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Č. j. 4348/SFDI/310157/6909/2017 

Objednávka vozidla, č. CEO 231/2017 

 

na základě Rámcové smlouvy č. CES SFDI: 76/2015, Č. j. 3618/SFDI/310140/14276/2015, 
ze dne 10. 12. 2015 

 

Objednatel 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem  
IČ:    70856508 

(dále jen „Nájemce“) 
 
a 
 
Poskytovatel 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

se sídlem:   Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 
Zastoupený:   Liborem Přerostem, jednatelem 
IČ:    63073188 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

(dále jen „Pronajímatel“) 
 

Předmět této Objednávky je Leasing Vozidla Škoda Yeti Ambition 2,0 TDI SCR 81 kW 6°MP 
4x4 blíže specifikovaného v příloze č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“), 
která je nedílnou součástí této Objednávky. 

Parametry Leasingu: 

Doba trvání leasingu 36 měsíců ode dne převzetí vozidla Nájemcem 

Předpokládaný proběh kilometrů 90 000 km 

Výše měsíčního nájemného 9 767,00- Kč bez DPH 

Datum dodání vozidla1 nejpozději do: …………………… 

Místo dodání vozidla Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

 

Doplněním chybějících údajů a podpisem této Objednávky Pronajímatel potvrzuje, že se 
seznámil s obsahem požadavků Nájemce, že je schopen je beze zbytku splnit, akceptuje je 
a zavazuje se je plnit v souladu s touto Objednávkou a Rámcovou smlouvou. 

Okamžikem podpisu této Objednávky jménem či za Pronajímatele se tato Objednávka 
považuje za Dílčí smlouvu ve smyslu čl. IV Rámcové smlouvy.  

                                                
1
 Dle odst. 7.1 Rámcové smlouvy - nejpozději do 2 měsíců ode dne odeslání písemné akceptace této Objednávky 
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Dílčí smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými zástupci 
Nájemce a Pronajímatele. Za změnu Dílčí smlouvy lze považovat pouze změnu doby trvání 
leasingu, změnu předpokládaného proběhu kilometrů a s tím související změnu výše 
měsíčního nájemného dle odst. 5.9 písm. b) Rámcové smlouvy. 

Otázky neupravené touto Objednávkou / Dílčí smlouvou se v plném rozsahu řídí Rámcovou 
smlouvou.  

Detaily o konkrétním poskytnutém Vozidle (výrobce, typ/model, VIN, číslo karoserie, číslo 
technického průkazu, barva, registrační značka) budou uvedeny v Předávacím protokolu dle 
odst. 7.9 Rámcové smlouvy. 

Dílčí smlouva je platná ode dne jejího podpisu a účinná dnem podpisu předávacího protokolu 
dle odst. 7.10 Rámcové smlouvy. 

 

 

Za Nájemce: Za Pronajímatele: 

V Praze dne ………………………… V ……………….. dne………………… 

…………………………………………… ……………………………………………… 

Státní fond dopravní infrastruktury Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

Ing. Zbyněk Hořelica Libor Přerost 

ředitel jednatel 
 

 


