prohlídka").

5.6. Po provedení Prohlídky Zadavatel v Dodacím listu uvede, zda dodávku:

i. akceptuje bez výhrad,
ii. akceptuje s výhradami nebo

iii. neakceptuje - odmítá převzetí.

5.7. Odmítne-li Zadavatel dodávku akceptovat, event. bude dodávku akceptovat s výhradami, uvede 
Zadavatel do Dodacího listu veškeré nedostatky a/nebo vady a/nebo výhrady, které v dodávce 
shledává. Pokud Zadavatel odmítne dodávku zcela nebo zčásti akceptovat, je Dodavatel povinen 
zjištěné nedostatky a/nebo vady a/nebo výhrady na vlastní náklady odstranit ve lhůtě 5 (pěti) 
pracovních dmi od dne odmítnutí akceptace nebo akceptace s výhradami nebo ve stejné lhůtě 
dodat nový Automobil/nový Náhradní díl a Zadavatele vyzvat k opětovnému převzetí, přičemž 
do okamžiku úplného odstranění nedostatků a/nebo vad a/nebo výhrad nebo dodávky nového 
Automobilu/Náhradního dílu, kdy Zadavatel učiní akceptaci bez výhrad, je Dodavatel ve vztahu 
k příslušné části plnění v prodlení. Prodlení Dodavatele nenastane, pokud Dodavateli dosud 
neuběhla lhůta pro realizaci dodávky dle odst. 5.1.

5.8. Smluvní strany činí nesporným, že dodávka se považuje za řádně dodanou okamžikem její 
akceptace bez výhrad.

5.9. Dodavatel je v prodlení s dodáním Automobilu a/nebo Náhradních dílů a/nebo poskytnutím 
záručního servisu v případě, že nezajistí splnění těchto smluvních povinností ve lhůtách 
sjednaných touto Dohodou. Prodlení Dodavatele však vylučují okolnosti, které mají povahu vyšší 
moci nebo jiných nepředvídatelných a Dodavatelem nezpůsobených překážek, mezi které 
Smluvní strany zařazují pandemii a z ní plynoucí restrikce orgánů veřejné moci, které objektivně 
znemožňují Dodavateli plnit jeho povinnosti dle této Dohody řádně a včas. Okolnosti, které mají 
povahu vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných a Dodavatelem nezpůsobených překážek, a 
které Dodavateli znemožňují splnit smluvní povinnost řádně a včas, je Dodavatel Zadavateli 
povinen řádně prokázat.

VI. ZÁRUČNÍ SERVIS

6.1. Dodavatel se zavazuje zajistit poskytování záručního servisu Automobilu, a to ode dne podpisu 
Dodacího listu potvrzujícího akceptaci bez výhrad, a poskytovat ho po dobu uvedenou níže 
v odst. 7.3. této Dohody.
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6.2. Dodavatel se zavazuje, že záruční, resp. garanční prohlídky (dále jen „Záruční prohlídky") budou 
prováděny tak často a v jejich rámci budou provedeny vždy přesně takové servisní úkony, jak je 
předepsáno Dodavatelem, příp. výrobcem Automobilu, jedná-li se o odlišné subjekty, pro řádné 
plnění podmínek záruky za jakost [účastník jako přílohu č. 11 této Dohody předloží detailní 
specifikaci Záručních prohlídek, tj. včetně jejich harmonogramu a seznamu servisních úkonů 
předepsaných výrobcem Automobilu/Dodavatelem].

6.3. Předepsané Záruční prohlídky stanovené Dodavatelem příp. výrobcem Automobilu, budou po 
celou dobu trvání záruky za jakost Dodavatelem prováděny výhradně v autorizovaném servisu, 
a to zdarma resp. v rámci Ceny Automobilu. Dodavatel se zavazuje, že pro účely záručního 
servisu a záručních oprav pro Zadavatele zřídí síť autorizovaných servisů, v jejímž rámci bude pro 
Zadavatele k dispozici vždy nejméně 1 (jeden) autorizovaný servis v každém kraji3 České 
republiky (dále jen „Autorizovaný servis") a tento počet bude udržovat po celou dobu trvání 
záručních dob plynoucích z Kupních smluv uzavíraných na základě této Dohody. Seznam 
Autorizovaných servisů Dodavatele činí Přílohu č. 7 této Dohody. Dodavatel je oprávněn měnit 
obsah seznamu Autorizovaných servisů jednostranným písemným oznámením doručeným 
Centrálnímu zadavateli, a to s účinností od data doručení oznámení, vždy však pouze tak, aby se 
v každém kraji České republiky nacházel nejméně 1 (jeden) Autorizovaný servis.

6.4. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Cena Automobilu, kterou uvedl v Ceníku zahrnuje 
také veškeré náklady záručního servisu v Autorizovaném servisu, tj. zahrnuje cenu veškerých 
servisních úkonů a materiálu, který je Dodavatelem příp. výrobcem Automobilu, standardně 
v rámci záručního servisu poskytován zdarma.

6.5. Dodavatel se zavazuje zajistit Záruční prohlídku požadovanou Zadavatelem v souladu 
s předepsanými pokyny Dodavatele nebo výrobce Automobilu nejdéle do 10 (deseti) pracovních 
dnů ode dne odeslání žádosti o Záruční prohlídku prostřednictvím e-mailové adresy k tomu 
určené v Kupní smlouvě (dále jen „Objednávka SP"), a to v jakémkoliv Autorizovaném servisu 
Dodavatele dle Přílohy č. 7, který Zadavatel v Objednávce SP dle tohoto odstavce určí.

6.6. Smluvní Strany dále sjednávají, že Dodavatel sdělí Zadavateli datum provedení Záruční prohlídky 
prostřednictvím e-mailové adresy k tomu určené v Kupní smlouvě nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dmi ode dne odeslání Objednávky SP.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Dodavatel prohlašuje, že Automobil a Náhradní díly budou prosté jakýchkoliv vad, právních nebo 
věcných a jejich vlastnosti budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými a emisními normami. Dodavatel dále prohlašuje, že jakost Automobilu nebo 
Náhradních dílů umožňuje jejich řádné užívání pro účel vymezený v této Dohodě a pro účel, ke 
kterému se Automobil nebo Náhradní díly zpravidla užívají a po dobu záruční doby si zachovají 
obvyklé vlastnosti.

7.2. Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které má Automobil nebo Náhradní díly v době jejich 
předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. Dodavatel rovněž odpovídá za vady 
Automobilu nebo Náhradních dílů, které vznikly až po předání, pokud tyto způsobil svou činností 
nebo porušením svých povinností.

3 Dle čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona 
České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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7.3. Podpisem této Dohody Dodavatel poskytuje na Automobil komplexní záruku za jakost ve smyslu 
ustanovení § 2113 občanského zákoníku v délce 36 (třiceti šesti) měsíců nebo do najetí 90.000 
km (devadesáti tisíc kilometrů).

7.4. Podpisem této Dohody Dodavatel poskytuje na Náhradní díly záruku za jakost ve smyslu 
ustanovení § 2113 občanského zákoníku, a to na dobu odpovídající záruční době předepsané 
výrobcem Náhradního dílu. Na Náhradní díly, u nichž není záruční doba předepsána, Dodavatel 
poskytuje záruku za jakost v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců.

7.5. Záruční doba dle odst. 7.3. a odst. 7.4. této Dohody začíná plynout okamžikem podpisu Dodacího 
listu potvrzujícího převzetí Automobilu a/nebo Náhradních dílů bez výhrad Zadavatelem.

7.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zadavatel Automobil a/nebo Náhradní díly pro vady, za 
které odpovídá Dodavatel, nemohl užívat.

7.7. Vady, které Zadavatel zjistí na Automobilu v době, kdy trvá záruka za jakost, je Zadavatel 
oprávněn uplatnit u Dodavatele prostřednictvím kontaktních osob a e-mailových adres, které 
budou pro účely oznámení záručních vad uvedeny v Kupní smlouvě, a to bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, přičemž pozdější uplatnění záruční vady za trvání záruční doby dle odst. 7.3. a 
odst. 7.4. nemá vliv na platnost uplatnění vady, resp. nezbavuje Dodavatele povinnosti 
uplatněnou vadu v rámci záruky za jakost odstranit (dále jen „Oznámení o vadě"). Oznámení o 
vadě se považuje za doručené dnem a časem, kdy byl e-mail obsahující Oznámení o vadě odeslán 
na e-mailovou adresu k tomuto určenou Dodavatelem v Kupní smlouvě.

7.8. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že touto Dohodou Zadavateli zakládá následující nároky při 
uplatnění záručních vad:

a) odstranění vady dodáním nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady 
nepřiměřené (např. v případě výskytu třetí opakované závažné závady motoru 
Automobilu);

b) dodání chybějící věci;

c) odstranění vady opravou věci;

d) přiměřená sleva z Ceny Automobilu/Náhradního dílu;

e) odstoupení od Kupní smlouvy.

Zadavatel je oprávněn v Oznámení o vadě určit způsob vyřízení vady, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda jde o vadu znamenající podstatné či nepodstatné porušení této Dohody, resp. 
Kupní smlouvy. Zadavatelem určený způsob vyřízení vady musí být přiměřený typu řešené vady. 
Nevyužije-li Zadavatel tohoto práva, určí způsob řešení Dodavatel. Zadavatel je dále oprávněn 
v Oznámení o vadě určit Autorizovaný servis dle Přílohy č. 7, do kterého Automobil za účelem 
vyřízení záruční vady přistaví, event. doručí Náhradní díl, a stanovit datum, kdy tak učiní.

7.9. Dodavatel je povinen záruční vady Automobilu a/nebo Náhradního dílu odstranit, resp. vyřídit 
dle odst. 7.8., bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 (třiceti) dnů, ode dne přistavení 
Automobilu, příp. doručení Náhradního dílu, do Autorizovaného servisu, který uvedl v Oznámení 
o vadě. Lhůtu pro odstranění, resp. vyřízení, záručních vad stanovenou v předcházející větě lze 
v odůvodněných případech a výhradně na základě předchozí písemné dohody Smluvních stran 
přiměřeně prodloužit.

7.10. V případě, že po přistavení Automobilu do Autorizovaného servisu není možné odstranit, resp. 
vyřídit, vady do 3 (tří) dnů, má Zadavatel nárok na zapůjčení náhradního vozidla stejné nebo 
vyšší třídy a jeho bezplatné užívání až do vyřízení vady.
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7.11. O vyřízení vady bude sepsán protokol o odstranění vad a předání Automobilu a/nebo 
Náhradního dílu, ve kterém bude uvedeno nejméně:

i. označení Automobilu a/nebo Náhradního dílu a datum jeho převzetí Dodavatelem;
ii. datum doručení Oznámení o vadě a přistavení Automobilu, příp. doručení 

Náhradního dílu, do Autorizovaného servisu;
iii. specifikace vady;
iv. způsob vyřízení vady;
v. případně datum vrácení bezvadného Automobilu a/nebo Náhradního dílu Zadavateli.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

8.1. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za škodu, která vznikne v důsledku vadného předmětu 
plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Dodavatele dle této Dohody nebo Kupní 
smlouvy, případně obecně závazných právních předpisů, technických či emisních norem, a to 
včetně škody na zdraví a/nebo škody spočívající v uložení sankce veřejnoprávní i 
soukromoprávní povahy Zadavateli.

8.2. Škodu hradí Dodavatel v penězích.

8.3. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 (sedmi) dmi ode dne doručení písemné výzvy Zadavatele 
k její úhradě.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Platba za předmět plnění bude prováděna Zadavatelem formou bezhotovostního převodu, a to 
na základě faktury vystavené Dodavatelem. Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu vždy 
nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne podpisu Dodacího listu bez výhrad, ve 
smyslu odst. 5.8. této Dohody.

9.2. Smluvní strany si ujednaly, že přílohou každé faktury bude kopie Dodacího listu potvrzující 
akceptaci předmětu plnění bez výhrad podepsaného Zadavatelem ve smyslu odst. 5.4. a odst.
5.8. této Dohody.

9.3. Dodavatel bere na vědomí, že faktura musí vždy obsahovat:

l) specifikaci Zadavatele a Dodavatele dle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku;

m) specifikaci této Dohody (číslo v CES);

n) specifikaci Kupní smlouvy (číslo v CES);

o) specifikaci Automobilu a/nebo Náhradních dílů;

p) počet Automobilů a/nebo Náhradních dílů;

q) položkové ceny s uvedením výše bez DPH, vč. DPH, výši DPH;

r) bankovní spojení Dodavatele odpovídají údajům uvedeným v registru plátců DPH;

s) náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZDPH").

9.4. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení na adresu sídla Zadavatele uvedenou v příslušné Kupní smlouvě.

9.5. Dodavatel bere na vědomí, že poslední faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže 
kalendářním roce proplacena, musí být doručena Zadavateli nejpozději do 15. prosince 
příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu budou uhrazeny až po
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nastavení všech rozpočtových prostředků pro následující kalendářní rok. Lhůta splatnosti u nich 
počíná běžet až dne 1. 2. následujícího kalendářního roku a Zadavatel není v takových případech 
v prodlení. Dodavatel bere toto na vědomí a výslovně souhlasí, že v takových případech není 
Zadavatel v prodlení.

9.6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
Zadavatele ve prospěch účtu Dodavatele.

9.7. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit Dodavateli, aniž by došlo 
k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře 
některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li některá z příloh. Dodavatel je povinen v případě 
vrácení faktury fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. Ode dne doručení opravené, příp. 
nové, faktury běží Zadavateli nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.

9.8. Platby dle této Dohody a Kupních smluv budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž 
veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

9.9. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Dohody nerozhodl, že Dodavatel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý plátce"). V případě, že 
správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o 
tomto informovat Zadavatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li 
se Dodavatel Nespolehlivým plátcem, je Zadavatel oprávněn odvést DPH přímo příslušnému 
správci daně.

9.10. Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

X. SANKCE

10.1. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli v případě prodlení s termínem dodávky dle odst.
5.1. písm. i.) této Dohody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny Automobilu za každý 
započatý den prodlení s dodáním Automobilu (tj. nárok na tuto smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z kupní ceny Automobilu za každý den prodlení má Zadavatel samostatně ve vztahu ke každému 
Automobilu, který má být na základě Kupní smlouvy dodán). Zadavatel je oprávněn požadovat 
na Dodavateli v případě prodlení s termínem dodávky Náhradního dílu dle odst. 5.1. písm. ii.) 
této Dohody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý 
den prodlení s dodáním Náhradního dílu (tj. nárok na tuto smluvní pokutu ve výši 500,- Kč má 
Zadavatel samostatně ve vztahu ke každému Náhradnímu dílu, který má být na základě Kupní 
smlouvy dodán).

10.2. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý započatý den prodlení v případě, že je v prodlení s termínem odstranění, 
resp. vyřízení, záručních vad Automobilu dle odst. 7.9. této Dohody. Zadavatel je oprávněn 
požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý 
započatý den prodlení v případě, že je v prodlení s termínem odstranění, resp. vyřízení, 
záručních vad Náhradního dílu dle odst. 7.9. této Dohody.

10.3. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti ujednané v ustanovení 
odst. 5.2, odst. 6.5., odst. 9.9. a odst. 13.2. této Dohody.

10.4. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé porušení závazku nebo povinnosti ujednané v ustanovení 
odst. 3.12., odst. 6.3. a této Dohody.
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10.5. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti nebo nepravdivé prohlášení 
dle ustanovení odst. 3.13., odst. 5.5, odst. 12.1. a této Dohody.

10.6. Zadavatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti dle ustanovení odst. 12.8. této 
Dohody.

10.7. Dodavatel je povinen uhradit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s porušením povinnosti dle 
ustanovení odst. 13.4. této Dohody.

10.8. V případě prodlení Zadavatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je Dodavatel 
oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

10.9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
Dodavateli k jejímu uhrazení.

10.10. Ujednáním o smluvní pokutě, ani její případnou úhradou není dotčeno právo Zadavatele 
domáhat se náhrady škody v plné výši. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely 
této dohody nepoužije.

10.11. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní 
pokutou.

10.12. Dodavatel výslovně prohlašuje a činí nesporným, že výše smluvních pokut odpovídá významu a 
závažnosti povinností, jejichž plnění je ujednáním smluvních pokut utvrzováno, a jako takové 
nejsou v rozporu s principy poctivého obchodního styku ani dobrými mravy.

XI. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ DOHODY A KUPNÍ SMLOUVY

11.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu 4 (čtyř) let ode dne jejího zveřejnění v 
registru smluv dle odst. 15.8. nebo do okamžiku, kdy celková hodnota (bez DPH) všech plnění z 
Kupních smluv uzavřených v rámci této Dohody dosáhne Maximální ceny dle odst. 4.8 této 
Dohody, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

11.2. Tuto Dohodu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Dohody 
nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li takový okamžik stanoven, pak 
tyto účinky nastanou ke dni podpisu takové dohody oběma Smluvními stranami.

11.3. Platnost a účinnost této Dohody není závislá na platnosti nebo účinnosti jednotlivých Kupních 
smluv. Ukončení této Dohody dále nemá vliv na platnost a účinnost Kupních smluv již dříve 
uzavřených.

11.4. Poruší-li Smluvní strana Dohodu podstatným způsobem, mže druhá Smluvní strana bez 
zbytečného odkladu od této Dohody odstoupit. Odstoupení od této Dohody je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně způsobem dle odst. 11.11. této Dohody. Na 
straně Zadavatele je oprávněn učinit právní jednání spočívající v odstoupení od této Dohody 
výhradně Centrální zadavatel.

11.5. Odstoupením se závazek touto Dohodou založený ruší pouze ve vztahu k nesplněnému zbytku 
plnění. Smluvní strany jsou si povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky z Dohody, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 (devadesáti) kalendářních dnů ode dne doručení 
oznámení o odstoupení od této Dohody druhé Smluvní straně. Aniž by byla dotčena předchozí 
věta, zůstávají závazky vyplývající z Kupních smluv uzavřených do okamžiku účinnosti odstoupení 
od této Dohody nedotčeny.
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11.6. Smluvní strany ujednaly, že za podstatné porušení této Dohody Dodavatelem, které Centrálního 
zadavatele opravňuje k odstoupení od této Dohody, se považuje zejména jednání, kdy:

a) Dodavatel opakovaně nedodá Automobil řádně a včas dle odst. 5.1. této Dohody;

b) Dodavatel opakovaně neodstraní vady plnění, ani nedodá nový Automobil ve lhůtě dle 
odst. 5.7. této Dohody;

c) Dodavatel opakovaně neprovede Záruční prohlídku ve lhůtě dle odst. 6.5. této Dohody;

d) Dodavatel opakovaně neodstraní ani jinak nevyřídí záruční vady ve lhůtě dle odst. 7.9. této 
Dohody.

Smluvní strany činí nesporným, že za opakované jednání se považuje pro účely této Dohody 
takové jednání, kterého se Dodavatel dopustil více než pětkrát.

11.7. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případě, že:

a) Dodavatel neprovede dodávku do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne sjednaného 
termínu dodání dle odst. 5.1. této Dohody;

b) Dodavatel neodstraní vady plnění do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne uplynutí 
lhůty stanovené v odst. 5.7. této Dohody, ani v této lhůtě nedodá nový Automobil a/nebo 
Náhradní díly.

11.8. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek založený konkrétní Kupní smlouvou ruší od počátku 
a strany Kupní smlouvy si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dmi ode dne účinnosti odstoupení od konkrétní 
Kupní smlouvy.

11.9. Centrální zadavatel je dále oprávněn odstoupit od této Dohody a Zadavatel od Kupní smlouvy, 
dle které ještě nebylo Dodavatelem plněno, jestliže:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele, bude na něj uvalena nucená správa, nebo bude 
uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část majetku Dodavatele;

b) Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Dodavatele nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 
čin.

11.10. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.9. písm. a) až c) této Dohody, je Dodavatel 
povinen informovat o této skutečnosti Zadavatele písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od jejího 
vzniku.

11.11.Odstoupení od této Dohody, jakož i od Kupní smlouvy, musí být učiněno písemně doporučenou 
poštovní zásilkou na adresu sídla druhé Smluvní strany uvedené v obchodním rejstříku nebo 
datovou schránkou, jinak nemá právní účinky. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo doručeno 
druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Dohody či od Kupní 
smlouvy bylo doručeno desátým kalendářním dnem od jeho odeslání oprávněnou stranou 
doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla druhé Smluvní strany uvedené v obchodním 
rejstříku, nebo desátým dnem od jeho odeslání elektronickou datovou zprávou prostřednictvím 
datové schránky Centrálního zadavatele.

11.12.Ukončením této Dohody, jakož i Kupní smlouvy, podle tohoto článku není dotčen nárok na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody 
vzniklé porušením smluvní povinnosti, nároky ze záruky za jakost, ani ujednání, které má
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vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Dohody nebo Kupní 
smlouvy.

XII. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání této Dohody uzavřené pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností třetím osobám, a to s výší pojistného plnění min. 10.000.000,- 
Kč (slovy: deset milionů korun českých). Na požádání Zadavatele je Dodavatel povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dní ode dne doručení výzvy Zadavatele prokázat Zadavateli platnost tohoto 
pojištění.

12.2. Dodavatel a Zadavatel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech 
okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění této Dohody a Kupních smluv.

12.3. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění dle této Dohody a dle Kupních smluv v souladu se 
zájmy Zadavatele a při veškeré své činnosti dbát jeho dobrého jména a nedopustit se jednání, 
které by mohlo dobré jméno Zadavatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit.

12.4. Dodavatel se zavazuje plnit předmět této Dohody řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, 
podle pokynů Zadavatele a v souladu se zájmy Zadavatele, jakož i právními předpisy. Má-li 
Dodavatel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či již není ve prospěch Zadavatele, je povinen o 
této skutečnosti (pochybnosti) Zadavatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho písemné 
stanovisko, jak v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Zadavatele budou v 
rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude Dodavatel na tuto skutečnost povinen 
Zadavatele upozornit.

12.5. Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit písemnou formou Centrálnímu zadavateli překážky, 
které mu brání v plnění předmětu Dohody a výkonu dalších činností souvisejících s plněním 
předmětu Dohody a upozornit Centrálního zadavatele na potenciální rizika vzniku škod 
a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.

12.6. Dodavatel se zavazuje chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Zadavatele a třetích osob.

12.7. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly např. 
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky. Dále bere Dodavatel na vědomí, že je 
podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

12.8. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění dle této Dohody sám, nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 9 této Dohody. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 
zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně 
schválena Centrálním zadavatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval 
Dodavatel sám.

XIII. STATISTICKÉ ÚDAJE

13.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Centrálnímu zadavateli čtvrtletně údaje o množství dodaných 
Automobilů a Náhradních dílů a kupních cenách dle jednotlivých Kupních smluv a Zadavatelů. Za 
tím účelem Dodavatel použije vzorový výkaz plnění, který tvoří Přílohu č. 10 této Dohody.

13.2. Údaje podle předchozího odstavce je Dodavatel povinen zaslat vždy do 15 (patnácti) 
kalendářních dmi po skončení příslušného čtvrtletí (tj. po 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. příslušného 
roku) prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky.
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13.3. Po vyčerpání 80 % Maximální ceny je Centrální zadavatel oprávněn požadovat po Dodavateli 
zpracování výkazu plnění dle Přílohy č. 10 za kratší období než příslušné čtvrtletí. Tento 
požadavek zašle Centrální zadavatel Dodavateli elektronicky na e-mailovou adresu Oprávněné 
osoby Dodavatele uvedenou v odst. 15.2. Dodavatel je povinen Výkaz plnění zaslat Centrálnímu 
dodavateli ve lhůtě stanovené v elektronickém požadavku.

13.4. Dodavatel se zavazuje bezodkladně informovat Centrálního zadavatele o dosažení Maximální 
ceny dle odst. 4.8., a to nejdéle ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů.

XIV. CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA

14.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Dohodě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.

14.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření ze spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle účinných právních předpisů.

14.3. Centrální zadavatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech této Dohody za Centrálního zadavatele je:

15.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech této Dohody za Dodavatele je:

15.3. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti plynoucí z této Dohody nebo z Kupní 
smlouvy třetí osobě. Dodavatel není oprávněn tuto Dohodu nebo jednotlivou Kupní smlouvu 
postoupit třetí osobě.

15.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této Dohody nebo Kupní smlouvy stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Dohody nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rozsahu, v jakém to připouští právní 
řád, tj. ZZVZ, nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož 
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Dohodou, resp. 
Kupní smlouvou jako celkem.

15.5. Dohoda se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
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15.6. Pokud není v Dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi Smluvními stranami právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

15.7. Dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád, zejména ZZVZ.

15.8. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti Dohoda 
nabývá dnem jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého 
znění Dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy.

15.9. Dodavatel bere na vědomí, že Zadavatel je v souladu s ustanovením § 137 ZZVZ povinen odeslat 
oznámení o uzavření každé Kupní smlouvy dle této Dohody do Věstníku veřejných zakázek.

15.10.Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a 
bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, 
na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu a tísně, své podpisy.

15.11.Nedílnou součástí této Dohody jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam Pověřujících zadavatelů 
Příloha č. 2 - Kupní smlouva (vzor)
Příloha č. 3 - Výzva k uzavření Kupní smlouvy (vzor)
Příloha č. 4 - Technická specifikace Automobilu (vyplněná Dodavatelem)
Příloha č. 5 - Ceník Náhradních dílů (vyplněný Dodavatelem)
Příloha č. 6 - Ceník Automobilu (vyplněný Dodavatelem)
Příloha č. 7 - Seznam Autorizovaných servisů (vyplněný Dodavatelem)
Příloha č. 8 - Dodací list (vzor)
Příloha č. 9 - Seznam poddodavatelů (vyplněný Dodavatelem)
Příloha č. 10 - Výkaz plnění (vzor)
Příloha č. 11 - Detailní specifikace Záručních prohlídek (předloží Dodavatel)

V Hradci Králové dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Centrálního zadavatele:

Ing. Roman 
Schindler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Schindler 
Datum: 2021.11.14 
15:21 >40+01W

Za Dodavatele:
Digitálně podepsal 

Datum: 2021.11.02 
12:42:42 +01'00'

Ing. Roman Schindler
ředitel Kanceláře generálního ředitele
Lesy České republiky, s.p.

Vedoucí Prodej ČR

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.02 13:26:00 +01 '00'
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Příloha č. 1 Rámcové dohody - Seznam Pověřujících zadavatelů

Název organizace IČO Sídlo

Ministerstvo zemědělství České 
republiky

000 20 478 Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Česká plemenářská inspekce 006 39 613 Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 720 48 972 Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad 
Labem

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 750 75 741 Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Povodí Labe, státní podnik 708 90 005
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 

03 Hradec Králové

Povodí Moravy, s.p. 708 90 013 Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Povodí Odry, státní podnik 708 90 021
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava a Přívoz, 

702 00 Ostrava

Povodí Ohře, státní podnik 708 89 988 Bezručova 4219, 430 03 Chumutov

Povodí Vltavy, státní podnik 708 89 953 Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Státní veterinární správa 000 18 562 Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

Státní veterinární ústav Jihlava 136 91 554 Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce 750 14 149 Květná 504/15, 603 00 Brno

Státní zemědělský intervenční fond 481 33 981 Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1

Státní zkušebna strojů a.s. 271 46 235 Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy



Příloha č. 1 Rámcové dohody - Seznam Pověřujících zadavatelů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem 000 20 681 Nábřežní 1326, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav

Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv

000 19 453 Hudcova 232/56a, 621 00 Brno

Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský

000 20 338 Hroznová 63/2, 603 00 Brno

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v. v. i. 000 27 049 Žabovřeská 250, 156 00 Praha-Zbraslav

Výzkumný ústav potravinářský Praha, 
v. v. i.

000 27 022 Radiová 1285/7, 102 00 Praha 15

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. 
i. 000 27 006 Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 712 94 571 Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Zařízení služeb Mze s.p.o. 712 94 295 Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Státní pozemkový úřad 013 12 774 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 000 00 205 Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Kupní smlouva (vzor)

KUPNÍ SMLOUVA

dle ustanovení § 2079 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník") a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

[bude doplněno]
se sídlem [bude doplněno]
IČO:
DIČ:

[bude doplněno]
[bude doplněno]

zapsaný v obchodním rejstříku [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], [bude doplněno]
zastoupený [bude doplněno]
(dále jako „Kupující")

a

ŠKODA AUTO a.s.
se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 00177041 
DIČ: CZ00177041
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332 zastoupená: 

Vedoucí Prodej ČR, na základě Oprávnění ze dne 16.06.2021 
Vedoucí Servisní služby ČR, na základě Oprávnění k zastupování ze dne 03.07.2015 

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK a.s.
Číslo účtu: 1000053254/2700
korespondenční adresa: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav kontaktní 
osoba

(dále jako „Prodávající") na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě jako „Smluvní 
strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva")

P R E A M B U L E:

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Kupující se účastní centralizované zadávané veřejné zakázky na nákup Automobilů v rámci 
centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II., kterou coby centrální 
zadavatel zahájil Lesy České republiky, s.p. pod ev. č. VZ [bude doplněno] (dále jen „Veřejná 
zakázka"),



(B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu 
se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v příslušné části Veřejné zakázky,

(C) Lesy České republiky, s.p. coby centrální zadavatel a Prodávající dne [bude doplněno] uzavřeli 
rámcovou dohodu na dodávky automobilů a pořízení souvisejících plnění ve smyslu ustanovení
§ 131 an. ZZVZ, ev. č. [bude doplněno] (dále jen „Rámcová dohoda") a

(D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku 
automobilů a/nebo náhradních dílů,

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové 
dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II. této Smlouvy a umožnit mu nabýt 
k předmětu koupě vlastnického právo.

1.2 Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě 
převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II této Smlouvy specifikovanou kupní cenu.

II. EDM T KOUP A KUPNÍ CENA

2.1 Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou 
součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.

2.2 Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit 
celkovou kupní cenu ve výši [bude doplněno], a to za podmínek stanovených v čl. IX. Rámcové 
dohody.

2.3 Podpisem této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškeré další plnění 
v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

3.2

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 6 měsíců od účinnosti 
této Smlouvy. O přesném datu dodání předmětu koupě Prodávající Kupujícího řádně a včas 
vyrozumí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.

Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají [bude doplněno]

IV. KONTAKTNÍ OSOBY

4.1 Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za 
Kupujícího je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]
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4.2 Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za 
Prodávajícího je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

6.2 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.

6.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato 
Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), nebo podpisem této 
Smlouvy oběma Smluvními stranami, pokud povinnost uveřejnění dle ZRS nevznikne.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a 
bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, 
na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu a tísně, své podpisy.

6.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

V [bude doplněno] dne [bude doplněno] V [bude doplněno] dne [bude doplněno]
Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]

Vedoucí Prodej ČR

Vedoucí Servisní služby ČR

ŠKODA AUTO a.s.
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

Část 3. VZ - Osobní automobil typu vyšší střední třídy 4x4

Tovární značka: ŠKODA

Obchodní označení modelu:
ŠKODA Superb L&K 2,0 TDI
147 kW 7 DSG 4x4

Barva:

Počet kusů:

Cena bez DPH za Automobil v plné výbavě: 913 627,75

Cena bez DPH za Automobil po redukci nadstandardní výbavy:

POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO NA NADSTANDARDNÍ VÝBAVU Cena bez DPH ANO/NE

Odnímatelná vana zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) 2 603,31
Ambientní osvětlení interiéru 0,00
Zakryté lanovody, kryt motoru a nádrže proti průrazu 3 372,73
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním 19 027,27
Bezpečnostní systém s rozeznáváním chodců 0,00
Tažné zařízení výsuvné 15 909,09
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Náhradní díly

Název dílu Cena dílu Počet kusů/upřesnění požadavku

Hlavní světlomet 21 221,20

Sdružená svítilna zadní 6 177,60

Blatník přední 7 170,02

Nárazník přední 13 987,16

Nárazník zadní 13 791,47

Čelní sklo 9 279,82

Brzdové destičky přední 2 884,86

Brzdové kotouče přední 2 779,92

Brzdové destičky zadní 2 059,09

Brzdové kotouče zadní 2 189,00

Brzdové obložení zadní 0,00

Boční zpětné zrcátko levé 20 812,77

Spojkový kotouč 
s obložením

0,00

Rozvodový řetěz, rozvody 6 048,57

Ložiska předních kol 4 404,40

Filtr pevných částic 49 206,30

Filtr olejový 359,37

Filtr vzduchový 720,28

Filtr kabinový 910,36

Motorový olej - výměna 5 096,40

Převodový olej - výměna 6 944,38

Celkem cena



Příloha č. 3 Rámcové dohody - Výzva k uzavření Kupní smlouvy (vzor)

Výzva c.

Zadavatel:
se sídlem:

[bude doplněno ]
bude doplněno]

který je zastoupen: [bude doplněno]
IČO:
DIČ:

[bude doplněno]
[bude doplněno]

bankovní spojení: [ bude doplněno]
Číslo účtu: [bude doplněno]

Dodavatel: ŠKODA AUTO a.s.
se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
který je zastoupen:

Vedoucí Prodej ČR, na základě Oprávnění ze dne 16.06.2021
, Vedoucí Servisní služby ČR, na základě Oprávnění k zastupování ze dne 03.07.2015

IČO:00177041
DIČ: CZ00177041
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK a.s.
Číslo účtu: 1000053254/2700

[•] k uzavření kupní smlouvy

1. Zadavatel tímto na základě ustanovení odst. 2.2. Rámcové dohody č. [•], která je výsledkem otevřeného 
zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Nákup automobilů v rámci 
centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II.", ev. č. VVZ: [•],

v y z ý v á

dodavatele postupem dle ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, k uzavření kupní smlouvy.

2. Přílohu č. 1 této výzvy tvoří návrh kupní smlouvy, který obsahuje podrobnou specifikaci předmětu koupě, tj.:

a)
b)
c)
d)
e)

počet automobilů [a/nebo počet a specifikace náhradních dílů]

3.

požadavky na barevné provedení automobilu [a/nebo náhradního dílu], 
požadavky na nadstandardní výbavu automobilu a dále 
kupní cenu, 
termín a místo plnění.

Podepsanou kupní smlouvu, doplněnou o kontaktní údaje oprávněných osob, doručte zadavateli nejpozději 
do 10 (deseti) pracovních dmi ode dne doručení této Výzvy.

1

Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy

V________ dne

Za zadavatele:

1 Slova použitá v této výzvě v jednotném čísle, zahrnují i odpovídající výrazy v množném čísle, a slova v této výzvě uvedená v 
množném čísle zahrnují i jim odpovídající výrazy v jednotném čísle.



Příloha č. 4-Technická specifikace Automobilu

Osobní automobil vyšší střední třídy 4x4 (varianta NM)

Název modelu: ŠKODA Superb L&K 2,0 TDI 147 kW 7 DSG 4x4

Název parametru Požadovaný parametr Popis/hodnota parametru u vozu dle nabídky*

Standardní
výbava

Kategorie vozidla Kategorie vozidla M1 ANO

PHM, emise
Palivo NM ANO
Emisní limity EURO (aktuálně platné v době dodávek vozidel) min. EURO 6 EU 6 AP

Motor, převodovka

Výkon motoru min. 145 kW 147 kW
Typ převodovky automatická automatická
Počet převodových stupňů vpřed min. 7 7
Pohon náprav 4x4 4x4

Karoserie, interiér

Počet míst k sezení 5 5
Počet dveří 5 5
Světlá výška vozidla min. 125 mm 126 mm
Bezklíčové odemykání, zamykání, startování vozu ano ANO
Objem palivové nádrže min. 60 l 66 l
Objem zavazadlového prostoru min. 550 l 625 l

Barva karoserie

bílá nebo černá nebo stříbrná
nebo modrá nebo 

zelená nebo hnědá (vždy 
metalická)**

ANO černá metalická nebo stříbrná metalická

Typ karoserie ne combi*** liftback
Barva interiéru; materiál sedadel tmavá / Mlže tmavá/černá/kůže
Barva stropu béžová/tmavá šedá

Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, vzadu, hlavové 
airbagy, kolenní airbag řidiče

ano
ANO 7x airbax (řidiče, spolujezdce, boční vpředu, 

hlavové vpředu, kolenní řidiče) + boční airbagy 
vzadu

Elektricky nastavitelná přední sedadla, vyhřívaná, s ventilací ano ANO
Zadní sedadla vyhřívaná ano ANO
Dělené a sklopné zadní opěradlo ano ANO
Loketní opěrky vpředu i vzadu ano ANO
Hlavové opěrky na všech sedadlech ano ANO
Výškově a podélně seřiditelný volant ano ANO

Výbava vozidla

ESP-ESC, ABS,ASR, EDS nebo obdobné elektronické bezpečnostní 
systémy ano ANO - ESC, (ABS, ASR, EDS)

Bi-LED světlomety s automatickým nastavením výšky nebo světlomety 
Matrix LED ano ANO - Matrix LED

Adaptivní podvozek ano ANO
Dešťový a světelný senzor ano ANO
Asistent dálkových světel proti oslnění vozidel v protisměru ano ANO
čelní sklo v zimě vyhřívané ano ANO
Trysky ostřikovače vyhřívané ano ANO
Adaptivní tempomat ano ANO
Víko zavadlového prostoru ovládané elektricky ano ANO
Povinná výbava (trojúhelník, autolékárnička, 5x reflexní vesta) ano ANO
Autoradio s příjmem DAB, integrované Handsfree a Bluetooth + navigační 
systém ano ANO

Klimatizace automatická - min. třízónová ano ANO
Asistent pro jízdu v pruhu ano ANO
Asistent pro nouzové brzdění ano ANO

ANOAsistent pro rozjezd do kopce ano
Parkovací asistent, parkovací senzory 360° ano ANO
Zadní kamera ano ANO
Systém kontroly trakce ano ANO
Osvětlení prostoru pro nohy ano ANO
Rozmrazování zadního okna ano ANO
Elektricky ovládaná okna ano ANO
Vnější zpětná zrcátka stavitelná z kabiny vozidla, sklopná, vyhřívaná. Levé 
vnější zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s 
automatickým stmíváním

ano ANO

Multifunkční volant obšitý kůží ano ANO
Mlhové světlomety nebo jejich alternativa ano ANO
Zásuvky 12 V a 220 V, alespoň 2 porty USB ano ANO
Kola z lehké slitiny min. 18" ANO 18"
Rezervní kolo (dojezdové do 80 km/h) včetně příslušenství potřebného k 
výměně kola ano

ANO Rezervní kolo (dojezdové do 80 km/h) včetně 
příslušenství potřebného k výměně kola

Dodací podmínky
Dodávka všech vozidel dle kupní smlouvy v jedné barvě ano ANO
Záruční doba min. 36 měsíců/90.000 km ANO 36 měsíců / 90 000 km
Termín dodání od účinnosti kupní smlouvy do 6 měsíců ANO

Pneumatiky

Sada 4 ks letních a 4 ks zimních pneumatik stejných rozměrů, oboje
včetně disků (v den dodání bude vozidlo opatřeno sadou kol v souladu s § 
40a zákona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů)

ano ANO

Nadstandardní
výbava

Nadstandardní
výbava

Ambientní osvětlení interiéru ano ANO
Zakryté lanovody, kryt motoru a nádrže proti průrazu ano ANO
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním ano ANO
Bezpečnostní systém s rozeznáváním chodců ano ANO
Odnímatelná vana zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) ano ANO
Tažné zařízení výsuvné ano ANO

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Centrálním zadavatelem výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním 
upřesněním parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichž je Centrálním zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, dodavatel uvede konkrétní číselnou hodnotu tohoto 
parametru platnou pro jím nabízený model.
** Zadavatel požaduje, aby dodavatel garantoval schopnost dodávat automobily alespoň v jedné z uvedených barev; tato barva musí být vždy metalická. Dodavatel uvede barvu/y, které bude dodávat.

*** Zadavatel bude akceptovat všechny typy karoserie s výjimkou karoserie typu combi.



Příloha č. 5 - Ceník Náhradních dílů

Příloha č. 6 zadávací dokumentace - Ceník náhradních dílů

Název dílu
Předpokládaný počet 

dílů pořízených za 
dobu životnosti

Cena dílu Cena za položku

Hlavní světlomet 1 21 221,20 21 221,20

Sdružená svítilna zadní 1 6 177,60 6 177,60

Blatník přední 0,5 7 170,02 3 585,01

Nárazník přední 1 13 987,16 13 987,16

Nárazník zadní 1 13 791,47 13 791,47

Čelní sklo 0,5 9 279,82 4 639,91

Brzdové destičky přední 4 2 884,86 11 539,44

Brzdové kotouče přední 2 2 779,92 5 559,84

Brzdové destičky zadní 3 2 059,09 6 177,27

Brzdové kotouče zadní 2 2 189,00 4 378,00

Brzdové obložení zadní 2 0,00 0,00

Boční zpětné zrcátko levé 1 20 812,77 20 812,77

Spojkový kotouč 
s obložením 1

0,00 0,00

Rozvodový řetěz, rozvody 1 6 048,57 6 048,57

Ložiska předních kol 1 4 404,40 4 404,40

Filtr pevných částic 0,5 49 206,30 24 603,15

Filtr olejový 7 359,37 2 515,59

Filtr vzduchový 7 720,28 5 041,96

Filtr kabinový 7 910,36 6 372,52

Motorový olej - výměna 7 5 096,40 35 674,80

Převodový olej - výměna 3 6 944,38 20 833,14

Náklady na pořízení náhradních dílů po dobu 
životnosti

217 363,80



Příloha č. 6 - Ceník Automobilu

Část 3. VZ - Osobní automobil typu vyšší střední třídy 4x4

Tovární značka: ŠKODA

Obchodní označení modelu:
ŠKODA Superb L&K 2,0 TDI 

147 kW 7 DSG 4x4

Cena bez DPH za Automobil v plné výbavě:
913 627,75

NACENĚNÍ PRVKŮ NADSTANDARDNÍ VÝBAVY PRO PŘÍPADNOU 
REDUKCI VÝBAVY A CENY AUTOMOBILU Cena bez DPH

Odnímatelná vana zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) 2 603,31

Ambientní osvětlení interiéru 0,00

Zakryté lanovody, kryt motoru a nádrže proti průrazu 3 372,73

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním 19 027,27

Bezpečnostní systém s rozeznáváním chodců 0,00

Tažné zařízení výsuvné 15 909,09



Příloha č. 7 Rámcové dohody - Seznam Autorizovaných servisů

Název Kraje
Identifikace Autorizovaného servisu

Název ICO Ulice Město Kontaktní osoba Telefon Mail
Hlavní msto Praha AUTO JAROV, s.r.o. 28208331 Osiková 2 čp. 2688 Praha 3 - Jarov

Hlavní msto Praha Auto Palace Spořilov s.r.o. 48591149 Na Chodovci 2457/1 Praha 4

Hlavní msto Praha Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Vrchlického 31/18 Praha 5

Hlavní msto Praha AUTO STYL a.s. 63080621 Jerem i ášova 3/1115 Praha 5 - Stodůlky

Hlavní msto Praha Autodružstvo Podbabská 48030325 Pod Paťankou 217/1 Praha 6

Hlavní msto Praha Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 63073188 Veleslavínská 39 Praha 6

Hlavní msto Praha Autosalon Klokočka Centrum a.s. 26435713 Karlovarská 660/117 Praha 6

Hlavní msto Praha HAVEX-auto s.r.o. 60108151 Jateční 41 Praha 7 - Holešovice

Hlavní msto Praha Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Liberecká 12 Praha 8

Hlavní msto Praha Autokomplex Menčík a.s. 29143306 Korybutova 686/4 Praha 8

Hlavní msto Praha AUTO - BRANKA, spol. s r.o. 49245589 Prosecká 817/82 Praha 9

Hlavní msto Praha Auto - Poly spol. s r.o. 48033758 Pod Harfou 904/1 Praha 9

Hlavní msto Praha TUkas a.s. 26149958 K Hrušovu 344/6 Praha 10-Štěrboholy

Hlavní msto Praha NH Car, s.r.o. 25114719 Broumarská čp. 1503 Praha - Kyje

Středočeský kraj Servis AUTO OPAT s.r.o. 65411935 Kometání zóna Nupaky č.p. 467 Nupaky

Středočeský kraj HAVEX-auto s.r.o. 60108151 Průmyslová 909 Kosmonosy

Středočeský kraj AB Auto Brejla s.r.o. 44265778 Automobilová 585 Vestec u Prahy

Jihočeský kraj CB Auto a.s. 26031868 Dr. Milady Horákové 1477 České Budějovice

Jihočeský kraj Auto Ševčík 48207322 České Vrbné 2379 České Budějovice

Jihočeský kraj Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Okružní ulice 2557 České Budějovice 3

Plzeňský kraj AUTO CB, spol. s r.o. 63505649 N epom ucká 487/119 Plzeň

Plzeňský kraj Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Podnikatelská 1 Plzeň

Plzeňský kraj Auto Volf 49194216 Folmavská 2828/6 Plzeň

Plzeňský kraj AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. 26343673 Borská 2892/59 Plzeň

Karlovarský kraj Auto Sael s.r.o. 26342651 Karlovarská 140 Chodov

Karlovarský kraj AUTOspektrum 2000 s.r.o. 45352364 Plzeňská 608/17 Mariánské Lázně

Karlovarský kraj AUTO Celený s.r.o. 29122830 Hlavní třída 384/142 Mariánské Lázně

Karlovarský kraj Manfred Schoner - AUTOSERVIS 12871117 Křižíkova 1624 Sokolov

Karlovarský kraj Manfred Schoner - AUTOSERVIS 12871117 Česká 225 Karlovy Vary - 
Tašovice

Karlovarský kraj Manfred Schoner - AUTOSERVIS 12871117 Pražská 159/50 Cheb

Karlovarský kraj Manfred Schoner - AUTOSERVIS 12871117 Jáchymovská 53 Karlovy Vary

Ústecký kraj Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 00526282 U Terezínské křižovatky 164 Litoměřice

Liberecký kraj AUTOTREND, spol. s r.o. 41324838 ul. České mládeže 1101 Liberec 25

Královéhradecký kraj AUTOSTYL a.s. 24727741 Horská 579 Trutnov

Královéhradecký kraj Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Na Okrouhlíku 1708/25b Hradec Králové

Královéhradecký kraj OLFIN Car s.r.o. 60913312 Na Rybárně 1670 Hradec Králové

Královéhradecký kraj AUTOCENTRUM BARTH a.s. 25278924 Brněnská 2004 Hradec Králové

Pardubický kraj Louda Auto a.s. 46358714 Hradecká 555 Pardubice

Pardubický kraj AUTOCENTRUM BARTH a.s. 25278924 Hůrka 1798 Pardubice - Dubina

Kraj Vysočina AUTOSALON F3K, s.r.o. 26270382 Spojovací 1338 Třebíč

Kraj Vysočina AUTO . . . s.r.o. 63470187 Nádražní 2118/67 Zdár nad Sázavou

Kraj Vysočina AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o. 25329677 Okružní 4720/3 Jihlava

Kraj Vysočina AUTO RACEK a. s. 25193112 Jihlavská 1917 Havlíkův Brod

Kraj Vysočina AUTO RACEK a. s. 25193112 Masarykova 757 Humpolec

Kraj Vysočina AUTO RACEK a. s. 25193112 Humpolecká 1911 Pelhřimov

Kraj Vysočina Horácké autodružstvo 46969730 K Novému nádraží 1345 Velké Meziříčí

Kraj Vysočina MACA, s.r.o. 46978356 Znojemská 4461/86a Jihlava

Kraj Vysočina Horácké autodružstvo 46969730 Brněnská 123 Třebíč

Jihomoravský kraj K.E.I. GROUP, s.r.o. 49969641 Zarošická 21 Brno

Jihomoravský kraj Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Řipská 13a Brno

Olomoucký kraj AUTO Hlaváček a.s. 65138180 Týnecká 669/5 Olomouc, Holice

Zlínský kraj SAMOHÝL MOTOR a.s. 25511165 tf. T. Bati 642 Zlín

Moravskoslezský kraj Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 Cihelní 3160/49b Ostrava



Příloha č. 8 Rámcové dohody - Dodací list (vzor)

DODACÍ LIST

Zadavatel:

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

[bude doplněno]

Oprávněná osoba: [bude doplněno]

Dodavatel: 

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869 

293 01 Mladá Boleslav

Oprávněné osoba: [bude doplněno]

Rámcová dohoda ev. č.: [bude doplněno]

Kupní smlouva ev. č.: [bude doplněno]

Identifikace automobilu: [výrobce, název modelu, barva]

VIN kód: [bude doplněno]

RZ: [bude doplněno]

Nadstandardní výbava automobilu: [bude doplněno]

Požadavek Splněno (OK) - Nesplněno (NOK)

Specifikace náhradních dílů: [bude doplněno]

Náhradní díl OK/NOK



Příloha č. 8 Rámcové dohody - Dodací list (vzor)

Povinná výbava: ANO x NE

Obě části osvědčení o registraci: ANO x NE

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce: ANO x NE

Servisní knížka: ANO x NE

Záruční list: ANO x NE

2 (dva) kusy klíčů: ANO x NE

Druhá sada pneumatik včetně disků: ANO x NE

Plně doplněné provozní kapalinami a pohonnými hmotami na dojezdovou úroveň: ANO x NE

Předprodejní servis:

Dodavatel četně prohlašuje, že na automobilu byl řádně proveden kompletní předprodejní servis.

Akceptační doložka zadavatele:

Akceptuji: [bez výhrad]/[s výhradami]

Neakceptuji: [bude doplněno]

Podrobný popis nedostatky/vady/výhrady zadavatele:

[bude doplněno]/bez nedostatků/vad/výhrad

Místo a datum dodání: [bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za zadavatele: Za dodavatele:

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Jméno Příjmení

funkce

Obchodní firma/Název



Příloha č. 9 Rámcové dohody - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel nebude používat poddodavatele ve smyslu ustanovení odst. 14.6. zadávací dokumentace.

Oblastní poradce - KAM státní správa 
ŠKODA AUTO a.s.



Příloha č. 10 Rámcové dohody - Výkaz plnění (vzor)

VÝKAZ SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II.

Ev č. VVZ: [vyplní dodavatel]

Část veřejné zakázky: [vyplní dodavatel]

Dodavatel:
Obchodní jméno: ŠKODA AUTO a.s.
Sídlo: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Statutární zástupce:  Vedoucí Prodej ČR

Vedoucí Rozvoj obchodní sítě ČR
IČO: 00177041
Kontaktní osoba, email, telefon:

Na základě ustanovení odst. 13.1. Rámcové dohody č. [vyplní dodavatel] předkládáme centrálnímu 
zadavateli v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, čtvrtletní přehled skutečného plnění veřejné zakázky,

za období: [vyplní dodavatel]

A) AUTOMOBILY

Identifikace
zadavatele 
(název, sídlo, 
IČO)

Identifikace 
kupní smlouvy 
(datum
uzavření a
evidenční číslo 
zadavatele)

Skutečné
množství
dodaných
automobilů

Skutečně 
uhrazená cena 
dodaných 
automobilů 
bez DPH

Sazba DPH Skutečně 
uhrazená cena 
dodaných 
automobilů 
včetně DPH

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní
dodavatel]



Příloha č. 10 Rámcové dohody - Výkaz plnění (vzor)

B) NÁHRADNÍ DÍLY

Identifikace
zadavatele 
(název, sídlo, 
IČO)

Identifikace 
kupní smlouvy 
(datum uzavření 
a evidenční číslo 
zadavatele)

Skutečně uhrazená 
cena dodaných
náhradních dílů bez
DPH

Sazba DPH Skutečně uhrazená 
cena dodaných
náhradních dílů
včetně DPH

[vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel]

[vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní
dodavatel]

[vyplní dodavatel]

[vyplní
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Za Dodavatele:

Oblastní poradce - KAM státní správa 

ŠKODA AUTO a.s.



Příloha č. 11 - Detailní specifikace Záručních prohlídek
Příloha č.11

Harmonogram servisních prohlídek stanovených výrobcem
ŠKODA Superb L&K 2,0 TD1147 kW 7 DSG 4x4

Servisní událost Interval

Prohlídka Podle ukazatele na panelu přístrojů, každé 2 roky nebo 30 000 km*

Servis výměny oleje (proměnlivý) Podle ukazatele napenelu přístrojů (max. 30 000 km/2 roky*)

Dodatečné práce Interval

Výměna brzdové kapaliny Každé 2 roky

Prachový a pylový filtr pro prostor cestujících: výměna Každých 60 000 km nebo 2 roky*

Čištění skříně a výměna vložky čističe vzduchu Každých 90 000 km nebo 6 leť

Čistič paliva vznětových motorů: výměna Každých 90 000 km

Výměna převodového oleje: Převodovka s dvojitou spojkou (DSG) OGC Každých 120 000 km

Výměna oleje spojky náhonu na všechna kola Každé 2 roky

Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele a napínací kladky u 
vznětových motorů Common Rail

Každých 210 000 km

Řemen alternátoru: výměna Každých 210 000 km

Kontrola filtru pevných částic - vznětové motory CR se sériově 
montovaným DPF Při 210 000 km, pak každých 30 000 km

* podle toho, která událost nastane dříve
Servisní úkony prohlídky
Kontrola funkčnosti Škoda Connect služeb, Čelní sklo: kontrola na poškození, Přední a zadní vnější osvětlení: kontrola, Zvuková houkačka: kontrola, Sada pro opravu pneu: kontrola, Akumulátor: 
kontrola, Stírací lišty: kontrola poškození, Hladina motorového oleje: kontrola (pokud se neprovádí výměna motorového oleje), Hladina brzdové kapaliny: kontrola, Brzdový systém:kontrola, Kontrola 
tloušťky brzdového obložení, Kabely od snímačů ABS: kontrola poškození a usazení, Pneumatiky: kontrola, Vnitřní osvětlení: kontrola, Kontrola koroze, Stírací a ostřikovací systém: kontrola, Kontrola 
oddělovacího prostoru na znečištění, příp. vyčistit, Zámek víka motorového prostoru: namazání, Světlomety: kontrola seřízení, Řemen alternátoru: kontrola stavu, Chladicí systém: kontrola, Motorový 
prostor shora: kontrola, Motorový prostor zdola: kontrola, Přední a zadní náprava: kontrola, Výfukový systém: kontrola, Ochranný nátěr podvozku: kontrola, Zkušební jízda,




