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KUPNÍ SMLOUVA  
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) č.j.: 57/2022-MSP-CES 
 

I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2                            
IČO: 00025429  

zastoupená: Mgr. Pavel Kolář, ředitel odboru investic a majetku        
bankovní spojení: 
číslo účtu:   

(dále jen „Kupující“) 

a 

ŠKODA AUTO a.s  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 

se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  

IČO: 00177041    

DIČ: CZ00177041         

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:          

zastoupená: Libor Šedivák, BBA, Vedoucí Marketingu ČR, Ing. Miroslav Holan, Vedoucí 
Rozvoj strategie & obch. sítě ČR 

(dále jen "Prodávající") 

 

uzavírají v návaznosti na Rámcovou dohodu na nákup osobních vozidel  
č.j. MSP-50/2021-MSP-CES (dále jen „Rámcová dohoda“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu: 

II. 
Předmět plnění 

(1) Touto kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá osobní vozidla              

2x Škoda Superb, specifikovaná v příloze č. 1 této kupní smlouvy, která tvoří její nedílnou 
součást (dále jen „Vozidlo“ či „Vozidla“), a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k Vozidlům a Kupující se zavazuje Vozidla převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní 
cenu dle článku III. této kupní smlouvy, která byla sjednána v souladu s Rámcovou 
dohodou.  
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(2) Prodávající se zavazuje odevzdat rovněž doklady v českém jazyce, umožňující řádné 
používání Vozidel, a to zejména návod k obsluze, technické průkazy a prohlášení o shodě 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo ujištění o shodě, není-li prohlášení 
o shodě zákonem vyžadováno (dále jen „Doklady“). 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

(1) Smluvní strany v souladu s Rámcovou dohodou sjednávají, že kupní cena Vozidel činí: 
 Specifikace 

Vozidla 

(+ odkaz na 

příslušnou 
přílohu) 

Cena za Vozidlo v Kč                            
(dle zvolené nadstandardní výbavy) 

Počet 
Vozidel 

Jednotková cena           v Kč 

za všechna Vozidla dané 
specifikace 

bez DPH výše DPH s DPH bez DPH s DPH 

Škoda 
Superb Style 

2,0 TSI 206 

kW 7 DSG 

4x4 

838 702,47 176 127,52 1 014 829,99 2 1 677 404,94 2 029 659,98 

       

       

       

Celková cena za všechna Vozidla bez DPH 1 677 404,94 Kč  

Celková cena za všechna Vozidla s DPH 2 029 659,98 Kč 

 

(dále jen „Kupní cena“).  
Podrobný rozpis Kupní ceny Vozidel v základní výbavě a nadstandardní výbavy Vozidel 

je uveden v příloze č. 1 této kupní smlouvy. 

Kupní cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Kupující neposkytuje zálohy. Kupní 
cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této kupní smlouvě v případě změny 
zákonné sazby DPH. 

(2) Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním a odevzdáním 
Vozidel (včetně Dokladů) Kupujícímu v místě plnění.  

(3) Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě faktury vystavené Prodávajícím 
bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Fakturu vystaví 
Prodávající a doručí ji Kupujícímu po řádném dodání všech Vozidel, která jsou 
předmětem plnění z této kupní smlouvy a po podpisu protokolu o předání a převzetí 
Vozidel (dále jen „Předávací protokol“). Faktura musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu a musí obsahovat číslo Rámcové dohody, číslo této kupní smlouvy a všechny 
údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v § 435 Občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být kopie 
Předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. 
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(4) Kupní cena bude fakturována v Kč a Prodávající ve faktuře uvede cenu Vozidel v Kč 
včetně DPH i bez DPH, spolu s uvedením sazby DPH a jejího vyčíslení a dále veškeré 
údaje a náležitosti dle článku 3 odst. 6 Rámcové dohody. 

 

(5) Lhůta splatnosti vystavené faktury bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. 
Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch 
účtu Prodávajícího. 

 

(6) Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit Prodávajícímu fakturu, která nesplňuje 
předepsané nebo sjednané náležitosti nebo k ní není připojena kopie Předávacího 
protokolu. Nová lhůta splatnosti fakturované Kupní ceny počíná běžet dnem doručení 
opravené/doplněné faktury Kupujícímu. 

 

IV. 
Dodací podmínky 

(1) Prodávající odevzdá Vozidla včetně Dokladů Kupujícímu v místě plnění. Místem plnění 
je sídlo Kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak. 

(2) Prodávající odevzdá a Kupující převezme Vozidla včetně Dokladů na základě 
Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

(3) Prodávající se zavazuje odevzdat Vozidla včetně Dokladů nejpozději do 150 dnů, přičemž 
lhůta pro dodání může v souladu s článkem 4. odstavcem 7 Rámcové dohody činit 
maximálně 150 dnů od účinnosti této kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn dodat 
Vozidla po částech, avšak maximálně ve dvou dodávkách (částech), přičemž lhůta 
stanovená v článku 4. odst. 7 Rámcové dohody tím není dotčena a Prodávající je povinen 
dodržet termín dodání stanovený v předchozí větě.  

(4) Osobou pověřenou k převzetí Vozidel včetně Dokladů za Kupujícího je pověřený 
pracovník Kupujícího: Mgr. Bc. Jiří Stehlík, vedoucí oddělení výstavby a autoprovozu, 

nebo Mgr. Marián Skovajsa, referent v oddělení 
výstavby a autoprovozu,

(5) Převzetím Vozidel (podpisem Předávacího protokolu) přechází na Kupujícího nebezpečí 
škody.  

(6) Na Kupujícího přechází vlastnické právo k Vozidlům okamžikem jejich převzetí na 
základě Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

(7) Případné výhrady Kupujícího k dodaným Vozidlům nebránící jejich řádnému užívání 
budou uvedeny v Předávacím protokolu spolu s lhůtou k jejich odstranění. Prodávající je 
povinen odstranit vady, které jsou předmětem výhrad dle předchozí věty, ve lhůtách 
stanovených v Předávacím protokolu. 
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V. 

Záruka 

(1) Prodávající poskytuje Kupujícímu na Vozidla záruku za jakost na dobu 2 let. Záruční 
doba běží od předání Vozidel, tj. od podpisu příslušného Předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami. Prodávající se zaručuje, že každé Vozidlo bude v záruční době plně 
způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této kupní smlouvě, a není-li účel v této 
kupní smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si Vozidlo zachová vlastnosti 
stanovené touto kupní smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 Občanského zákoníku 
(záruka za jakost). Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění 
plynoucí ze zákona. 

(2)  Prodávající prohlašuje, že poskytuje zvláštní záruku u těchto položek:  

Komponent  Délka záruční doby 

Prorezavění karosérie  (min. 8 let)            12 

Originální náhradní díly  (min. 2 roky)         2 

Lak  (min. 4 roky)         5 

Baterie  (min. 2 roky)         2 

Náplň klimatizace (min. 2 roky)         2 

Pneumatiky  (min. 2 roky)         2 

Díly spotřebního charakteru (min. 2 roky)         2 
             

(3) Uplatní-li Kupující během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich 
bezplatné odstranění. O dobu oznámení vady do termínu odstranění vady se sjednaná 
záruční doba prodlužuje. Prodávající se zavazuje odstranit vady ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne, kdy mu byla vada Kupujícím písemně oznámena. Pokud nelze vadu odstranit ve 
lhůtě 30 dnů, Prodávající se zavazuje zajistit na vlastní náklady Kupujícímu náhradní 
vozidlo stejných vlastností odpovídající příslušnému Vozidlu, jak bylo specifikováno 

v článku II. bodu 1 této kupní smlouvy a v příloze této kupní smlouvy. Tato povinnost 

platí až do doby odstranění oznámené vady. 

(4) Podmínkou uplatnění záruky je provádění předepsaných servisních prohlídek u 

Prodávajícího nebo v autorizovaném servisu v předepsaných intervalech, které budou 

uvedeny v servisní knížce. 

(5) Nemá-li Vozidlo vlastnosti stanovené touto kupní smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 
a 2097 Občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než 
určuje Rámcová dohoda či tato kupní smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady 
v dokladech, nutných k užívání Vozidla. 

 

(6) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu zjištěné vady 
dodaného předmětu plnění poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při 
vynaložení dostatečné péče. 
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(7) Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy 
Kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně 
skutečnost, že opravu zboží neprovedl. 

 

(8) Prodávající prohlašuje, že na Vozidlech neváznou práva třetích osob, ze kterých by pro 
Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. 
V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích 
osob.  

 
(9) Kupující má možnost využívat pro záruční a pozáruční opravy a servisní prohlídky 

jakékoliv servisy autorizované pro provádění záručních a pozáručních oprav a servisních 
prohlídek dodávaných typů vozidel. 

VI. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

(1) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Vozidla včetně Dokladů do místa plnění ve 

lhůtě dohodnuté v čl. IV. bodu 3 této kupní smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po 
Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení týkající se dodání každého jednotlivého Vozidla. Kupující je oprávněn 
požadovat náhradu újmy vzniklé porušením povinnosti Prodávajícího odevzdat Vozidlo 

včetně Dokladů s ve lhůtě dohodnuté v čl. IV. bodu 3. této smlouvy. 

(2) V případě prodlení Prodávajícího s poskytnutím náhradního vozidla dle článku V. bodu 

3. této kupní smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení týkající se 
poskytnutí jednotlivého náhradního vozidla.  

(3) V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad, které jsou předmětem výhrad 
uvedených v Předávacím protokolu dle článku IV. bodu 7. této kupní smlouvy, je 

Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 

Kč, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady, která je 
předmětem výhrad uvedených v Předávacím protokolu. 

(4) V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny dle článku III. této kupní smlouvy, 

je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se 
stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). 

(5) Splatnost smluvních pokut je 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

úhradě. 

(6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. bodu 1 této kupní smlouvy 

je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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(7) Za porušení povinnosti ochrany a zpracování osobních údajů dle článku VIII. bod 2 této 
kupní smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

(8) Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené strany domáhat se náhrady újmy 
v plné výši, ani na její právo odstoupit od kupní smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje Prodávajícího povinnosti řádně poskytnout plnění dle kupní smlouvy. 

 

(9) Kupující nepřipouští jakákoli omezení výše náhrady újmy, jakož i sankcí uvedených 
v této kupní smlouvě. 

(10) Kupující je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce 
Prodávajícího na úhradu Kupní ceny, s čímž Prodávající výslovně souhlasí. 

 

VII. 
Komunikace stran 

(1) Pro vzájemnou komunikaci stran jsou určeny tyto kontaktní osoby, které jsou rovněž 
oprávněny podepsat Předávací protokol:  
• Za Kupujícího  

o Mgr. Bc. Jiří Stehlík, vedoucí oddělení výstavby a autoprovozu,
nebo 

Mgr. Marián Skovajsa, referent v oddělení výstavby a autoprovozu,

• Za Prodávajícího  
o Klára Zítková, 

 

(2) Případnou změnu kontaktních osob jsou Kupující i Prodávající povinni neprodleně 
prokazatelně písemně oznámit druhé straně. V tomto případně není nutné uzavírat 
dodatek ke kupní smlouvě. 

 

VIII. 
Zvláštní ustanovení 

(1) Prodávající se zavazuje během dodání předmětu plnění i po jeho dodání Kupujícímu, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího 
v souvislosti s plněním kupní smlouvy. 

(2) Prodávající si je při plnění kupní smlouvy vědom povinností vyplývajících z platných 
právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, zejména ze zákona 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „Nařízení“).  Prodávající je 
oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této 
kupní smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče 
informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Prodávajícího 
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vyplývajících z této kupní smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Kupujícímu, 

osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se 
zpracování a ochrany osobních údajů, zejména se ZZOÚ a s Nařízením. Prodávající je 
rovněž povinen v souladu se ZZOÚ a s Nařízením vést písemné záznamy o činnostech 

zpracování osobních údajů a na vyžádání je poskytnout Kupujícímu nebo dozorovému 
orgánu a plnit ohlašovací a oznamovací povinnost při porušení zabezpečení osobních 
údajů ve lhůtách a za podmínek stanovených v ZZOÚ či v Nařízení. 

(3) Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

IX. 
Ukončení kupní smlouvy 

(1) Tuto kupní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od 
smlouvy nebo písemnou výpovědí. 

 

(2) Kupující je oprávněn vypovědět tuto kupní smlouvu bez udání důvodu písemnou 
výpovědí doručenou Prodávajícímu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

(3) Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této kupní smlouvy v případě, kdy 
druhá strana poruší podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 a násl. 
Občanského zákoníku své povinnosti stanovené zákonem, Rámcovou dohodou či touto 

kupní smlouvou.  

Za porušení kupní smlouvy podstatným způsobem se považuje: 
• prodlení Prodávajícího s dodáním kteréhokoli Vozidla tvořícího předmět plnění dle 

článku IV. bodu 3 této kupní smlouvy; 

• Prodávající přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle této kupní 
smlouvy; 

• Prodávající poruší povinnost mlčenlivosti dle této kupní smlouvy. 

(4) Dojde-li 

a. k přeměně společnosti Prodávajícího nebo  
b. ke změně vlastnické struktury společnosti Prodávajícího nebo ke změně podílu 

na hlasovacích právech ve společnosti Prodávajícího, v jejichž důsledku se změní 
ovládající osoba oproti dni uzavření kupní smlouvy, 

je Prodávající povinen písemně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu ve lhůtě 
10 kalendářních dnů od účinnosti této změny. Kupující je v tomto případě oprávněn 
písemně vypovědět kupní smlouvu. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dnů a počíná 
běžet dnem následujícím po jejím doručení Prodávajícímu. 

(5)  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení 
bude zjištěn úpadek Prodávajícího (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Prodávající 
vstoupí do likvidace. 

 



Část 3. – Osobní vozidla kategorie 3B – nejvyšší výbavový stupeň 

 

(6)  Smluvní strany se dohodly, že Kupující je od této kupní smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této kupní smlouvy 

v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 
rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Prodávajícímu, že nebyla schválena částka 
ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 
podle této kupní smlouvy v následujícím roce.  

(7)  Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně. 

 

(8)  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na 
náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

 

(9)  Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce k tíži Kupujícího. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Na právní vztahy, touto kupní smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

(2) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují 
použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z kupní smlouvy. 

(3) Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

(4) Kupující je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text kupní smlouvy, 

vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. Obě strany souhlasí s 

uveřejněním kupní smlouvy v registru smluv.  

(5) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato kupní smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  
Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

(6) Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených kupní 
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. 

(7) Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, 
číslovanými ve vzestupné řadě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

(8) Kupní smlouvu smluvní strany podepisují ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, nebo v elektronické podobě 
elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty).  

(9) Smluvní strany prohlašují, že kupní smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
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(10) Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

(11) Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou následující přílohy:  

     1Příloha č. 1:     1.1 Specifikace požadovaného předmětu plnění - Vozidel - kategorie 3B 

- benzín 

  

  

 

V Praze dne ………………                         V Praze dne …………………. 
 
Za Kupujícího      Za Prodávajícího             

 

 

……………………….           ………………… 

   

ředitel odboru investic a majetku    Vedoucí Marketingu ČR 
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        ……………… 

        

       Vedoucí Rozvoj strategie & obch. sítě ČR 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 146505446-309855-220302091613, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARCELA SABOLOVÁ

Vystavil: Šedivá Radka - notářka
Pracoviště: Šedivá Radka - notářka
V Mladé Boleslavi dne 02.03.2022

146505446-309855-220302091613





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 146507355-309855-220302093916, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARCELA SABOLOVÁ

Vystavil: Šedivá Radka - notářka
Pracoviště: Šedivá Radka - notářka
V Mladé Boleslavi dne 02.03.2022

146507355-309855-220302093916



Podkategorie vozidla:

Tovární značka: Škoda
Obchodní označení modelu: SUPERB Style 2,0 TSI 206 kW 7 DSG 4x4

Barva vozidel:

Namontované pneumatiky:
Počet vozidel:

Cena bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč včetně DPH

779 302,48 Kč 163 653,52 Kč 942 956,00 Kč

Položka Požadavek 
ANO/NE

Cena bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč včetně DPH

Hasicí přístroj pevně uchycený k vozidlu (práškový 1 
kg)

ANO 1 347,93 Kč 283,07 Kč 1 631,00 Kč

Tažné zařízení NE 15 909,09 Kč 3 340,91 Kč 19 250,00 Kč
Bezpečnostní šrouby kol (není-li vozido vybaveno 
pneumatikami na litých discích)

ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Sněhové řetězy NE 1 923,97 Kč 404,03 Kč 2 328,00 Kč

Reflexní vesty pro všechny cestující ANO 178,51 Kč 37,49 Kč 216,00 Kč

Palubní počítač ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Středová loketní opěrka vpředu ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Středová loketní opěrka vzadu ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vestavěná GPS navigace ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vyhřívaná zpětná zrcátka ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Interiér v kůži ANO 7 636,36 Kč 1 603,64 Kč 9 240,00 Kč

Vestavěná třízónová klimatizace ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Alespoň 1 USB vstup vzadu ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Prediktivní ochrana chodců ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Kontrola mrtvého úhlu ANO 22 590,91 Kč 4 744,09 Kč 27 335,00 Kč

Elektrická parkovací brzda ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpoznání únavy řidiče ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vyhřívání předních sedadel ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vyhřívání zadních sedadel ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Adaptivní tempomat ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dešťový a světelný senzor ANO 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Zadní stěrač s ostřikovačem v případě karoserie 
liftback

ANO 1 718,18 Kč 360,82 Kč 2 079,00 Kč

Zámek řadící páky ANO 6 900,83 Kč 1 449,17 Kč 8 350,00 Kč

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním ANO 19 027,27 Kč 3 995,73 Kč 23 023,00 Kč

59 399,99 Kč 12 474,01 Kč 71 874,00 Kč

838 702,47 Kč 176 127,52 Kč 1 014 829,99 Kč

1 677 404,94 Kč 352 255,04 Kč 2 029 659,98 Kč

Položky nadstandardní výbavy a příslušenství

Cena za požadovaný počet vozidel

Příloha č. 1 Kupní smlouvy: Specifikace požadovaného předmětu plnění
 "Centralizovaný nákup osobních vozidel"

Část 3

3B – benzín, automat

2

Černá

Položka

Cena za vozidlo v základní výbavě

Celková cena za nadstandardní výbavu

Jednotková cena za 1 vozidlo včetně nadstandardní výbavy a 
příslušenství

Zimní
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