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KUPNÍ SMLOUVA 
O PRODEJI OSOBNÍCH AUTOMOBIL Ů 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2079 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník “), a 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ve řejných zakázkách “) mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 
 

Název instituce: Drážní ú řad 

instituce zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem 

se sídlem:     Praha 2 – Vinohrady, Wilsonova 300/8, PSČ 120 00 
jednající:     Ing. Jiří Kolář, Ph.D., ředitel 
IČ / DIČ:     61379425 / ----------- 

Kontaktní osoba:  Ing. Ondřej Fanta, Ph.D., náměstek pro sekci  
provozně- technickou 

Telefon / GSM / Fax:  972 241 840/ 602 693309/ 972 241831 
E-mail:      fanta@ducr.cz 

(dále jen „Kupující“ ) 
 

a 
 
Název spole čnosti:  P řerost a Švorc – auto, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 

se sídlem:     Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00 
jednající:      Liborem Přerostem, jednatelem společnosti 
IČ / DIČ:      63073188 / CZ63073188 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:     1567762/0800 

Kontaktní osoba:   Ondřej Loský, specialista výběrových řízení 
Telefon / GSM / Fax:  220 611 108 / 602 414 215 / 235 363 804 
E-mail:      losky@prerost-svorc.cz 

(dále jen „Prodávající“ ) 

 

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“  nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní strana“ ) 

 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Kupující dne 29.12.2014v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,zahájil zadávací řízení s názvem „Osobní 
automobil vyšší střední třídy“, ev.č.: T004/14V/00050150 na uzavření kupní smlouvy (dále 
jen Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“). 

2. Nabídka Prodávajícího byla po provedeném Zadávacím řízení Kupujícím vyhodnocena 
jako nejvhodnější pro plnění Veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených 
podmínek uzavírají tuto Smlouvu na plnění Veřejné zakázky. 
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II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na něj 
vlastnické právo k 1 kusu nového osobního automobilu zn. Škoda, homologovaného a 
technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, 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, vybavených dle požadavků Kupujícího(dále jen 
„P ředmět koup ě“ ). Předmět koupě je přesně vyspecifikován v příloze č. 1 a 2 této 
smlouvy. 

2. Obě strany se dohodly, že Předmět koupě bude předán a převzat jednorázově, 
nejpozději však do termínu uvedeného v čl. IV., odst. 1 této smlouvy. 

3. Kupující je povinen za Předmět koupě včas zaplatit kupní cenu sjednanou v této 
smlouvě a též uvedenou v písemné výzvě k poskytnutí plnění. 

 

III. 
KUPNÍ CENA 

1. Kupní cena za 1 kus osobního nového osobního automobilu Škoda Superb LAURIN & 
KLEMENT 3,6 FSI V6 191 kW 4x4 6°AP DSG, barva modrá metalická LAVA, interiér 
EXECUTIVE hnědá kůže činí: 

    bez DPH    794 000,00- Kč    
    výše DPH 21%  166 740,00- Kč  
    včetně DPH   960 740,00- Kč 

(přesná specifikace vozidla – viz přílohy č. 1 a 2 této smlouvy) 

2. Kupní cena celkem  za celý Předmět plnění, tj. za 1 ks vozidla dle odst. č. 1tohoto 
článku, a to vč. všech nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, jako např. veškeré 
daně, cla, poplatky, doprava do místa plnění apod.: 

    bez DPH    794 000,00- Kč    
    výše DPH 21%  166 740,00- Kč  
    včetně DPH   960 740,00- Kč 

 (Slovy:devětsetšedesáttisícsedmsetčtyřicet korun českých vč. DPH) 

3. Kupní cena za Předmět koupě zahrnuje veškeré náklady a rizika, související s plněním 
této smlouvy, jako např. veškeré daně, cla, poplatky, doprava včetně pojištění do místa 
plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, apod. 

4. Kupní cena za Předmět koupěje nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vyjma případu, 
kdy v průběhu plnění této smlouvy dojde k úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a na základě této úpravy dojde ke 
zvýšení příslušné sazby daně z přidané hodnoty, resp. kupní ceny vč. DPH. 

 

IV. 
ČAS A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1. Doba pln ění:Prodávající zahájí plnění této smlouvy ihned po řádném uzavření této 
smlouvy, a ukončí plnění této smlouvy nejpozději do 45dnů od řádného uzav ření této 
smlouvy.  
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2. Místo pln ění:  místem plnění této smlouvy je sídlo Kupujícího na adreseWilsonova 
300/8, 110 00 Praha 2 - Vinohrady.Po vzájemné domluvě obou stran lze místo plnění 
změnit. 

3. Prodávající dodá Předmět koupě v dohodnutém termínu, řádně a včas. Případné 
změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek (vyšší moc) na 
straně Kupujícího nebo Prodávajícího budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným 
dodatkem ke smlouvě.  

 

V. 
PLATEBNÍ A FINAN ČNÍ PODMÍNKY 

1. Kupující neposkytne Prodávajícímu za Předmět koupějakékoliv zálohové platby. 

2. Kupující uhradí Prodávajícímu cenu Předmětu koupěbankovním převodem na základě 
daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Splatnost daňového dokladu je 14 
dnů po dni jeho doručení Kupujícímu. Daňový doklad je Prodávající oprávněn vystavit až 
po řádném předání a převzetí Předmětu koupě, nejpozději však do termínu, uvedeného 
v čl. IV., odst. 1 této smlouvy. 

3. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
jeho přílohou musí být předávací protokol (dodací list), potvrzený kontaktními osobami 
smluvních stran.  

4. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad je považován za uhrazený dnem 
odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího. 

5. Úhrada za dodané vozy se provede v české měně (Kč nebo CZK), pokud se 
Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.  

6. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je Kupující oprávněn 
zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu s uvedením důvodu k doplnění či úpravě. 
Splatnost doplněného či opraveného daňového dokladu počíná běžet znovu ode dne 
doručení doplněného či upraveného daňového dokladu Kupujícímu.  

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem nebo 
daňový doklad Prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Kupující oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně Prodávajícího. 

 

VI. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Vlastnické právo k Předmětu koupěnabývá Kupující jeho převzetím. Až do okamžiku 
řádného předání Předmětu koupě nese Prodávající nebezpečí škody na Předmětu koupěa 
je jejím výlučným vlastníkem. Okamžikem předání Předmětu koupěse výlučným vlastníkem 
stává Kupující. 

2. Prodávající provede dodávku Předmětu koupěna svoje náklady.   

3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět koupěs veškerými doklady, 
potřebnými pro zápis vozidel do příslušné evidence. 

4. Kupující je povinen od Prodávajícího Předmět koupěbez vad převzít.  

 

VII. 
ZÁRUKA 
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1. Záruční doba na Předmět koupě činí: 

• záruka 60 měsíců nebo do ujetí 150.000 km (co nastane dříve) na věcné a právní 
vady, 

• 36 měsíců bez omezení ujetými kilometry na vady laku, 

• 144 měsíců bez omezení ujetými kilometry na neprorezavění karoserie, 

• doživotní záruka mobility,  

vše za podmínek stanovených výrobcem Předmětu koupě – ŠKODA AUTO a.s.  

2. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Předmětu 
koupě Kupujícím. Prodávající po celou dobu záruční doby odpovídá za vady, zjištěné 
Kupujícím po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností 
Prodávajícího.  

3. Oznámení o vadách Předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka, musí být učiněny 
písemně.Prodávající je povinen započít s odstraňováním reklamované vady bez 
zbytečného prodlení. Prodávající současně písemně oznámí Kupujícímu, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 

4. Prodávající je povinen odstranit vady Předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka, 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadách. Za odstranění vady, na kterou 
se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je Předmět plnění bez těchto vad předán zpět 
Kupujícímu. 

5. Předpokladem pro zachování záruky po celou uvedenou dobu je, že bude Předmět 
koupě užíván v souladu s účelem uvedeným ve schválení jeho technické způsobilosti k 
provozu na pozemních komunikacích v ČR a též v souladu s podmínkami provozu, 
stanovenými výrobcem vozidla.  

6. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla závada způsobena nedbalostí, chybou, nebo 
nesprávným použitím Předmětu koupě při nedodržení návodu k obsluze, nebo pokud byla 
použita nevhodná paliva, mazadla a náplně. 

 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE  

1. V případě prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě Kupujícímu v termínu z 
důvodů na straně Prodávajícího má Kupující právo vyúčtovat Prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každé nedodané vozidlo a za každý i započatý den 
prodlení.  

 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 2079 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí 
příslušnými ustanoveními tohoto zákona.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. 

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
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4. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Prodávající nevystaví a 
nedoručí Kupujícímu daňové doklady na Předmět koupě do termínu uvedeného v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu koupě Kupujícím, 

• Příloha č. 2 – Technická a cenová specifikace Předmětu koupě Prodávajícím. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti řádným uzavřením, tj. dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.  

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a s jejím obsahem 
souhlasí. 

 

V Praze dne           V Praze dne  

 

 

 

 

…....………………………………………..   ….…………………….………………..….. 

Ing. Ji ří Kolá ř, Ph.D.         Libor P řerost  
ředitel             jednatel 
Drážní úřad                   Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

(za Kupujícího)          (za Prodávajícího) 



Nové osobní vozidlo vyšší st�ední t�ídy v provedení sedan – 1 ks

A. Vn�jší rozm�ry

 Rozvor (minimáln�) 2700 mm 

B. Vnit�ní rozm�ry 

 Typ karoserie sedan 

 Objem zavazadlového prostoru základní (minimáln�) 550 l 

C. Motor

Typ motoru  zážehový 

Zdvihový objem (minimáln�) 2500 cm
3

Nejnižší výkon (minimáln�) 180 kW  

To�ivý moment (minimáln�) 330 Nm 

Exhala�ní norma (minimáln�) EURO 5  

D. Vnit�ní výbava 

Posilova� �ízení ANO 

Otá�kom�r  ANO  

Nav. systém s min. 6" dotykovým displejem originální od výrobce vozidla ANO 

Autorádio s RDS (m�že být integrované do nav. systému) ANO  

Konektivita USB pro p�ipojení externích zdroj� hudby ANO 

Kožené �aloun�ní sedadel (hn�dý odstín) ANO  

Po�et sedadel  5 

Elektricky výškov� a podéln� nastavitelné sedadla vp�edu ANO  

Elektricky výškov� a podéln� nastavitelná sedadla vp�edu ANO  

Elektricky nastavitelné bederní op�ry u sedadel vp�edu ANO  

Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce vp�edu ze zadních sedadel ANO 

Výškov� a podéln� nastavitelný volant ANO  

Elektricky ovládaná bo�ní okna vp�edu i vzadu ANO 

Elektronický imobilizér ANO  

Klimatizace a topení s elektronickou regulací, minimáln� dvouzónové ANO 

Kožený multifunk�ní volant s ovládáním rádia, HF sady a aut. p�evodovky ANO 

Loketní op�rka vp�edu a vzadu (mezi sedadly) ANO 

Multifunk�ní ukazatel palubního po�íta�e, zobrazující v �eském jazyce  ANO 

Vyh�ívání sedadel vp�edu i vzadu ANO 

Ventilace sedadel minimáln� vp�edu ANO 

Ozdobné interiérové lišty – d�evo nebo imitace d�eva ANO 

Tempomat ANO 

E. Vn�jší výbava

Barva vozu modrá metalická ANO 

Vn�jší zp�tná zrcátka lakovaná v barv� vozidla ANO 

P�ední i zadní nárazník lakovaný v barv� vozidla ANO

Ochranné bo�ní lišty dve�í lakované v barv� vozidla nebo chromované ANO



F. Bezpe�nostní výbava 

ABS, ASR, ESP nebo obdobné systémy dle názvu výrobce vozidla ANO 

Elektronický systém pomáhající rozjezdu do kopce ANO 

Kontrola tlaku v pneumatikách ANO 

Airbagy �elní pro �idi�e a spolujezdce vp�edu ANO  

Airbagy bo�ní vp�edu i vzadu ANO 

Airbagy hlavové vp�edu i vzadu ANO 

Airbag kolenní minimáln� pro �idi�e ANO 

Výškov� nastavitelné hlavové op�rky na všech sedadlech ANO 

Signalizace nezapnutí bezpe�nostního pásu minimáln� u sedadel vp�edu ANO 

Signalizace nezav�ených dve�í vp�edu i vzadu ANO 

Výstražná sv�tla na vnit�ních výplních dve�í vp�edu i vzadu ANO 

Signalizace vzdálenosti p�i parkování vp�edu i vzadu ANO 

P�ední bi-xenonové sv�tlomety  ANO 

Denní LED svícení automaticky aktivované po nastartování vozidla  ANO 

P�ední mlhové sv�tlomety s funkcí p�isv�cování do zatá�ek ANO 

Automatické stmívání všech zp�tných zrcátek p�i osln�ní zezadu ANO 

Vyh�ívání trysek ost�ikova�� �elního skla ANO 

Handsfree sada s technologií Bluetooth originální od výrobce vozidla ANO 

G. Ostatní funk�ní výbava 

P�evodovka automatická s minimáln� 6-ti stupni vp�ed ANO 

Pohon  4x4 

Funkce Start / Stop ANO 

Vn�jší zp�tná zrcátka elektricky nastavitelná, vyh�ívaná a sklopná ANO 

Tónovaná skla, od „B“ sloupku vzad s vyšším stupn�m tónování ANO 

Stínící rolety pro zadní bo�ní okna a zadní okno ANO 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO 

Systém bezklí�ového odemykání, zamykání a startování ANO 

Alarm se senzorem naklon�ní vozidla ANO 

Nezávislé topení v�etn� dálkového ovládání ANO 

18“ kola z lehkých slitin (minimáln�) s letními pneumatikami – 4 ks ANO 

17“ kola z lehkých slitin (minimáln�) se zimními pneumatikami – 4 ks ANO 

Rezervní kolo (minimáln� dojezdové) ANO 

Sada interiérových koberc� tkaných a gumových ANO 

Prvek v zavazadlovém prostoru, umož�ující horizontální d�lení na dv� �ásti ANO 

H. Minimální obsah dodávky 

Povinná výbava dle vyhlášky �.341/2002 Sb.  ANO 

Sada upev�ovacích sítí do zavazadlového prostoru ANO 

Mechanické zabezpe�ovací za�ízení �adicí páky  ANO 

Záruka na v�cné a právní vady min. 5 let nebo do ujetí 150 000 km ANO 



POZN: 

1.) Za�azení vozidla do obchodních t�íd dle Svazu dovozc� automobil� (SDA), viz 

  http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=4000  

2.) Stá�í vozidla: nové vozidlo 

3.) Stav po�ítadla kilometr� (skute�ný nájezd): maximáln� 100 km 

4.) Kompletní palubní literatura v �eském jazyce 



Kupující

Telefon +420 972 241 840
Mobil +420 602 693 309
El. adresa fanta@ducr.cz

IČ 61379425

Prodávající

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Veleslavínská 39

162 00 Praha 6

Bankovní spojení
Číslo účtu

Česká spořitelna a. s.
1567762/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 35976.

El. adresa
Telefon
Fax

losky@prerost-svorc.cz
+420 220 611 108
+420 235 363 804

IČ
DIČ

63073188
CZ63073188

IBAN CZ26 0800 0000 0000 0156 7762

SWIFT GIBACZPX

Drážní úřad
Wilsonova 300/8

110 00 Praha 2 - Vinohrady
CZE

1CNS143637/1

Cenová kalkulace
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

12.01.2015
Platnost cenové kalkulace do :

Superb FL L&K 3,6 FSI V6 191 kW AP 4x4
3T44SX

1 082 900,00 Kč

Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH

0F0F Modrá Lava metalíza
894 958,68 Kč

Barva
Nadstandardní výbava :
VF Interier Executive Hnědá kůže/Hnědá-Černá/Černá 0,00 Kč0,00 Kč

PHD EXECUTIVE vč. ventilace př.sed.,držák v zad.opěře 9 100,00 Kč7 520,66 Kč

RNF Navigační systém COLUMBUS s DAB,MAXI DOT,mapy 28 300,00 Kč23 388,43 Kč

7QL Mapový podklad - západní Evropa 0,00 Kč0,00 Kč

UF6 MDI (Mobile Device Interface) 2 900,01 Kč2 396,70 Kč

PLD - eleg,L&K 3ram.multif. volant pro rádio+tel.+aut.převodovku 6 200,00 Kč5 123,97 Kč

5TF Dekorační lišta L&K (vzhled dřevo) 0,00 Kč0,00 Kč

PE3 Boční airbagy vzadu s předepínači zad.bezp.pásů 7 200,00 Kč5 950,41 Kč

PK7 - eleg, L&K Kessy,alarm s hlíd. vnitř. prost. sirénou a čidlem 7 500,00 Kč6 198,35 Kč

PHC - L&K Nezávislé přídavné topení, ostřikovače světlometů 19 400,00 Kč16 033,06 Kč

PJ9 Kola z lehké slitiny SIRIUS 7,5Jx18"-4 ks,stříbrná 0,00 Kč0,00 Kč

PJC Rezervní kolo(dojezdové),zvedák vozu,klíč na kola 2 100,00 Kč1 735,54 Kč

PK3 Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 5 100,00 Kč4 214,88 Kč

EA9 Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km 19 800,00 Kč16 363,64 Kč

* 17" kola z lehkých slitin ze zimními pneu - 4 ks 33 880,00 Kč28 000,00 Kč

* Sada interiérových gumových koberců - 4 ks 1 000,00 Kč826,45 Kč

* Povinná výbava vozidla 605,00 Kč500,00 Kč

* Mechanické zabezpečovací zařízení řadicí páky 6 050,00 Kč5 000,00 Kč
Sleva V1 - 271 295,03 Kč- 224 210,77 Kč

Cenovou kalkulaci vyhotovil:

Loský Ondřej

Celkem 960 740,00 Kč794 000,00 Kč

Telefon
Faxlosky@prerost-svorc.cz

+420 220 611 108
+420 235 363 804

+420Mobilwww.prerost-svorc.cz

Standardní výbava :
Vozidlo ŠKODA SUPERB 3,6 FSI V6 191 kW 4x4 6°AP DSG ve výbavě LAURIN & KLEMENT splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data,
resp. k datu podání nabídky obsahuje základní výbava vozidla tyto zadavatelem požadované prvky:
- nové vozidlo (v případě přidělení plnění předmětu veřejné zakázky uchazeči by se teprve zadávalo do výroby) se stavem počítadla kilometrů do 100
km,
- osobní automobil kategorie M1,
- zařazení do obchodních tříd VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA (dle Svazu dovozců automobilů - SDA),
- typ karoserie SEDAN s dvojstupňovým otevíráním víka zavazadlového prostoru TWIN DOOR,
- rozvor náprav 2.761 mm,
- základní objem zavazadlového prostoru 595 litrů v provedení bez rezervního kola / 565 litrů v provedení s rezervním kolem (opěradla zajištěna v
základní svislé poloze),
- typ motoru zážehový,
- zdvihový objem (obsah) motoru 3.597 ccm,
- maximální výkon motoru 191 kW,
- maximální točivý moment 350 Nm,
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- vozidlo plní exhalační (emisní) normu EURO 5,
- posilovač řízení,
- otáčkoměr,
- 5 sedadel (homologace pro řidiče a 4 spolujezdce),
- elektricky výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu,
- elektricky nastavitelné bederní opěrky v sedadlech vpředu,
- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce vpředu ze zadních sedadel,
- výškově a podélně nastavitelný volant,
- elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu,
- elektronický imobilizér,
- klimatizace a topení s elektronickou regulací, dvouzónové,
- loketní opěrka mezi sedadly vpředu i vzadu,
- multifunkční ukazatel palubní počítače, zobrazující v českém jazyce,
- vyhřívání sedadel vpředu i vzadu,
- tempomat,
- vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozidla,
- přední i zadní nárazník lakovaný v barvě vozidla,
- ochranné boční lišty předních i zadních dveří chromované,
- ABS - protiblokovací brzdový systém (Anti-lock Braking System),
- ASR - protiprokluzové zařízení (Anti Slip Regulation),
- ESC (ESP) - elektronický stabilizující systém (Electronic Stability Control),
- HHC - asistent rozjezdu do kopce (Hill Hold Control),
- TPM - kontrola tlaku v pneumatikách (Tyre Pressure Monitoring),
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče, spolujezdce vpředu i vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech,
- signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů u sedadla řidiče a spolujezdce vpředu,
- signalizace nezavřených dveří vpředu i vzadu,
- výstražná světla na vnitřních výplních dveří vpředu i vzadu,
- signalizace vzdálenosti při parkování vpředu i vzadu,
- přední bi-xenonové světlomety,
- denní LED svícení, automaticky aktivované po nastartování vozidla,
- přední mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček,
- automatické stmívání všech zpětných zrcátek při oslnění zezadu,
- vyhřívání trysek ostřikovačů čelního skla,
- handsfree sada s technologií BLUETOOTH originální odo výrobce vozidla,
- převodovka automatická systém dvou spojek DSG se 6-ti stupni vpřed,
- pohon 4x4 systém HALDEX 4. generace,
- funkce start / stop,
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná,
- tónovaná skla od "B" sloupku vzad s vyšším stupněm tónování,
- stínící roletky pro zadní boční okna a zadní okno,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- sada tkaných interiérových koberců - 4 ks,
- sada upevňovacích sítí v zavazadlovém prostoru.

POZN:

1.) Vozidlo je schváleno pro provoz 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. Že je vozidlo schváleno pro provoz na
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pozemních komunikacích dle výše uvedených zákonů, je dokladováno výrobcem ŠKODA AUTO a.s. vystavením "Osvědčení o registraci vozidla, část
II." (velký technický průkaz) ke každému novému vozu. V tomto úředním dokumentu jsou uvedena čísla homologací typu, která byla provedena
výrobcem před uvedením na český trh, resp.  trh v rámci Evropského společenství a dalších států.

2.) Vozidlo plní požadavky stanovené vyhláškou vlády č. 162 / 2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o
veřejných zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky.

3.) Vozidlo má barevné provedení splňující podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

4.) Barva vozidla "MODRÁ LAVA" - kód 0F0F, je metalická modrá barva.

5.) Interiér vozidla "EXECUTIVE HNĚDÁ KŮŽE" - kód VF, je interiér se sedadly čalouněnými tmavě hnědou kůží, ve spojení s prvkem příplatkové
výbavy "EXECUTIVE VČETNĚ VENTILACE PŘEDNÍCH SEDADEL" - kód PHD, včetně dvojstupňové ventilace předních sedadel.

6.) Prvek příplatkové výbavy "NAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS" - kód RNF, je z vestavěný navigační systém s barevným dotykovým displejem o
úhlopříčce 6,5", s integrovaným autorádiem s RDS, originální od výrobce vozidla.

7.) Prvek příplatkové výbavy "MDI" - kód UF6, je konektivita USB a AUX-IN pro připojení externích zdrojů hudby.

8.) Prvek příplatkové výbavy "KESSY + ALARM" - kód PK7, je systém bezklíčového odemykání, zamykání a startování vozidla spojený s alarmem vč.
senzoru naklonění vozidla.

9.) Prvek příplatkové výbavy "MEZIPODLAHA" - kód PK3, je zdvojená podlaha v zavazadlovém prostoru, umožňující horizontální dělení zavazadlového
prostoru na dvě části.

10.) Povinná výbava vozidla (v souladu s § 32, odst. 1,6,7 Vyhlášky MDaS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění) obsahuje tyto prvky:
- reflexní vesta,
- výstražný trojúhelník,
- lékárnička dle platné legislativy,
- sada náhradních žárovek a pojistek,
- rezervní kolo dojezdové (kolo s demontovatelnou pneumatikou na ocelovém disku), zvedák vozidla, klíč na šrouby kol (řešeno samostatně v rámci
prvku příplatkové výbavy - kód PJC).

9.) Nabídková (kupní) cena je smluvní a je zpracována v souladu s cenovými předpisy v ČR, platnými v době zpracování nabídky, zejména se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
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