
Smlouva na dodání 5 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 záko ník 

Smluvní strany 
Č Smlouvy 

Prodávající: 

ŠKODA AUTO a.s. 

Se sídlem: 

Za stoupena : 

Funkce: 

Zastoupena : 

Funkce: 

Kontaktní osoba: 

Funkce: 

Tel.: 

Fax: 

I Č: 

Di Č: 

Zapsaná v obch. 
rej stříku: 

Bankovní spojení: 

I 

Tř . Václava Klementa 869 
293 60 Mladá Boleslav 

Miroslav Bláha 

vedoucí prodeje Česká republika 

Ing. Ladislav Koubek 

odborný koordinátor prodeje 
státní sp rávě 

Bc. David Janda 

oblastní poradce KAM - státní 
správa 

6052933S6 

326842919 

00177041 

(ZOOl77041 

Městský soud v Praze, oddíl B, 
vložka 332 

1000053254/2700 

lč l . 1 - Předmět plněn j 

Č Smlouvy 

la l7 1/ 11 la 10 1/ 121011 15 

Kupující: 

Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Jankovcova 2, 17004 Praha 7 

Zastoupena: PhDr. Rad ek Haubert 

Funkce: vrchní ředite l správní sekce 

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Weidenhofferová 

Funkce: vedoucí oddě l e ní správy majetku 

tel : 233045 274 

Fax: 233044274 

IČ: 49370227 

DiČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení: 30027001/0710 

1. Prodávající se zavazuj e dodat kupujícímu S ks nových osobních automob il ů st řed ní třídy ze sériové produkce spolu s 
doklady stanovenými touto smlouvou a poskytnout na automobi ly záruku za jakost. 

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

3. Technická specifikace automobilů včetně kalkula ce 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 
schva lová ní technické způso bilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

lčJ. 2 - Doba a místo dodán! 
1. Automobily budou dodány do 15. 12. 2015. Přesné datum předání bude oznámeno kupuj ícímu n ej méně tři pracovní 

dny předem. Místem dodání je síd lo kupujícího - Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7. 
2. Místem plnění pro kompletní servisní údržbu jsou autorizované servisy v t ěchto městech či jejich nejbližším okolí: 

• Praha, 
• Jihlava, 
• Pl zeň, 

• Brno, 
• České Budějovice, 
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• Hradec Králové, 

• Liberec, 

• Ústí nad Labem, 

• Ostrava, 

• Olomouc. 

lčl. 3 • cenal 
1. Cena za dodávku 5 ks nových osobních automobilů podle nabídky prodávajícího před ložené prodávajícím ve 

výběrovém řízení činí 2269330 Kč vč. DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady s dodávkou automobi l ů spojené, tj. 
zejména dopravu do místa dodání, doklady v českém jazyce, poskytnutí zá ruk a zaji štění 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 p řílohu této sm louvy. 

lč l. 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 
up l atnění DPH podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Faktura, jejíž přílohou bude kopie protokolu o předá ní a převzetí automobilů, mu sí obsahovat čís l o 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 pří l oha, je kupující 
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění či novému vystavení. V takovém případě l hůta 

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 21. 12. 2015 se splatnost prod lužuje na 3 měsíce s právem kupujícího uhradit cenu po částech. 

lčl. 5 - Dodání automobilů a zaji ště ní kompletní serv isní údržb~ 
1. Prodávající dodá kupujícímu automobily spolu s příslušnými doklady k automobilům . Součástí dodávky automobilů je 

jejich předvedení prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím . O 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 

3. Kupující není povinen převzít dílčí ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky. 
4. Kompletní servisní údržba zahrnuje všechny výrobcem vozidla stanovené servisní prohlídky, výměny ol ejů a filtrů 

nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení kromě doplňování PHM, náplně do ostřikovačů a výměny 
pneumatik. 

5. Provád ění servisních prohlídek musí být zaneseno do servisní (elektronické) knížky vozid la. 

lč l. 6 - Vlastnické právo a n ebezpeč í škod~ 
1. Vlastnické právo k automobilům prodávaným a kupovaným na zák ladě této smlouvy přejde z prodávajícího na 

kupujícího úplným zaplacením ceny prodávajícímu. 
2. Nebezpečí škody na automobilech přechá zí z prodávajícího na kupujícího protokolárním předá ním 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 automobi l ů 

na životnost karosérie, tj. nezkorodování karosérie záruku za jakost 12 let ode dne protokolárního předání a 
převzetí automobilů. 
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2. Běh zá ru č ní doby začíná ode dne protokolárního předání a převzetí automobil ů. 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 povi nen bez zbytečného odkladu po zji štění vady oznámit vady prodávajícímu (prodávající 
uvede kontaktní místo, kontaktní osoby a jejich funkce, telefonní a e-mailové spojení pro umožněn í uplatnění 

reklamace). Prodávající je povi nen po celou dobu záruky tyto kontaktní údaje udržovat a v případě jejich zm ěny 

zm ěnu oznámit kupujícímu. 
5. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má p ř i oznámení vady právo 

určit , jakým způ sobem chce reklamaci vyřeš it . 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 reklama ce písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci 
uznává či neuzn ává. Pokud tak neuči n í, má se za to, že reklamací kupujícího uznává. 

7. lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsa hu reklamované vady. 
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamova né vady, platí, Že reklamova ná vada musí 
být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. 

lčl. 8 - Smluvní sankc~ 
1. V př ípadě 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 uplatn ění reklamace kupujícím, je prodávaj ící povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlen í, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
vady. 

3. Smluvní pokutu vyúčtuje strana oprávněn á (kupující) s traně povinné (prodávajícímu) písemnou formou. 
4. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této smlou vy, které k vyúčtování sm luvní 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 

vyúčtován í. 

6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto sm luvních podmínek nen í 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 naříz ením vlády č. 351/2013 Sb. 

lčl. 9 - Odstoupení od smlouv~ 
1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v t ěchto p řípadech: 

• 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 odst04Pit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
kupujícího, kterým se rozumí prodlen(kupujícího s úhradou ceny delší než 14 dní po marném uplynutí dod atečné 
l hůty k nápravě poskytnu té prodávajícím v písemném u pozornění (urgenci) doručeném kupujícímu. 

2. Odstoupením od sm louvy smlouva zaniká dnem doručení písem ného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé 
smluvní straně. 

lčl. 10 - Řešení sporůl 
1. Veškeré spory budou smluvní strany řeš it především spo l ečným jednáním s cílem dosáhnou t dohody smírnou cestou. 
2. V případě, že strany nevyřeš í spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně . 

3. Místně p ř íslu š ným soudem v první instanci je soud v Praze. 

(Čl. 11 - Závěrečná ustanoven ij 
1. Prodávající prohlašuje, že výs lovně souhlasí se zveřeJnenlm této sm louvy včetně všech jejích pří l oh a jejích 

případných dod atků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišt i a na profilu zadavatele. 
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2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí přís lu šnými 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 prodávaj ící. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Příloha: 

Technická specifikace automobilů včetně kalkulace ceny 

V Praze dne 8. 12. 2015 

kupující 
PhDr. Radek Haubert 

vrchní ředitel správní sekce 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

V Mladé Boleslavi dne 8. 12. 2015 

py6dávající 
~(roslav Bláha 

vedoucí prodeje Česká rep 
ŠKODA AUTO a.s. 

pro ajíc 
Ing. LadlSla 

odborný koordinátor prodeje státní správě 
ŠKODA AUTO a.s. 

$KODA A1JTO "s. 
Zeletavsk.! 15Zsn 
140 00 Prahu 
Ceslol republika 
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Příloha .. Technická specifikace automobilů včetně kalkulace ceny 

Cena v Kč DPH v Kč Cena y Ke 

bez DPH 21 % s DPH 

ŠKODA Octavia Ambitíon 1,4 TSV110 kW - 6tí stup. mechanická převodovka SE 33M 5 398264,46 83635,54 481 900,00 

Barva karoseri e Modrá Pacific UNl (nemetalicka) Z5Z5 0,00 0,00 0,00 

Barva interieru Onyx I Onyx (Iálka, tmavá) HA 0,00 0,00 0,00 

Cena 1 vozu y základním provedení 398 264,46 83635,54 481 900,00 

RezeMí kolo ocelové (plnohodnotné), z-.edák \OZU, klič na kola PJS 1 322,31 277,69 1 600,00 

Ambítion PLUS: 
.. Tempomat (8T2), 
- ma ly kaženy paket (3ramenný kožený \Olan!: PLW), WAS+PJ1 9752,07 2047,93 11 800,00 
.. kola z lehké s li tiny ILlAS 6,5J x 16", pneu 205/55 R16 (PJ1), 
- yYhřívaní předních sedadel (PWO) 

Zadní stěrač AERO 8M1 2 231,40 468,60 2700,00 

Asistent rozjezdu do kopce UG1 1 652,89 347,11 2000,00 

Přední mlhové s\ětlomety 5 CORNER funkcí PW2 2066, 12 433,88 2500,00 

Multifunkční \Olan! pro radio PL4+9S5 7 438,02 1 561 ,98 9000,00 

Signalizace vzdálenosti pň parkování vpředu a vzadu 7)(2 14380,17 3019,83 17 400,00 

Předplacený servis na 5 let, do 100.000 km YN5 30570,25 6419,75 36990,00 

Ce na mimořádné výbavy .. 69 41 3, 22 14576,78 83990,00 

I~. na přislušenstvi 0'001 
0,00 

0'001 
0,00 

0'001 
0,00 

GGA700001A 
Povinná výbava dle § 32 odst. 1 Vyhl. MDaS Č. 341 /2002 Sb., př~oha Č. 14, 3T0093108 

1 404,96 295,04 1 700,00 
nO\elizo'v3na 'IIhláškou Č. 216/2010 (trojúhelník , auto lékárnička , žárovky, \esta ) 5E0052000A 

0OOO93056F 

Mechanické zamykáni řadíc í páky Construct ose 6198,35 1 301,65 7500,00 

Gumo\é koberce 4 ks 5E1061550 735,54 154,46 890,00 

Gumovj koberec do zavazadlo\ého prostoru 5E5061160 818,18 171,82 990,00 

Dopra\f1é ose 826,45 173,55 1 000,00 

Příprava , předání \OZU ose 5000,58 1 050,12 6050,70 

Cena doplňků včetně montaže a lakování .. 14984,05 3 146,65 18 130,70 

Cena 1 \ozu \-Četně mimořádné výbaV{ , příslušenství a doplňků 482661 ,74 101 358,96 584020,70 

Sleva na 1 vůz (bez ceny doplňků) I 23% I 107565,87 22588,83 130154,70 

Cena 1 \QZU po sle\.ě 375095,87 78770,13 453866,00 

Poče t vozů celkem (ks) I 5 I 1 875479,34 393850,66 2269330,00 
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