
Smlouva na dodání 1 ks osobního automobilu kategorie Ml vyšší střední třídy včetně 
zajištění kompletní servisní údržby 

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

Smluvní strany 
č. Smlouvy 

Prodávající: 

ŠKODA AUTO a.s. 

Se sídlem: 

Zastoupena: 

Funkce: 

Kontaktní osoba: 

Funkce: 

Tel.: 

IČ: 

DIČ: 

Zapsaná v obch. rejstříku: 

Bankovní spojení: 

lčl. 1 - Předmět plněnij 

I 

tř. Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav li 
293 01 Mladá Boleslav 
Miroslav Bláha 
Pavel Toman 
Vedoucí prodej ČR 
Odborný koordinátor 
prodeje státní správě 

Klára Zítková 

Oblastní poradce KAM -
státní správa 
605 293 359 

00177041 

CZ00177041 
B 332 vedená u 
Městského soudu v Praze 
UniCredit Bank CZ and SK 
a.s., č.účtu
1000053254/2700 

č. Smlouvy 

19121111 ls lo li 12 lo 11 ls 
Kupující: 

Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

Zastoupena: Ing. Vladimír Sloup 

.. 

Funkce: ředitel odboru hospodářské správy 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimir Sloup 

Funkce: ředitel odboru hospodářské správy 

tel: 233 045 185; 602 375 942 

IČ: 49370227 

DIČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení: 30027001/0710 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 ks nového osobního automobilu kategorie Ml vyšší střední třídy ze sériové
produkce podle specifikace uvedené v příloze této smlouvy spolu s doklady stanovenými touto smlouvou a poskytnout

• na automobil záruku za jakost.
2. Prodávající v rámci dodávky vozidla garantuje zajištění kompletní servisní údržby na 5 let nebo najetí 150.000 km podle

toho, která skutečnost nastane dříve.
3. Technická specifikace automobilu včetně kalkulace ceny automobilu tvoří přílohu této smlouvy.
4. Prodávající garantuje, že automobil odpovídá 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. Automobil bude dodán nejpozději do 20. 12. 2018. Přesné datum předání bude oznámeno kupujícímu nejméně dva

pracovní dny předem. Místem dodání je sídlo/provozovna prodávajícího na adrese Zákaznické centrum, tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

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

lčl. 3- Cenal 
1. Cena za dodávku 1 ks nového osobního automobilu podle nabídky prodávajícího předložené prodávajícím ve

výběrovém řízení činí 1 102 005,00 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady s dodávkou automobilu spojené,
tj. zejména dopravu do místa dodání, přihlášení do registru vozidel a zajištění osvědčení o přihlášení motorového



vozidla, doklady v českém jazyce, poskytnutí záruk a zajištění kompletní servisní údržby po dobu 5 let nebo najetí
150.000 km podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. 

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

k1. 4 - Platební podmínk� 
1. Kupující zaplatí za předmět plnění prodávajícímu cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

prodávajícím. Den protokolárního předání a převzetí automobilu 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 automobilu, musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího
a náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené
náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li 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 22. 12. 2018 se splatnost prodlužuje na 3 měsíce s právem kupujícího uhradit cenu po částech.

lčl. 5 - Dodání automobilu a zajištění kompletní servisní údržb� 
1. Prodávající dodá kupujícímu automobil spolu s příslušnými doklady k automobilu. Součástí dodávky automobilu je jeho

předvedení prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím. O př�dání a převzetí automobilu bude sepsán protokol o
předání a převzetí.

2. Prodávající dále předá kupujícímu:
• manuál, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce
• servisní knížku
• originál velkého a malého technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů
• ev. další průvodní doklady k automobilu v českém jazyce

3. Kupující není povinen převzít dílčí ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky.
4. Zajištění kompletní servisní údržby dodaného automobilu, a to na dobu 5 let nebo do najetí 150 tis. km podle toho,

která skutečnost nastane dříve, u autorizovaných servisů. Kompletní servisní údržba zahrnuje servisní úkony na částech
vozidla: (motor a systém vstřikování, vodní/olejové/palivové čerpadlo, turbodmychadlo, startér, alternátor, baterie,
převodovka, elektrická a elektronická výbava, bezpečnostní výbava, stírátka, výfukový systém, podvozek včetně
brzdového systému). Kompletní servis zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich, mobilitu desinfekci, klimatizace a
kontrolu vozidla před STK. Dále zahrnuje stanovené servisní prohlídky, výměny olejů (včetně jejich doplňování mezi
stanovenými intervaly výměny) a filtrů nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení kromě doplňování PHM,
náplně do ostřikovačů a výměny pneumatik. Provádění servisních prohlídek musí být zaevidováno do servisní
(elektronické) knížky automobilu.

5. Provádění servisních prohlídek musí být zaneseno do servisní (elektronické) knížky vozidla.

k1. 6 - Vlastnické právo a nebezpečí škod� 
l. Vlastnické právo k automobilu přejde z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením ceny prodávajícímu.
2. Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním předáním a převzetím

automobilu.

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 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
automobilu

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

2. Běh záruční doby začíná ode dne protokolárního předání a převzetí automobilu. 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 určeného
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-li 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-li 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.

�I. 8 - Smluvní sankcel 
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat automobil 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 prodlenL 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.

�I. 9 - Odstoupení od smlouv� 
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 automobilu v termínu podle smlouvy překračující 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 kypujícímu.

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

�I. 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.

�I. 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 s nepřetržitým dálkovým přístupem.
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 povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna

nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.



S. 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

• 

Ing. Vladimír Sloup 
ředitel odboru hospodářské správy 

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

2 3. 11. 2018

P2ft2€ V ..................................... dne ............ ......... . 

Mi slav Bláha 
Vedoucí prodeje ČR 
ŠKODA AUTO a.s. 

{ Pavel Toman 
Odborný k,bordinátor prodeje státní správě 

ŠKODA AUTO a.s. 
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@šKODA 

SUPERB COMBI Style 2,0 TSI 200 kW 7-stup. automat. 4x4 

Konfigurovaný vuz 

Model SUPERB COMBI 
Konfigurováno 5. 11. 2018 16:22:51 
dne 
Konfigurace 

Výbava 
Motor 

Style 
2,0 TSI 200 kW 7-stup. 
automat. 4x4 

Interiér 
Barva 

Škoda ID: 136041814 

Černá 
Šedá Business metalíza 

3V54VZ/GYOQYOQ, 2019, LA, 2C2C, GPFDPFD, GPH2PH2, GPJ6PJ6, GPK7PK7, GPLGPLG, GPNFPNF, GW80W80, GWC5WC5, GWC9WC9, GWCEWCE, 
GYOYYOY, MGPR3U7, MMFA950, GYA1YA1, GYN6YN6, MASGEA9 

Celková cena 1 405 807 Kč 

.· � -- ------@ --�� 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajtJ 
motorových vozidel. 

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

Škoda Care produkty 

I Škoda Care produkty 

Mobilita Plus (YAl) 

Servis Plus 5 let nebo 150 000 km (YN6) 

Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km (EA9) 

Záruka mobility (SCO) 

Výbava 

I Mimořádná výbava 

Volba jízdního režimu (DRIVING MODE SELECT) s 
personalizací (PFD) 

Automatická třízónová klimatizace Climatronic 
(PHi) 

Kola z lehké slitiny Pegasus 8Jx18" (PJ6) 

KESSY s alarmem - bezklíčové odemykání, 
zamykání a startování (PK7) 

Adaptivní tempomat do 210 km/h s omezovačem 
rychlosti (PLG) 

LED paket I (PNF) 

Paket Style Plus - Edice 100 (W80} 

Paket Style Comfort (WC5) 

Paket Multimedia (WC9) 

Paket Safety (WCE) 

Care Connect 1 rok + lnfotainment Online 1 rok 
(YOY) 

Automaticky odjlstitelné rolo s multifunkční kapsou 
(3U7) 

Digitální přístrojový panel (950) 

I ŠKODA Originální příslušenství 

PŘÍSLUŠENSTVÍ - Oboustranný koberec do 
zavazadlového prostoru (YDF} 

PŘÍSLUŠENSTVÍ - Gumové koberce (YDK} 

PŘÍSLUŠENSTVÍ - Zimní kompletní kola Modus 18" 
(YDX) 

I Bezpečnost, funkčnost, komfort 

Hlavové opěrky vpředu 

2 000 Kč 

91 000 Kč 

11 200 Kč 

3 200 Kč 

7 000 Kč 

O Kč 

7 500 Kč 

7 200 Kč 

3 500 Kč 

25 100 Kč 

16 000 Kč 

36 000 Kč 

24 300 Kč 

O Kč 

1 200 Kč 

8 900 Kč 

1 917 Kč 

1 292 Kč 

39 098 Kč 

•



Hlavové opěrky zadní 3 kusy 

Intervalový spínač stěrač� se 
světelným/dešťovým senzorem 

Airbaq řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a 
vypínaním airbagu spolujezdce 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Nabíjecí lampa v zavazadlovém prostoru 

Prodloužený servisní interval 

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO 
FIX 

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pas� 
(všichni pasažéři) 

Start/Stop systém s rekuperací 

Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed 

3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější 
se štítkem ECE-homologace 

Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem 

Bez držáku 

Bez nákladové podlahy 

Asistent rozjezdu do kopce 

Light assistant (Comming home, Leaving home, 
Tunnel light, Day light) 

12 v zásuvka(y) 

Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením 
do zatáčky 

Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového 
prostoru 

S dálkovou regulací polohy světlometu 
automatická/dynamická AFS 1 

Ostřikovače světlomet� 

Bi-Xenonové světlomety s AFS, s LED denním 
svícením a s dynamickou regulací sklonu 

Varovná světla v předních dveřích, odrazka v 
zadních dveřích 

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné 

Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, 
elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná 

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

"PARK DISTANCE CONTROL s MANOEUVRE ASSIST" 
- parkovací senzory vpředu a vzadu s aut. 
bržděním 

Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky 
nastavitelná 

Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru 
s dvířky po obou stranách plus cargoelement 

Soundpaket Branded 

Síťový program 

Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla 

Vyllřívání předních a zadních sedadel 

"DRIVER ALERT" - rozpoznání únavy 

Střešní spojler 

Zadní stěrač Aero 

Střešní nosič, eloxovaný 

Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a 
omezovač rychlosti 

Šrouby kol Standard 

EI. seřizování obou předních sedadel s pamětí 

Kotoučové brzdy zadní 

Elektronický program stability ESP 

Kategorie 5 

I Exteriér 

Pneumatiky 235/45 R18 94W 

LED zadní světla - top varianta 

Nárazník v barvě vozu 

Chromovaná lišta kolem bočních oken 
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se zakrytím pro kola z lehké slitiny 

vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní 

Zadní díl výfuku standard 

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní 

J Interiér 

Vkládané tkané koberce 

Chromový paket - provedeni II 

Dekor Style (vzhled hliník tmavý) 

Komfortní sedadla vpředu 

Nástupní lišty vpředu a vzadu 

Hlavice řadicí páky z kt'.\že 

Pedálové ústrojí Standard 

Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina 

Klára 
DigittilM, podep�I Klára 
Zítkov.i 
DN:cn1cKJá1aZítkovi.c•CZ. 
O=ŠKODA AUTO u. 
givt."nName•Kl.ir,, 

Z 't k 
r Jn•Zílkov-1, 

ser131Number„ICA-10434Z17 I ova Datum:2018.11.131S:40:17 
+Ol'OC)' 
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SUPERB style 2,0 TSI 200 kW 7 s 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
13.11.2018 

ŠKODA SUPERB COMBI Style 2,0 TSI 200 kW 7-stup. automat. 4x4 

Barva karoserie lšedá Business metalíza 

Barva interiéru lčemá 

Cena 1 vozu v zékladnlm provedeni 

Kola minimálně 18" z lehkých slitin 

Rezervní kolo (ne dojezdové) 

Digitální přístrojový panel v českém jazyce 

Kompletní servis na 5 let nebo najeti 150 tis. km, podle toho, která skutečnost nastane dříve 

Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km 

Volba jízdního režimu 

LED paket 

Automaticky odjistitelné rolo s multifunkční kapsou 

Airbagy pro řidiče a spolujezdce s přitahovači bezpečnostních pásů 

Hlavové a boční airbagy vpředu a vzadu 

Bezpečnostní systémy ESP včetně ABS 

Hlídání mrtvého úhlu 

Asistent udržováni jízdního pruhu 

Mlhové světlomety s přisvětlením do zatáčky 

Xenonové nebo LED světlomety 

Tónovaná skla s vyšší úrovní zatmavěni v zadní části automobilu 

Kožené čalouněni sedadel nebo kombinace kůže/alcantara 

Navigační systém s dotykovým ovládáním 

Parkovací zařízeni s akustickou signalizaci a parkovací kamerou v zadní části vozidla 

Bezklíčové odemykání, zamykání a startování s alarmem 
Třízónová klimatizace s automatickou regulací 

Multimediální zařízení s komfortním telefonováním a nabíjením mobilního telefonu 
Slot na SD kartu, slot na USB vpředu a vzadu, zásuvka 230V 

Adaptibílní tempomat 

Vyhříváni minimálně předních sedadel 

Výškově a podélně nastavilelný volant 

Elektricky výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce 

Elektricky ovládaná všechna okna 

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka 

Se střešními nosníky (hagusy) 

Automatické spínáni světel při spuštěni motoru (denní svícení) 

c·ena mlmof6dné výbavy 

-

Cena pflsluienstvl 

Povinná výbava v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy 

Gumové koberce, sada (přední a zadní) vč. oboustranného koberce do zavazadlového prostoru 

Sada kompletních zimních kol (kola 18", disky z lehkých slitin)+ přezuti 

Poplatek za službu 

Construct 

Registrace poplatek stát 

Cena doplňků včetně monWe a lakovilnl 

Cena 1 vozu včetně mimofádné výbavy, příslušenství a doplňků 

Sleva na 1 vůz (bez ceny doplňků) I 23% 
Cena 1 vozu po slevě 

Počet vozů celkem (ks) I 1 

3V54VZ 

2C2C 

LA 

PJ6 

W80 

9S0 

YN6 

YA1+EA9 

PFD 

PNF 

3U7 

standard 

WCE 

standard 

WCE 

WCE 

standard 

standard 

W80 

W80 

WC9 

WC5 
PK7 

PH2 

WC9 

WC5 
PLG 

standard 

standard 

standard 

standard 

standard 

standard 

standard 
-

-

-

OBCH 

OBCH 

OBCH 

OBCH 

OBCH 

OBCH 
-

I 

Cena v Kč 

bez DPH 

910 661,16 

14 462,81 

0,00 

925 123,97 

0,00 

20 743,80 

7 355,37 

75 206,61 

10 909,09 

2 644,63 

2 892,56 

991,74 

0,00 

20 082,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

29 752,07 

13 223,14 

6 198,35 

5 785,12 

0,00 

0,00 

5 950,41 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

201 735,54 

0,00 

0,00 

295,00 

2 652,07 

32 312,40 

165,29 

6 980,17 

800,00 

43 204,92 

1 170 064,42 

259 177,69 

910 886,74 

910 886,74 

DPH v Kč Cena v Kč 

21 % s DPH 

191 238,84 1 101 900,00 

3 037,19 17 500,00 

0,00 0,00 

194 276,03 1 119 400,00 

0,00 0,00 

4 356,20 25 100,00 

1 544,63 8 900,00 

15 793,39 91 000,00 

2 290,91 13 200,00 

555,37 3 200,00 

607,44 3 500,00 

208,26 1 200,00 

0,00 0,00 

4 217,36 24 300,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

6 247,93 36 000,00 

2 776,86 16 000,00 

1 301,65 7 500,00 

1 214,88 7 000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1 249,59 7 200,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

42 364,46 244 100,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

62,00 357,00 

556,93 3 209,00 

6 785,60 39 098,00 

34,71 200,00 

1 465,83 8 446,00 

0,00 800,00 

8 905,08 52 110,00 

245 545,58 1 415610,00 

54 427,31 313 605,00 

191 118,26 1 102 005,00 

191 118,26 1 102 005,00 
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