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 Otázka: Počet osobních automobilů, kterými disponuje Nejvyšší kontrolní úřad 

Odpověď: Ke dni 22. března 2010 - 44 

 

 Otázka: Specifikujte osobní automobil s nejnižší hodnotou 

Odpověď: NKÚ jako organizační složka státu postupuje při nakládání s majetkem 

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem 

státu, ve znění pozdějších předpisů. V majetkové evidenci je majetek sledován 

v pořizovacích cenách.  

 

Osobní automobil s nejnižší pořizovací cenou je ŠKODA FABIA CLASIC 1,2/40 kW 

S cenou 270.674,50 Kč 

 

 Otázka: Počet osobních automobilů, jejichž pořizovací cena přesáhla 1.000.000 Kč bez 

DPH 

Odpověď: 4 

Poznámka zpracovatele: 
VW T4 Caravella 2,5 TDi pro 8 osob z roku 2000 za 1.007.895 Kč bez DPH 22% 

VW Multivan – Comfortline 2,5 TDI pro 7 osob z roku 2005 za 1.283.461 Kč bez DPH 19% 

BMW 750 Li; 4799 ccm; 270 kW z roku 2006 za 1.995.798,32 Kč bez DPH 19% 

BMW 740 iAL; 4399 ccm; 210 kW z roku 2000 za 2.212.377 Kč bez DPH 22% 

 

 Otázka: specifikujte osobní automobil s nejvyšší hodnotou, jeho pořizovací cenu a 

výstužně popište jeho příplatkovou výbavu. 

Odpověď:  S ohledem na výše podané vysvětlení uvádíme osobní automobil s nejvyšší 

pořizovací cenou.  Tím je BMW 740 iAL (objem 4,4l, výkon 210 kW/286PS, 440 Nm) 

pořízený v roce 2000 za cenu 2.699.100 Kč vč. DPH. 

 

Příplatková výbava vozidla: 

- metalický lak (kód 397)  

- kožené polstrování Montana (kód N8SW) 

- servotronic – progresivní posilovač řízení  

- alarm + dálkové ovládání 

- dvojitá skla 

- el. roletka zadního skla + man. ovl. boční roletky 

- zelený pruh proti slunci 

- velurové koberce 

- automatické zacloňování vnějších zrcátek 

- konturní komfortní sedačky 

- úprava střední loketní opěrky 

- parkovací systém PDC 

- xenonová světla 

- přídavné topení 

- palubní monitor s TV 

- telefon GSM 

- CD changer 
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- omývače světel 

- kola z lehkých slitin 18´ 

- sada obutých zimních kol 235/R16 

- doprava + pojištění + předprodejní servis 

- paměťová sedačka spolujezdce 

- přemístění telefonu vedle řadící páky 

- el. ovl. zadního víka kapoty 

- vyhřívání předních sedadel 
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