
Kupní smlouva
Č. j. KRPL-50519- ."" /ČJ-2018-1800VZ

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla na základě Rámcové kupní smlouvy na
,,Dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas)
pro období let 2015-2018, č. j. MV-35047-16NZ-2015" (dále jen ,,rámcová smlouva")
uzavřena mezi níže uvedenými stranami kupní smlouva tohoto znění:

Název:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Tel.:
E-mail:
Fax:

(dále jen ,,kupujIcř')

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1
72050501
CZ72050501

Název :

Sídlo:

lČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Mobil:

ŠKODA AUTO a.s.

Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá
Boleslav
00177041
CZ 00177041

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332.

(dále jen ,,prodávajIcŕ')

]

í



Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje na vlastni náklady a nebezpečí dodat
kupujícknu za podmínek v ni sjednaných předmět koupě, uvedený v článku ll. odst. 1 této
smlouvy a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k předmětu koupě.

/2/ Kupujici předmět koupě převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem
a v termínu stanoveném touto smlouvou.

ll.
Předmět koupě

/1/ Předmětem koupě se rozumí:

· Sedm kusů osobních automobilů Škoda Octavia Style G-TEC 1,4 TSI 81 kW
6-stup. mechanická převodovka na CNG v barvě karoserie 2x šedá Quartz
Metalíza, 2x béžová Cappuccino Metalíza, 2x bílá Moon Metalíza, lx hnědá Maple
Metalíza

(dále jen ,,předmět koupě" nebo ,,automobily")

/2/ Automobily budou v technické specifikaci stanovené v příloze č. 3 rámcové smlouvy.

/3/ prodávajici se zavazuje, že automobily budou nové a nepoužité, vyrobené v
aktuálním roce (2018), v provedení aktuálních výrobních produktů.

/4/ Automobily nesmí být označeny žádnými reklamní prvky, kromě základního továrního
označeni a ozdobného znaku výrobce.

/5/ KupujÍcÍ se zavazuje zaplatit ProdávajIcimu za řádně dodaná vozidla sjednanou cenu
dle přílohy č. 2 rámcové smlouvy.

III.
Kupní cena

/1/ Kupní cena (VC. DPH v sazbě 21 %) za předmět koupě dle této smlouvy, je stanovena
v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Kupní cena předmětu koupě je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje
veškeré náklady nezbytné k realizaci dodávky předmětu koupě.

lV.
Termin a místo plněni, dodací podmínky

/1/ prodávajici se zavazuje dodat předmět koupě kupujicknu do 3 měsíců od uzavřeni
této kupní smlouvy. prodávajÍcÍ je oprávněn dodávat vozidla postupně.

/2/ Místem plněni je výdejní místo prodávajÍcÍho - ŠKODA AUTO a.s., zákaznické
centrum Mladá Boleslav.

/3/ ProdávajÍcÍ se zavazuje písemně (nebo formou e-mailu) sdělit kupujicknu skutečné
datum dodáni automobilů a jejich vin kód nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a to
formou e-mailu na adresu nebo telefonicky na tel.:
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/4/ Předmět koupě bude považován za dodaný jeho převzetím kupujícím v místě plněni
a podpisem dvou vyhotoveni předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran
v místě plnění. Jedno vyhotovení předávacího protokolu obdrží kupujÍcÍ a druhé
prodávající. K převzetí předmětu koupě a k podpisu předávacího protokolu za kupujÍcÍho
je oprávněn

/5/ ProdávajÍcÍ je současně s dodáním automobilů povinen dodat ke každému
automobilu:

a)

b)
')

technický průkaz dok|ádajÍcÍ homologaci pro provoz na pozemních
komunikacích v ČR,
návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
2 ks klíčů k automobilu,

/6/ Prodávající se zavazuje provést na automobilech kompletní předprodejní servis.
Automobily musí být zcela připraveny k okamžitému provozu na pozemn Ich
komunikacích, včetně naplnění všech provozních kapalin a minimálně z '/4 obsahu
palivové nádrže. Automobily musí být dále opatřeny pneumatikami odpovÍdajícimi roční
době při předání.

/7/ Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází
z prodávajÍcÍho na kupujÍcÍho okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícň"n na základě
potvrzeného předávacího protokolu.

V.
Platební podmínky

/1/ Platba za uskutečněnou dodávku předmětu koupě bude provedena bezhotovostním
platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajíckn a předané zástupci
kupujÍcÍho současně s dodávkou předmětu plnění v místě plnění, resp. po řádném
předání a převzetí předmětu koupě kupujícím na základě předávacího protokolu (viz ČI.
lV. odst. 4 této smlouvy).

/2/ Faktura musí obsahovat č. j. této kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, ke které se
dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 odst. 1
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

/3/ Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího předání zástupci kupujÍcÍho v
místě plnění.

/4/ Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z účtu kupujÍcÍho ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.

/5/ KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícknu bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu
vrácení. ProdávajÍcÍ je povinen v případě vráceni faktury fakturu opravit nebo vyhotovit
fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené faktury kupujícímu.

/6/ prodávající je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud
nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem
nebo ve vyšší částce, než mu náležely. Vráceni bude provedeno způsobem stanoveným
kupujÍcÍm.
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/7/ Platba bude realizována v KČ na základě předložené faktury.

/8/ Zálohovou platbu kupující neposkytuje.

VI.
Vady

/1/ Prodávající je povinen dodat automobily v množství a druhu dle či. || odst. 1 této
smlouvy a kvalitě dle ČI. 6 rámcové smlouvy při dodržení obchodních podmínek
sjednaných v této smlouvě a rámcové smlouvě. KupujÍcÍ je povinen dodané automobily
převzít a zaplatit kupní cenu.

/2/ Poruší-li prodávajÍcÍ povinnosti stanovené v ČI. VI. odst. 1 této smlouvy, jedná se o
vady plnění. Kupujici je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

/3/ zjistí-li kupujÍcÍ vady týkající se druhu a jakosti dodaných automobilů již při dodání, je
oprávněn odmítnout jejich převzetí a od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy
kupujÍcÍ bezodkladně písemně oznámí prodávajícImu.

/4/ Vady, které kupujÍcÍ zjistí až po převzetí dodávky, je prodávajIcí povinen odstranit
nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady (e-mailem). ProdávajIcí odstraní vady
bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a druhu dle této smlouvy a jakosti dle
ČI. 6 rámcové smlouvy v místě kupujÍcÍho. Obdobně postupuje prodávajÍcÍ i v případě,
nevyužije-li kupujÍcÍ svého práva na odstoupení od smlouvy podle ČI. Vi. bodu 3.

VIl.
Záruka za jakost

/1/ Na dodávku předmětu koupě je prodávajíckn poskytnuta záruka za jakost v délce,
kterou prodávajÍcÍ poskytuje ve svých záručních podmínkách pro typ vozidla, který je
předmětem koupě, nejméně však:

a) 2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů na všechny věcné vady automobilů,

b) 2 roky na lak automobilů,
C) 12 let na neprorezavěni karosérie automobilů.

/2/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujÍcÍm. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou kupujÍcÍ nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které
odpovídá prodávajÍcÍ.
/3/ prodávající souhlasí, že provádění běžných předepsaných servisních úkonů (výměna
olejových náplní, olejového filtru apod.) a oprav v důsledku poškození automobilů
(následkem dopravní nehody apod.) v rámci záruční doby ve vlastním, policejním,
opravárenském zařízení nemá vliv na záruku.

/4/ prodávajÍcÍ se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem písemného
nahlášení požadavku na opravu (reklamace) a datem stanoveným pro přistaveni
automobilu k opravě (v nejbližším autorizovaném servise dle ČI. VIl. odst. 8 této smlouvy)
v trvání do 5 pracovních dnů. Nebude-li ze strany prodávajÍcÍho dodržena lhůta pěti dnů
k umožnění přistaveni automobilu k opravě, je kupujÍcÍ oprávněn zajistit opravu sám
v jakémkoliv autorizovaném servisu na náklady prodávajÍcÍho. Nárok na náhradu škody
tím není dotčen.
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/5/ prodávajícI garantuje maximálni dobu opravy automobilu (tj. odstranění zjištěných
vad na základě reklamace)následovně:

a) menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy maximálně do
1 pracovního dne ode dne přistavení automobilu k opravě,

b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů
ode dne přistavení automobilu k opravě,

c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů
ode dne přistavení automobilu k opravě.

/6/ Reklamace budou ze strany kupujÍcÍho řešeny

/7/ V ostatních případech než uvedených v čI. VIl. odst. 5 lhůta pro vyřIzeni reklamace
činí 30 dnů po písemném nahlášení požadavku na opravu (reklamace) prodávajĹcÍmu.

/8/ Záruční opravy prodávající zajistí u autorizovaných servisů, jejichž seznam a adresy
jsou uvedeny v příloze č. 4 rámcové smlouvy.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

/1/ KupujĹcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni této
smlouvy prodávajícM Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajÍcÍho s dodáním předmětu koupě v termínu dle ČI. IV. odst. 1
této smlouvy,

- nedodáni předmětu koupě ve sjednaném druhu a jakosti (viz či. vi. odst. 3 této
smlouvy),

- opakované nezdůvodněné nereagování prodávajÍcÍho na výzvy kupujÍcÍho.

/2/ KupujÍcÍ je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčnI řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pokud to právni předpisy umožňují,

- insolvenčni návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

/3/ prodávajÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupujÍcÍ v prodlení s úhradou
faktury o vÍce než 14 kalendářních dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu
škody a smluvní pokuty.

lX.
Sankce

/1/ prodávající je oprávněn požadovat na kupujíckn úrok z prodlení za nedodržení termínu
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i
započatý den prodlení. výše sankce není omezena.
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/2/ KupujÍcÍ je oprávněn požadovat na prodávajIcím smluvní pokutu za nedodržení
termínu dodání předmětu koupě, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu koupě
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

/3/ KupujÍcÍ je oprávněn požadovat na prodávajíchn smluvní pokutu za nedodrženi doby
pro odstraněni zjištěných vad dle ČI. VI. odst. 4, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného
předmětu koupě včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše
sankce je 1000,- kč za den.

/4/ Kupující je oprávněn požadovat na prodávajickn smluvní pokutu za nedodržení
závazku dle ČI. VIl. odst. 4, 5 a 7 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- kč za každý i započatý
den prodlení.

/5/ Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářnIch dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to
na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku
z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva je uzavřena v souladu s rámcovou. smlouvou, a to i v těch
ustanoveních, která v ní nejsou konkrétně uvedena. Práva a povinnosti smluvních stran,
touto smlouvou neupravené, se řidI rámcovou smlouvou.

/2/ Tato smlouva se dále řIdí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

/3/ prodávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/4/ ProdávajícI bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny předmětu koupě.

/5/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
přIslušnými soudy ČR.

/6/ prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn
postoupit práva a povinnosti dle této kupní smlouvy na třetí osobu.

/7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/8/ Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoručnI podpisy.

/9/ Smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
dvě obdrží kupujÍcÍ a jeden prodávajÍcÍ.
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/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.
Tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejněni prostřednictvím registru smluv
kupujíci.

/11/ Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - specifikace a kupní cena automobilu,
který je předmětem koupě.

V Liberci, dne, 2 2 -06- 2018

Za kupu

-5. 06. 2u'id

V Mladé Boleslavi, dne:

Za prodávajÍcÍho:

ved blika

odbor tátní správě
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Příloha č. 1 kupní smlouvy

Cena v Kč DPH v KČ Cena v Kč
bez DPH 21 % s DPH

ŠKODA Octavia Style 1,4 TS//81 kW G-TEC- 6ti stup· 5e34k5 452 809,92 95 090,08 547 900,00
mech. převodovka

2x šedá Quartz Metalíza
2x béžová Cappuccino MetalízaBarva karoserie . . - 11 652,89 2 447,112x bíla Moon Metahza
lx hnědá Maple Metalíza

Barva interiéru Onyx l Onyx (látka, tmavá) HA 0,00 0,00 0,00

Cena 1 vozu v základním provedeni 464 462,81 97 537,19 562 000,00

Airbag řidiče, spolujezdce, boční vpředu, hlavové a kolenní řidiče (7
ks)

3bodové bezpečnostní pásy pro všechna místa k sezení

výškově stavitelné opěrky hlavy pro všechna místa k sezení

ESČ včetně
ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESBS+MKB+XDS+Prefil

Multikolizni brzda

Posilovač řízení

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

CLIMATRONIC - automatická klimatizace

Vnitřní cirkulace vzduchu a pylový filtr

Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

Elektricky ovládaná přední a zadní boční okna

Tónovaná skla

Přední mlhové světlomety

Imobilizér

Tempomat

výškově stavitelná sedadla řidiče a spolujezdce

Vyhříváni předních sedadel

Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel

Signalizace vzdálenosti při parkováni vzadu

Automatické rozsvíceni světel pro denní svícení po nastartování, s
možnosti vypnuti této funkce řidičem

Stavitelný volant ve dvou směrech

Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před
spolujezdcem

Autorádio dle nabídky ve střední kategorii výbavy - autorádio SWING

Kryt zavazadlového prostoru (plato)

Sada letních kompletních kol (disk z lehké slitiny, pneu, 4 ks)

KESSY

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

PJ1 0,00 0,00 0,00

POE 0,00 0,00 0,00

standard 0,00 0,00 0,00

8
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Počet list

Cena mimořádné výbavy 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Povinná výbava dle § 32 odst. 1 Vyhl. MDaS č. 341/2002 Sb., příloha
č. 14 novelizovaná vyhláškou č. 216/2010 (trojúhelnIk, autolékárnička, zdarma 0,00 0,00 0,00
žárovky, vesta)

Cena přís|ušenstvÍ - 0,00 0,00 0,00

Sada zimních kol (disk, pneu, 4 ks) CAX205556
WRA4L/R 11 019,01 2 313,99 13 333,00

Gumové koberce s obrubou (4 ks) 5E1061550 289,26 60,74 350,00

Box s nářadím (klíč na kola, zvedák) 5E0093860 772,73 162,27 935,00

1/4 objemu palivové nádrže - benzin natural 95 PTK 433,88 91,12 525,00

1/4 objemu palivové nádrže - CNG standard 0,00 0,00 0,00

Cena doplňků včetně montáže a lakováni - 12 514,88 2 628,12 15 143,00

l

Cena 1 vozu včetně mimořádné výbavy, přis|ušenstvj a doplňků 476 977,69 100 165,31 577 143,00

Sleva na 1 vůz (bez ceny doplňků) 34% 155 595,04 32 674,96 188 270,00

Cena 1 vozu po slevě 321 382,65 67 490,35 388 873,00

Počet vozů celkem (ks) 2 249 678,54 472 432,46 2 722 111,00

F
,
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Oprávnění le zastupováni
0,

Ol5chodnľ společnost ŠKODA AUTO a,s. s(j sídlem M|adá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869,
PSČ 293 60, IČQ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedenéin Městskýtn soudein
v Praze oddíl B, vložka 332, pod spIsovou značkou Ry. B 332 (dále jen ,,společnost") pověřila .
svého zaměstnance pana s účlnností
od 1. 3, 2015 člnnostl vedouclho prodejo Česká republika.

Na základě tohoto pověřeni v souladu s § 430, občanského zákoníku zastupuje
společně s dalšfm k zastupování opravněným zaměstnancem společnosti

nebo společně se čknoni představenstva společnostl společnost ve všech jedňánfch, k nimž
při výše uvedené člnnostl obvykle docházl, pokud hodnota jejich předmětu
napřdcročí 36 mil. KČ.

e oprávněn výše uvedenou čInnost vykonávat v rámci svého pracovnfho
poměru a svého funkčního zařazení ve společnosti, není oprávněn
pknášgt toto pověření a souvisejfcĹ oprávněnf k zastupování na další osoby.

Toto pověření a s nim souvlsejlcl oprávněni k zastupování platl do jeho QdvQlál1í.
Toto pověření a s nfm souvlseýcí oprávnění pozbývá platnosti také skončenfm pracovního
poměru mezi a spofečnostl nebo změnou funkce zastávané panem

ve spo|gčnostl.
.

V Mladé Boleslavl dne 3, 3, 2015

V

vedoud prodeje Česká republika obchodnf společnostl ŠKODA AUTO a.s,,
ným podpisem toto pověřeni a oprávněn( beru na vědomí a tento svůj

podpis prohlašujl za svůj podpisový vzor.

V Mladé Bokslavl

.. . ., .... . .... ..
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým Číslem 98871144-61916-170726094918, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osob

Vystavil:
Pracoviště:
V Mladé Boleslavi dne 26.07.2017
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Oprávněni k zastupováni

Obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, PSČ
293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jen ,,společnost") pověřila svého zaměstnance

s účinností od 1. 9. 2017 činností odborného
koordinátora Prodeje státní správě.

Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje
společně s dalším k zastupováni oprávněným zaměstnancem společnosti nebo společně se členem
představenstva společnosti společnost ve všech jednáních, k nimž při výše uvedené činnosti
obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu nepřekročí 36 mil. KČ.

je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního poměru
a svého funkčního zařazeni ve společnosti. není oprávněn přenášet toto pověření
a souvĹsejÍcÍ oprávnění k zastupování na další osoby.

Toto pověření a s ním související oprávnění k zastupováni platí do jeho odvoláni. Toto pověřeni a
s ním souvĹsejÍcÍ oprávnění pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem

a společností nebo změnou funkce zastávané ve
společnosti.

V Mladé Boleslavi dne 18. 9. 2017

odborný koordinátor Prodeje státní správě obchodní společnosti ŠKODA AUTO
a.s., svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávněni beru na vědomí a tento svůj podpis
prohlašuji za svůj podpisový vzor.
V Mladé Boleslavi d,


