
Předávací listina
a

protokol o předání

Vlastník:
ŠKODA AUTO a.s.,
Sídlo: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav ||, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 332
Zastoupená: Miroslavem Bláhou, nar. na základě plné moci ze dne 3. 4. 2015, a
ing. Pavlem Tomanem, nar. , na základě plné moci ze dne 18. 9 2017
(dále jen ,,Vlastník")

a

Provozovatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
Zastoupená: ing. Pavlem Eškou, vedoucím AutomobiInIho oddělení OMM SLZ PP ČR
(dále jen ,,Provozovatel")

(společně též ,,smluvní strany")

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 Rámcovou dohodu o poskytnutí vozidel, vedenou
pod č.j.: PPR-12822-7/ČJ-2018-990656, (dále jen ,,Rámcová dohoda"), přičemž v souladu s
ust. ČI. 2 odst. 2.3 Rámcové dohody, poskytuje Vlastník Provozovateli na základě této
předávací listiny a protokolu o předání (dále jen ,,dňčí předávací listina") níže uvedené
vozidlo. Záležitosti neupravené touto dňči předávací listinou se řIdí podle Rámcové dohody.

íl.
Předmět poskytnuti

Model, výbavový stupeň, motorizace: ŠKODA SUPERB L&K 2,0 TSl 206 kW, 6AP, 4X4
VIN: TMBCE9NPXH7034037
RZ:
Barva: černá Magic s perlet'ovým efektem
Stav ujetých km: 25161KM
Stav PHM v nádrži: 1/1
Zvláštní výbava zamontovaná nebo vložená do vozu:

- zástavba VRZ
- držáky standarty
- plnohodnotné rezervní kolo
- Radiostanice: RA3055KAD09 - 161101495 (Jupiter)

RA3048CAF04 - 163700282 (Vozidlová)
(dále jen ,,vozidlo")

r

.

,.



Ill.
Prohlášení vlastníka

Vlastník souhlasí s tím, aby provozovatel vozidla byl v přislušném registru vozidel uveden
jako ,,provozovatel vozidla" a tímto jej zároveň zmocňuje k provedení tohoto zápisu.

lV.
Doba poskytnuti

Od účinnosti této dňči smlouvy do 24. 4. 2019

V.
Odměna za poskytnutí

Odměna za poskytnuti vozidla je stanovena v souladu s Rámcovou smlouvou a činí celkem
110 250,- KČ VC. DPH (doporučená cena vozidla na trhu činí 1 421 462,-KČ vC. DPH).

VI.
Závěrečná ustanovení

Fyzické předáni a převzetí vozidla se uskuteční mezi zástupcem vlastníka, Pavlem
Tomanem, tel.: nebo tel.: a zástupcem
provozovatele, tel.: nebo
tel.: .

Tato dňčí předávací listina nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 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.

Tato dňčí předávací listina se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom (l) vyhotovení.

jakékoliv změny této dňči předávací listiny je možné činit pouze písemně ve formě
čIslovaných dodatků.

V Praze dne: 25. 4. 2018

ŠKODA AUTO a.s.

Mirosl Bláha
vedo í prodej čr

odborný koordinátor prodeje státní správě

Česká republika - Ministerstvo vnitra
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