
Smlouva na dodání 3 ks nových osobních automobilů včetně zajištění kompletní 
servisní údržby 

uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 
Č. Smlouvy 

Prodávající: 

I 

ŠKODA AUTO a.s. 

tř. Václava Klementa 869, 

Se sídlem: Mladá Boleslav II 

293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupena: Miroslav Bláha 

Funkce: 
vedoucí prodeje Česká 
republika 

Zastoupena: Pavel Toman 

Funkce: 
odborný koordinátor 
prodeje státní správě 

Kontaktní 
Bc. Štěpánka Kalová 

osoba: 

Funkce: 
oblastní poradce KAM -
státní správa 

Tel.: +420734290647 

IČ: 00177041 

DiČ: CZOO177041 

Zapsaná v obch. Městský soud v Praze, oddíl 
rejstříku: B, vložka 332 

Bankovní 1000053254/2700, UniCredit 
spojení: Bank CZ and SK, a. s. 

lčl. 1 - Předmět plněnij 

Č Smlouvy 
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1
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Kupující: 

Česká republika -
Nejvyšši kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Jankovcova 2, 17004 Praha 
7 

Zastoupena: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní 
Ing. Vladimír Sloup 

osoba: 

Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

tel: 233 045 185; 602 375 942 

IČ: 49370227 

DiČ: není plátce DPH 

Bankovní 
30027001/0710 

spojení: 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 3 ks nových osobních automobilů střední třídy ze 
sériové produkce spolu s doklady stanovenými touto smlouvou a poskytnout na automobily 
záruku za jakost. 

2. Prodávající v rámci dodávky 3 ks vozidel garantuje zajištění kompletní servisní údržby na 5 let 
nebo najetí 100.000 km podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

3. Technická specifikace automobilů včetně kalkulace ceny každého automobilu tvoří přílohu této 
smlouvy. 

4. Prodávající garantuje, že automobily odpovídají požadavkům zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášce Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 



technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

lčl. 2 - Doba a místo dodánij 

1. Automobily budou dodány nejpozději do 22. 12. 2017. Přesné datum předání bude oznámeno 
kupujícímu nejméně dva pracovní dny předem. Místem dodání je sídlo kupujícího - Nejvyšší 
kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2,17004 Praha 7. 

2. Místem plnění pro kompletní servisní údržbu jsou autorizované servisy v rámci ČR. 

lčl. 3 - Cenal 

1. Cena za dodávku 3 ks nových osobních automobilů podle nabídky prodávajícího předložené 
prodávajícím ve výběrovém řízení činí 1414392,90 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré 
náklady s dodávkou automobilů spojené, tj. zejména dopravu do místa dodání, doklady v českém 
jazyce, poskytnutí záruk a zajištění kompletní servisní údržby po dobu 5 let nebo najetí 100.000 
km podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. 

2. Kalkulace ceny převzatá z nabídky prodávajícího tvoří přílohu této smlouvy. 

lčl. 4 - Platební podmínk~ 

1. Kupující zaplatí za předmět plnění prodávajícímu cenu na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného prodávajícím. Den protokolárního předání a převzetí automobilů je dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska uplatnění DPH podle zákona č . 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Faktura, jejíž přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí automobilů, musí obsahovat 
číslo smlouvy kupujícího a náležitosti stanovené právními předpisy. V případě, že faktura nebude 
obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-Ii obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-Ii k faktuře 
doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu 
k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne 
plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti kupujícímu. 

3. Splatnost ceny se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Dnem 
úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu 
prodávajícího. V případě obdržení faktury po 27. 12. 2017 se splatnost prodlužuje na 3 měsíce 
s právem kupujícího uhradit cenu po částech. 

lčl. 5 - Dodání automobilů a zajištění kompletní servisní údržb~ 

1. Prodávající dodá kupujícímu automobily spolu s příslušnými doklady k automobilům . Součástí 

dodávky automobilů je jejich předvedení prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím. 
a předání a převzetí automobilů bude sepsán protokol o předání a převzetí. 

2. Spolu s tím kterým automobilem předá prodávající kupujícímu: 
• manuál, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce 
• servisní knížku 



• originál velkého technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením 
nezbytných údajů 

• ev. další průvodní doklady k automobilu v českém jazyce 
Kupující není povinen převzít dílčí ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky. 
Kompletní servisní údržba zahrnuje všechny výrobcem vozidla stanovené servisní prohlídky, 
výměny olejů a filtrů nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení kromě doplňování 
PHM, náplně do ostřikovačů a výměny pneumatik. 
Provádění servisních prohlídek musí být zaneseno do servisní (elektronické) knížky vozidla. 

lčl. 6 - Vlastnické právo a nebezpečí škod~ 

1. Vlastnické právo k automobilům prodávaným a kupovaným na základě této smlouvy přejde 
z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením ceny prodávajícímu. 

2. Nebezpečí škody na automobilech přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním 
předáním a převzetím automobilů. 

lčl. 7 - Odpovědnost za vad~ 

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a převzetí, a dále 
poskytuje na automobily záruku za jakost v následujícím rozsahu: 
• na funkčnost každého automobilu jako celku po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního 

předání a převzetí automobilu, tzn., že automobil jako celek bude po tuto dobu bez omezení 
počtu ujetých kilometrů plně pojízdný a ve všech ohledech funkční, nebude vykazovat žádné 
materiálové vady, vady montáže či výrobní vady 

• na lakované části a trvanlivost laku záruku za jakost po dobu 36 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí automobilů 

• na životnost karosérie, tj. nezkorodování karosérie, záruku za jakost 12 let ode dne 
protokolárního předání a převzetí automobilů. 

2. Běh záruční doby začíná ode dne protokolárního předání a převzetí automobilů. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady. 

3. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení odpovídající obvyklé provozní zátěži 

automobilu určenému k danému účelu. 
4. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 

prodávajícímu. Místem pro uplatnění záručních vad na vozidle jsou autorizované servisy 
prodávajícího. 

5. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při 

oznámení vady právo určit, jakým způsobem chce reklamaci vyřešit. Kupující je oprávněn 
požadovat buď odstranění vady opravou, je-Ii vada opravitelná nebo doplněním toho, co chybí. 
Pokud není vada opravitelná, je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního plnění (výměnu 
vadného dílu za díl bezvadný) nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

6. Prodávající je povinen nejpozději do 10 dnů od uplatnění reklamace písemně oznámit kupujícímu, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. 

7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace kupujícím. 



lčl. 8 - Smluvní sankc~ 

1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat automobily řádně a včas podle této smlouvy 
sjednávají smluvní strany slevu z ceny ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s předáním. 

2. Pokud kupující neodstraní reklamovanou vadu v termínu smluvními stranami dohodnutém nebo 
touto smlouvou stanoveném do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

3. Smluvní pokutu vyúčtuje strana oprávněná (kupující) straně povinné (prodávajícímu) písemnou 
formou. 

4. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není dotčena povinnost 
povinné strany, s níž je v prodlení, tuto splnit. 

7. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č . 351/2013 Sb. 

lčl. 9 - Odstoupení od smlouVV] 

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech: 

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany prodávajícího, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s předáním automobilů 

v termínu podle smlouvy překračujícím 10 kalendářních dní. 

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou ceny delší 
než 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím 
v písemném upozornění (urgenci) doručeném kupujícímu . 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy druhé smluvní straně . 

lčl. 10 - Řešení sporůl 

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
dohody smírnou cestou. 

2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně. 
3. Místně příslušným soudem v první instanci je soud v Praze. 



lčl. 11 - Závěrečná ustanovenij 

1. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu 
zadavatele. 

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze očíslovanými písemnými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

4. Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany si neprodleně písemně 

oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Přílohy: 

- Technická specifikace automobilu 

- Kalkulace ceny 

V Praze dne 1 6 . H- 2017 

kupující 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

V Praze dne J 1. ll. .!cl} 

pr Idá ající 

Mi la~lav Bláha 
vedoucí prodeje Česká republika 

ŠKODA AUTO a.s. 

Pavel Toman 
odborný koordinátor prodeje státní spávě 

ŠKODA AUTO a.s. 



@ ŠKODA 

OCTAVIA Ambition 1,4 TSI 110 kW 6-stup. mech. 

Konfigurovaný vuz Škoda ID: 112582961 

Model OCTAVIA Výbava Ambition Interiér Černá 
Konfigurováno 3. 11. 2017 10:40:07 Motor 1,4 TSI 110 kW 6-stup. Barva Modrá Pacific 
dne mech. 
Konfigurace 5E33M5, 2018, HA, Z5Z5, GPJOPJO, GPJBPJB, GPL5PL5, GPW2PW2, GWANWAN, MAFHUG1, MEPH7X2, MHEW8M1, GYN5YN5 

Celková cena 588 590 Kč 

Uváděné, hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a techn ických údaj1l 
motorovych VOZidel. 

Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce. 

Škoda Care produkty 

I Škoda Care produkty 

Servis Plus 5 let nebo 100 000 km 

Záruka mobility 

Výbava 

I Mimořádná výbava 

Kola z lehké slitiny Alcatras 6,5J x 16" (PJO) 

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné). zvedák 
vozu, klíč na kola (PJB) 

Malý kožený paket s multifunkcí (rádio, telefon) 
(PL5) 

Přední mlhové světlomety s Corner funkcí (PW2) 

Paket Ambition Plus (WAN) 

Asistent rozjezdu do kopce (UG1) 

Signalizace vzdálenosti při parkování - vpředu a 
vzadu (7X2) 

Zadní stěrač Aero (8M1 ) 

I Bezpečnost, funkčnost, komfort 

Anténa s příjmem AM/ FM Diversity 

Bez asistenta při změně jízdního pruhu 

Bez online služeb 

Bez přídavných světel (vn itřní osvětlení) 

Boční airbag vpředu a hlavový airbag 

Green tec 

Hlavové opěrky zadní 3 kusy 

Intervalový spínač stěrač1l, seříditelný 
potenciometrem (4 stupně) 

Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a 
vypínáním airbagu spolujezdce 

Kotoučové brzdy zadní 

Prodloužený servisní interval 

Přídavná odrazka (dveře) 

S dálkovou regulací polohy světlometu 

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pas1l ( 
všichni pasažéři) 

42490 Kč 

o Kč 
1 600 Kč 

5000 Kč 

2 500 Kč 

14000 Kč 

2000 Kč 

17400 Kč 

2700 Kč 

Technická data 

I Vnější rozměry 
Délka 

Šířka 

Výška 

Rozvor 

Rozchod vpředu / vzadu 

Vnější pr1lměr zatáčení obrysový 

Objem zavazadlového prostoru min. I max. 

I Motor, převodovka, elektrika 

Palivo 

Počet válc1l 

Objem motoru 

Vrtán i 

Zdvih 

Max. výkon 

Max. tOČivý moment 

Kompresni poměr 

Exhalační norma 

Energetická třída 

C02 emise - kombinované 

C02 emise - kombinované (plyn) 

I Hmotnosti 

Celková hmotnost 

Užitečná hmotnost s řidičem 

Brzděný přívěs při stoupání 12% 

Nebrzděný přívěs 

Jízdní souprava 

Zatíženi střechy 

Pohotovostní hmotnost s řidičem min . 

Pohotovostní hmotnost s řidičem max. 

4.670 mm 

1.814 mm 

1.461 mm 

2.686 mm 

1.543/1.534 mm 

10,61 

590 I 1.580 I 

petrol 

4; in line 

1.395 cm' 

74,5 mm 

80,0 mm 

110,00 kW 

250 Nm I 1500 -
3500 l/min Nm I 

l/min 

10,0 +1- 0,5 

Euro 6 

C 

121 g/km 

1.805 kg 

625 kg 

1.500 kg 

620 kg 

3.305 kg 

75 kg 

1.255 kg 

1,422 kg 



Spínač denního jízdního osvětlení 

Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro 
ostřikovače 

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná 

Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné 

Hlavové opěrky vpředu 

Imobilizér elektronícký 

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru 

2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu 

Boční a zadní okna tónovaná 

Chlazená schránka 

Klimatízace 

Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu 

Loketní opěra vpředu Jumbo Box 

Odkládací prostor S víkem v bočním obložení kufru 

S osvětlením zavazadlového prostoru 

Schránka na brýle 

Síťový program 

Čelní sklo tonované 

Odjištění víka zadních výklopných dveří 
( elektricky) 

Maxi Oot 

8 reproduktoru (pasivní) 

EI . ovládání oken vpředu a vzadu 

Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní 
opěrou dělené a sklapne 

Šrouby kol Standard 

ESC 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového 
prostoru 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 
sklopné klíčky (bez SAFE systému) 

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně 
nastavitelná 

Mechanické výškové seřizování obou předních 
sedadel 

Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací 
světlo 

Rádio Swing 6,5" 

Odkládací kapsa 3 

Potah sedadel - látka 

Elektrické rozhraní pro externí použití, USB 
(možnost připojení iPod) 

I Interiér 

Chromový paket 

Výplň dveří 

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO 
FIX 

Hlavice řadící páky z kll že 

Madlo ruční brzdy z kllže 

Normální sedadla vpředu 

Pedálové ústrojí Standard 

Dekorační obložení - hliníkové 

I Exteriér 

Zadní díl výfuku standard 

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní 

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní 

Nárazník standard 

Pneumatiky 205/55 R16 91V 

Ozdobné lišty černé 

I Provozní vlastnosti 

Maximální rychlost 

Zrychlení 0-100 kmih 

Objem palivové nád rže 

Spotřeba - město 

Spotřeba - mimo město 

Spotřeba - kombínovaná 

219 kmih 

8, 1 s 

50 I 

6,7 l/lOOkm 

4,31/100km 

5,2 1!100km 
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./ nější zpětné zrcátko a další dny v barvě vozu 

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny 
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Nabídka financování od ŠKODA Financial Services 

Produkt ŠKODA Financial Services 

Parametry financování 

Cena vozu pro financováni 588590 Kč 
Měsíční splátka včetně 8 354 Kč 
pojištění 

Úroková sazba 
Měsíční splátka pojištění 

Parametry pojištění 

Pojišťovna 

4,99 % 

1 136 Kč 

Česká 
pojišťovna a.s. 

Počet bezdkodných 60 
měsícO 

Popis akce 

Splátka předem 
Vý~e úvěru 

RPSN* 

Varianta značkového 
pOjištění 

3S % 

382583 Kč 

11,78 % 

Standard 
5KODA 
Pojištění Česká 
pojišťovna 

Doba spláceni 
Celková platba úvěru 
včetně pojištěni 

Měsíční splátka úvěru 

Limit pOjištění skel 
Spoluúčast 

Věk klienta 

60 měsícu 
501244 Kč 

7 218 Kč 

10000 Kč 

10% 
46 a více let 

ŠKODA Předplacený servis I V rámci financování variant~ Standard na 5 let J;1ebo 100 tisíc/km zdarma I Výhodné úročení I Nízká měsíční splátka I 
ŠKODA POjištění součástí splátek I Podmínky : doba splácení 24 až 72 měsícu I Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu I Nerovnoměrná 
poslední splátka od O Kč az po 60b/o z pořizovací ceny vozu I Platnost: Do odvolání 

Obecné podmínky 

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím př~etí nevzniká mezi společností 
SkoFIN s.r.o. a druhou str,ilnou závazkový vztah. Bližší informgce o podmínkách financování naleznete na stránkach KODA Finan ial ervice. 
*l Vysoký rozdíl mezi výpujční úrokovou sazbou a RPSN je zpusoben povinností započítávat cenu havarijního pojištěni a povinneho rucenl do této 
sazby, dle zákona o spotřebitelských úvěrech. 

© ŠKODA AUTO a.s. 2017 

Fotografie, údaje o výbavě a ceně vozu mají rr.ze informativní charakter. Ceny originálního příslušenství jsou uváděny bez náklad~ 'ta montáž a lakování. 
Produkty příslušenství nejsou doručovány spo ečně s nový!" vozem, ale je nutné je objednat separátně u autorizovaného partnera SKODA. Přesné a 
závazné informace získáte u autorízovaného prodejce vozu Škoda. 
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I 
3X OCTAVIA 1,4 NKÚ 

NKÚ 
3.11.2017 

Octavia Ambition 7,4 TSI 770 kW 6-stup. mech. 

Barva karoserie I Modrá Pacific 

Barva interiéru I Černá 

Cena 1 vozu v základním provedení 

"PARK DISTANCE CONTROL" parkovací senzory vp. a vz. (pro rádío Bolero a navi s 
detekcí jizdní dráhy) 

Zadní stěrač "AERO" 

COC -dokument 25 

Kola z lehké slitíny "ALCATRAS" 5,5J x 15" - 4 ks 

Rezervní ko lo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na ko la 

Malý kožený paket (3 ramenný mu ltífunkční kožený volant pro rádío a telefon) 

Přední mlhové světlomety s "CORNER" funkci 

Asistent rozjezdu do kopce 

Ambítíon PLUS 

Servís Plus 5 1et nebo 100000 km 

Cena mimořádné výbavy 

Cena příslušenství 

Povinná výbava (trojúhelník, autolékárnička, žárovky, vesta) 

Gumové koberce vpředu í vzadu 

Gumový koberec do zavazadlového prostoru 

Doprava na adresu Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 

Construct 

Příprava, předání vozu 

Cena doplňků včetně montáže a lakování 

Cena 1 vozu včetně mimořádné výbavy, příslušenství a doplňků 

Sleva na 1 vůz (bez ceny doplňků) I 23% 

Cena 1 vozu po slevě 

Počet vozů celkem (ks) I 3 

I 

5E33M 5 /201 8 

Z5Z5 

HA 

7X2 

8M1 

C25 

PJO 

PJB 

PL5 

PW2 

UG1 

WAN 

YN5 

-
OBC 

5E1051550 

5E5051150 

OBC 

OBC 

OBC 

-

Cena 1/ Kč DPH y Kč Cena 1/ Ke 
bez DPH 21 % sDPH 

413 965.94 85933,05 500900,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

413966,94 86933,06 500 900,00 

14380,17 3019,83 17400,00 

2231,40 458,50 2700,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1322,31 277,59 1500,00 

4132,23 857,77 5000,00 

2055,12 433,88 2500,00 

1 552,89 347,11 2000,00 

II 570,25 2429,75 14000,00 

351 15,70 7374,30 42490,00 

72471,07 15218,93 87690,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1 404,95 295,04 1700,00 

578,51 121,49 700,00 

743,80 155,20 900,00 

825,45 173,55 1 000,00 

5528,93 1 371,07 7900,00 

5000,00 1050,00 5050,00 

15082,64 3167,36 18250,00 

501 520,65 105319,34 505840,00 

III 880,74 23494,96 135375,70 

389639,92 81824,38 471454,30 

1168 919,75 245473,15 1414392,90 



ŠKODA 

-----_ .. _------------_ . . _--------- -----

Oprávnění Ic: :zastupovánf 
t . fl 

Obchodn! společnost ŠI<ODA AUTO a.s. se sldlem Mladá Boleslav, Tř. Václava 1(lamenta 869, 
PSČ 293 60, IČO: 00177041, zapsaná v obchodnlm reJsmku vedenám Městským soudem 
v Pr"ze oddll B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jenllspolečnost") pověřila 
svého zamčstnance paM MIroslava Bláhu narozeného dne 5. 10. 1980, s účinnostI 
od 1. 3.2015 činnost( vedoudho prodeje Česká republika. 

Na základě tohoto pov~řenl v sOLl ladu s § . 430 občanského zákonfku zastupuje 
pan MIroslav Bláha sl)Olečn~ s dalšrm k zastlIpovárlf oprávněným zaměstnancem společnost! 
nebo společně se členem pfedstavenstva společnost! společnost ve všech jednánfch, k nimž 
při výše uvedená činnosti obvykle docházl, pokud hodnota jejIch předmětu 
nepfe)croěf 36 mll. Kč. 

Pan Miroslav Bláha je oprávněn výše uvedenou čInnost vykonávat v rámci svého pracovnrho 
pom~rll a svého funkčnfho zařazenf ve společnostI. Pan Miroslav Sláha nenl oprávněn 
přenášet toto pověfenr a souvlsejfe! oprávněnI k zastupováni na dalšl osoby. 

Toto pověfenf tl s nIm souvlsejlcf oprávněnI k zastupovánI platf do jeho odvoláni. 
Toto pověřeni a s ntm souvlsejlcf oprávněnr pozb9vá pl~tnostl tak~ skončenlm pracovního 
poměru mezi panem Miroslavem Bláhou a společnost! nebo změnou funkce zastávané panem 
Miroslavem Bláhou ve společnosti. 

V Mladé Boleslavi dne 3. 3. 2015 

G.~ 
člen pfedstavenstva 
ŠKODA AUTO a.s. 

A/ ~ ~ 
W(nfrle~ 
člen p~ed avenstva 
ŠK6DA AUTO 8.S. 

Já Miroslav Bláha, vedouc! prodeje česká republika obchod ni společnosti ŠKODA AUTO a.s., 
sv~m nlže provedeným podpIsem toto pověřeni a oprávněni beru fl<1 vědomi a tento sv~j 
podpIs prohlašuji za sVlIj podpisový vzor. 

V Mladé BoleslavI dne .... .!. .. Ý.I. .. ď.:r.;:r- .!tf/ 
... ~ .• ! .\.~~ . .... ~ .. ~ ~;"~ •• ~.~ •. : .......... ... ...... . 



Podle ověfov8cI knihy Maalslrálu města Mladá Boleslav pof. Uslo 
vldlmace 861/2017/F 
lento úplný opis obsahullcl2 slt8ny 
souhlasl doslovni s pledloženou listinou. z niž byla ponzena a la'o lis" 
\8: ovlfanou vldlmovanou listinou 
obsahullcl2 slrany. 
lIsllna. z n~ ie vidlmovaně listina pollze na. neobsahule viditelný ". ...,, ; 
zallš\'ov8cl prvek, lenž le sQu6asli obsahu právnlho významu tělo listiny. ~ 
V Mladé BoleslavI dlle 30.6.2017 ) / " 
Jana Janku, ovělullcl osobl, která vldlmacl provedla. é." lIJ i..( 

Ov~ - vidimace I 
O v/!tuji že'- IO . ;, . • ~u op~ ~žený I' . tIoslo z ... ... lum 

vn~ s0jt= II listinou. _I& JJože z 1.LLL byl pot1z:cn. 
nouz .... . ~ i!; ~ / 

/t?t !tf fJ--
.~ 

) 5 -07· Ll li7 



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 osoba: OLGA PLACHÁ 

Vystavil: Vágnerová Eva - notářka 
Pracoviště: JUDr. Vágnerová Eva - notářka 
V Mladé Boleslavi dne 26.07.2017 

98871144-61916-170726094918 
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ŠKODA 

Oprávnění k zastupování 

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 
pana Pavla Tomana, narozeného dne 1. 7. 1967, s účinností od 1. 9. 2017 činností odborného 
koordinátora Prodeje státní správě. 

Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje pan Pavel Toman 
společně s dalším k zastupování 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. 

Pan Pavel Toman je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního poměru 
a svého funkčního zařazení ve společnosti. Pan Pavel Toman není oprávněn přenášet toto pověření 
a související oprávnění k zastupování na další osoby. 

Toto pověření a s ním související oprávnění k zastupování platí do jeho odvolání. Toto pověření a 
s ním související oprávnění pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem 
Pavlem Tomanem a společností nebo změnou funkce zastávané panem Pavlem Tomanem ve 
společnosti. . 

V Mladé Boleslavi dne 18. 9. 2017 

Alain Favey 
člen představenstva 

ŠKODA AUTO a.s. 

A 
''7 

,.;1/ j /7 /' / 
/ '/~ ::...---:č/ , 

,/ , ~ f ( /1 ,'/t '7 v' --7 ""---> 
.. /", ....... ~[...t-~. 

// Klaus-?" er SýFrúrmann 
/ člen p~dJstaVénstva 

ŠKOPfo"ÁuTO a.s. 
/ 

Já, Pavel Toman, odborný koordinátor Prodeje státní správě obchodní společnosti ŠKODA AUTO 
a.s., svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávnění beru na vědomí a tento svůj podpis 
prohlašuji za svůj podpisový vzor. 

V Mladé Boleslavi dne.!.Q .. &.:.! tJ1 J-

( _ . _ .. .. - _____ o 
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