
Úřad vlády České republiky 

 
 

ev. č.: 16/082-0 

 
KUPNÍ SMLOUVA 

 
Nákup vozidel – 2x mikrobus, 3x technologické  

uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Česká republika - Ú řad vlády České republiky 
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
IČO: 00006599   
DIČ: CZ00006599 
zastoupená: Zdeňkem Hauserem, ředitelem Odboru dopravy 
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
(dále jen „kupující “) 
 
a 
 
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 
se sídlem: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 28685521 
DIČ: CZ28685521 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 26849 
zastoupená: Mgr. Barborou Horáčkovou, jednatelkou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., účet č.: 2650692319/0800 
kontaktní osoba: Mgr. Barbora Horáčková 
(dále jen „prodávající “) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).   

 

I. 
Úvodní ustanovení 

Plnění této smlouvy je podlimitní veřejnou zakázkou dle § 12 odst. 2 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána  
v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 

II. 
 Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, ve sjednaném 
termínu, na sjednaném místě a v požadované kvalitě 5 nových motorových vozidel  
(2 mikrobusy a 3 technologická vozidla). Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena 
v odst. 2 a přílohách č. 1 až 4 této smlouvy (dále jen „vozidla“). Kupující se zavazuje řádně 
dodaná vozidla, včetně dokumentace, převzít a zaplatit za ně cenu uvedenou v příloze č. 5 této 
smlouvy. 

 

2. Na základě této smlouvy budou dodána tato vozidla: 

• 2 ks - osobní automobil M 1 - mikrobus (počet míst k sezení 7 + 1) 
• 1 ks - nákladní automobil skříňový N1 (počet míst k sezení 3) 
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• 1 ks - osobní automobil M 1 (počet míst k sezení 5 + 1) 
• 1 ks - osobní automobil M 1 (počet míst k sezení 5 + 1 s vestavbou) 

3. Předmětem této smlouvy není dodání zimních pneumatik k vozidlům. V případě, že prodávající 
bude předávat vozidla kupujícímu po 31.10.2016 je povinen před jejich předáním provést  
na vozidlech výměnu pneumatik z letních na zimní, které dodá kupující prodávajícímu. Zimní 
pneumatiky dodá kupující prodávajícímu nejpozději 14 dnů před plánovaným předáním vozidel 
kupujícímu. Letní pneumatiky, které jsou součástí povinné výbavy vozidel, budou v tomto 
případě uloženy zabalené v předávaných vozidlech. 

 

III. 
Doba, místo a zp ůsob dodání zboží 

1. Prodávající se zavazuje dodat vozidla do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.  

2. Místem plnění je místo určené prodávajícím na území Česká republiky, konkrétně Posche 
Praha Prosek, Liberecká 12, 182 00 Praha 8. Prodávající je povinen dohodnout s kupujícím 
konkrétní termín předání vozidel nejpozději 14 dní před jejich plánovaným předáním 
kupujícímu. 

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu všechna vozidla najednou spolu s originály 
technických průkazů k jednotlivým vozidlům, případně s dalšími doklady potřebnými k řádnému 
užívání vozidel. 

4. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději 14 dní před plánovaným předáním vozidel 
kopie technických průkazů k zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla. 

5. O odevzdání a převzetí vozidel bude sepsán předávací protokol (vždy 1 předávací protokol pro 
1 vozidlo), a to ve 2 vyhotoveních, které budou podepsány osobami oprávněnými jednat 
jménem či za prodávajícího a kupujícího, každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení 
předávacího protokolu. Návrh předávacího protokolu připraví prodávající. 

6. Nebezpečí škody na vozidlech přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu  
dle odst. 5 tohoto článku oběma smluvními stranami a vlastnické právo k vozidlům nabývá 
kupující zaplacením kupní ceny.  

7. Kupující není povinen převzít vozidla, která vykazují zjevné vady či odchylky od popisu dle této 
smlouvy, od dokumentace k němu nebo od nabídky prodávajícího podané v zadávacím řízení, 
v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V takovém případě je kupující povinen 
sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není kupující 
povinen podepsat předávací protokol dle odst. 5 tohoto článku a zaplatit cenu za vozidla. 
Kupující není povinen dále převzít vozidla bez dokladů, které se k vozidlům vztahují, nebo 
pokud mu nebyly předány kopie technických průkazů dle odst. 4 tohoto článku. 

 

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková kupní cena a podrobná kalkulace ceny vozidel v položkovém členění je uvedena 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Ceny uvedené v příloze č. 5 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a zahrnují 
veškeré náklady prodávajícího nutné nebo související s řádným plněním předmětu této 
smlouvy včetně záruky, dopravy do místa plnění, výměny pneumatik z letních na zimní dle čl. II 
odst. 3 této smlouvy atd. 

3. Oprávnění fakturovat celkovou kupní cenu dle tohoto článku smlouvy vzniká prodávajícímu po 
dodání všech vozidel a podpisu všech předávacích protokolů dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 
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4. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené kupujícím 
v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušných předávacích protokolů dle 
čl. III odst. 5 této smlouvy. 

5. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
kupující oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by se tím 
kupující dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
kupujícím jednoznačně vymezen. 

6. Kupní cenu uhradí kupující na základě faktury prodávajícího bezhotovostním převodem, 
přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Zaplacením se rozumí 
odepsání finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.  

 
V.  

Záruka za jakost, odpov ědnost za vady 

1. Prodávající odpovídá za to, že vozidla mají vlastnosti stanovené touto smlouvou, dokumentací 
k vozidlům a nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka 
vybrána jako nejvýhodnější. 

2. Prodávající odpovídá za vady na vozidlech zjištěné při jejich předání nebo v průběhu záruční 
doby, a to za všechny vady na vozidlech existující v době předání i za vady vzniklé později. 
Prodávající se za tímto účelem zavazuje poskytnout kupujícímu záruku. Délka trvání záruky 
poskytnutá přímo výrobcem, kterou prodávající přejímá jako svůj závazek vůči kupujícímu, je 
stanovena odlišně pro jednotlivá vozidla v přílohách č. 1 až 4 smlouvy (dále jen „záruční 
doba“).  

3. Vadou vozidel se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí 
vozidel stanovených touto smlouvou, technickými normami či obecně závaznými právními 
předpisy, dále dodání jiných vozidel a vady v dokladech nutných k řádnému užívání vozidel  
a k nakládání s vozidly. 

4. Záruční doba začíná běžet pro každé vozidlo zvlášť dnem podpisu příslušného předávacího 
protokolu dle čl. III odst. 5 této smlouvy.  

5. Kupující je povinen v průběhu záruční doby uplatnit reklamaci vad bez zbytečného odkladu 
od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o reklamaci prodávajícímu, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze vady nedohodnou 
jinak, přičemž podmínkou dohody je poskytnutí náhradního vozidla kupujícímu. Jestliže 
prodávající neodstraní vadu do 7 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci je povinen 
poskytnout kupujícímu po dobu odstraňování vady do užívání náhradní vozidlo (stejný typ 
vozidla ve výbavě přiměřené vozidlu, které je předmětem reklamace), a to bezúplatně.  

6. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Prodávající odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li prodávající 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 7 dnů od stanoveného termínu, je 
kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím 
spojené vyúčtovat prodávajícímu. 

9. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty. 
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VI. 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení  

1. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny 
včetně DPH dle přílohy č. 5 této smlouvy za každý započatý den prodlení v případě, že bude 
v prodlení s dodáním vozidel, a to i v případě jejich nepřevzetí kupujícím z titulu  
jejich vad. 

2. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý 
den prodlení v případě, že  

a) nedodrží lhůtu pro odstranění nahlášené vady podle čl. V odst. 5 této smlouvy, 

b) neposkytne kupujícímu po dobu odstraňování vady do užívání náhradní vozidlo dle čl. V 
odst. 5 této smlouvy.  

Smluvní pokuty dle písm. a) a b) je kupující oprávněn uplatňovat zároveň (tzn. pokud 
prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění nahlášené vady a současně neposkytne náhradní 
vozidlo, bude kupující oprávněn uplatňovat obě smluvní pokuty). 

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné 
dokončení plnění předmětu smlouvy. Výše smluvní pokuty se do náhrady škody nezapočítává. 

 

VII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy: 

i. za podmínek uvedených v občanském zákoníku,  

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.  

b) dohodou smluvních stran. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) prodlení prodávajícího s dodáním vozidel, a to i v případě nepřevzetí vozidel kupujícím 
z titulu vad na vozidlech, delšího než 20 dnů, 

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad podle čl. V odst. 5 této smlouvy, delšího než 
20 dnů, 

c) prodlení prodávajícího s poskytnutím náhradního vozidla kupujícímu podle čl. V odst. 5 
této smlouvy, delšího než 20 dnů, 

d) že kupující řádně uplatní u prodávajícího své požadavky nebo připomínky v průběhu 
plnění předmětu smlouvy a prodávající je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle 
nich nepostupuje, 

e) že kupující po předání vozidel zjistí, že vozidla nemají vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, dokumentací k nim nebo nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím 
řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. 

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením 
kupní ceny delšího než 20 dní po splatnosti. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.  
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí 
obecně závaznými právními předpisy, zejména občanských zákoníkem.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající.  

3. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít 
formu písemných, číslovaných a datovaných dodatků, které musí být podepsány oběma 
smluvními stranami.  

4. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  

5. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 občanského zákoníku. 

6. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou vozidel nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

- Příloha č. 1 - Technická specifikace osobní automobil M 1 - mikrobus  

(počet míst k sezení 7 + 1) 

- Příloha č. 2 -  Technická specifikace nákladní automobil sk říňový N1  

(počet míst k sezení 3)  

- Příloha č.  3 - Technická specifikace osobní automobil M 1  

(počet míst k sezení 5 + 1) 

- Příloha č.  4 - Technická specifikace osobní automobil M 1  

(počet míst k sezení 5 + 1 s vestavbou)  

- Příloha č. 5 - Kalkulace ceny v položkovém členění  

 

       V Ústí nad Labem dne 19. 5. 2016    V Praze dne 23. 5. 2016 .....  

 
Za prodávajícího 

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 
 

                   
         Za Českou republiku 
   Úřad vlády České republiky 

 
__________________________ __________________________ 

             Mgr. Barbora Horáčková v.r.        Zdeněk Hauser v.r.  
             Jednatelka      ředitel Odboru dopravy        
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Příloha č. 1 - Technická specifikace osobní automobil M 1 – mikrobus 

Technická specifikace vozidla: 7+1 – 2 ks  

VW Caravelle CL 2,0TDI DR EU6 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

Obchodní třída: Osobní automobil M1 - Mikrobus ANO  

Celková hmotnost [kg]: max. 3 500 3500 

Obsah motoru [cm3]: max. 2 000  1968 

Maximální výkon motoru [kW]: min. 130 150 

Maximální točivý moment [Nm]: min. 420 450 

Palivo: motorová nafta ANO 

Exhalační (emisní) norma: EURO 6 EURO 6 

Spotřeba pro kombinovaný provoz v souladu s vyhláškou  
č. 162/2011 Sb.  6,6-6,5 l/100km 

Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: 3080 /3200 

Užitečné zatížení vozidla [kg]: 
min. 800 (údaj dle ZTP 
schváleného typu vozidla) 1221 - 660 

Pohon: předních kol ANO 

Převodovka: mechanická, min. 6 stupňů vpřed mechanická, 6 stupňů vpřed 

Typ karoserie: MPV / Mikrobus M1 / kombi ANO  

Barva karoserie: metalická / perleťová černá ANO  

Počet dveří: min. 4 4 

Počet míst k sezení: 8 (2+3+3) ANO  

Barva interiéru: 
tmavá (může být světlé obložení 
stropu a oken) ANO  

Záruka výrobce min. 4 roky nebo min. 150 000 km  4 roky nebo 200 000 km 

Palivová nádrž: min. 80 l 80 l 

Požadované vn ější rozm ěry:  

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka [mm]: max. 5 500  5304 

 výška [mm]: max. 2 000 1990 

 šířka [mm]: max. 2 000 1904 

 rozvor [mm]: min. 3 200 3400 

Požadované vnit řní rozm ěry: 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka nákladového prostoru min. 1 100 (na podlaze za 1118 
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[mm]: poslední řadou sedadel) 

 šířka interiéru vzadu [mm]: min. 1 550 (nepočítá se mezi 
podběhy) 

1700 

 světlá výška interiéru [mm]: min. 1 300 1394 

 délka nákladového prostoru 
[mm]: 

min. 2 900 po vyjmutí sedadel ve 
2. a 3. řadě 

2938 

Bezpečnostní výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky  
(výbava vozidla) 

Splnění požadované výbavy 
prodávajícím nabízeného 

vozidla 

 airbagy čelní vpředu ANO  

 airbagy boční min. vpředu ANO  

 airbagy hlavové min. vpředu ANO  

 tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech ANO  

 kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. u sedadla řidiče ANO  

 volant nastavitelný ve 2 osách ANO  

 výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech ANO  

 ESP, ASR, ABS (nebo obdobný systém podle názvu výrobce) ANO  

 kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech ANO  

 nezávislé zavěšení všech kol ANO  

 kontrola tlaku v pneumatikách ANO  

 přední mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky  ANO 

 denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) ANO  

 automatické přepínání světel denní svícení/potkávací světla ANO  

 vyhřívané zadní sklo + stěrač zadního okna s cyklovačem a 
ostřikovačem ANO  

 vyhřívané ostřikovače čelního skla ANO  

 signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla 
vpředu a vzadu ANO  

 klimatizace plně automatická, min. dvouzónová (kabina řidiče a 
prostor pro cestující) s plným ovládáním z místa řidiče a ovládacím 
panelem v prostoru pro cestující 

ANO  

 nástupní schůdek integrovaný v prostoru po cestující s max. výškou 
schodu 460 mm a osvětlením ANO  

 posilovač řízení ANO  
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Funkční výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky  
(výbava vozidla) 

Splnění požadované výbavy 
prodávajícím nabízeného 

vozidla 

 nárazníky, vnější zpětná zrcátka a vnější kliky dveří lakované v 
barvě vozidla ANO  

 boční posuvné dveře na pravé straně ANO  

 zadní výklopné dveře ANO  

 centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 4 klíče s 
ovládáním) ANO  

 kožený volant, nastavitelný ve dvou osách, multifunkční s 
ovládáním rádia, HF sady, tempomatu a palubního počítače 

ANO  

 palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na 
zbývající PHM v českém jazyce ANO  

 handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané 
s vozidlem z výroby) ANO  

 elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ANO  

 elektricky ovládaná boční okna vpředu ANO  

 tónovaná skla vpředu a zatmavená zadní okna vzadu (dodávané  
s vozidlem z výroby) 

ANO  

 výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) ANO  

 nastavitelné bederní opěrky v sedadlech vpředu (min. mechanicky) ANO  

 - loketní opěrky pro sedadlo řidiče a spolujezdce (pro levou i pravou 
ruku) 

ANO  

 8 míst s uspořádáním (2+3+3), samostatná sedadla vpředu, ve 2. 
řadě sedadel dvojsedadlo a sedadlo sklopné (pro usnadnění 
nástupu na 3. řadu sedadel) se sklopnými opěradly, ve 3. řadě 
trojlavice se sklopným opěradlem a překlopná pro zvětšení 
nákladového prostoru, sedadla ve 2. a 3. řadě demontovatelná bez 
použití nářadí 

ANO  

 sedadla s tmavými látkovými potahy ANO  

 ISOFIX s TopTether pro upevnění dětské sedačky min. 1x v každé 
řadě sedadel v prostoru pro cestující ANO  

 osvětlení interiéru / lampičky pro čtení pro každou řadu sedadel ANO  

 boční sluneční rolety pro cestující vzadu (dodávané s vozidlem  
z výroby) ANO  

 automatické zatmavování vnitřního zpětného zrcátka při oslnění 
zezadu ANO  

 tempomat s funkcí automatického udržováním odstupu od vpředu 
jedoucího vozidla a nouzovým bržděním 

ANO  

 rádio s konektivitou CD, USB a SD karta (dodávané s vozidlem  
z výroby) ANO  

 reproduktory vpředu a vzadu (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

12V zásuvky 2x v dosahu řidiče + 1x v zavazadlovém prostoru  
a v prostoru pro cestující ANO  
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 kobercová krytina na podlaze vpředu a vzadu ANO  

 komfortní odhlučnění pro snížení hluku uvnitř vozu během jízdy ANO  

 elektrické nebo hydraulické dovírání zadních výklopných a bočních 
posuvných dveří ANO  

 nezávislé horkovzdušné topení, spínací programovatelné hodiny a 
druhá baterie s automatickým dobíjením za běhu motoru (dodávané  
s vozidlem z výroby) 

ANO  

 přihřívač motoru nebo jiný systém pro urychlení vyhřátí prostoru  
pro cestující a zajištění dostatečného tepelného komfortu uvnitř 
vozu za běhu motoru 

ANO  

 kompletní komfortní vnitřní obložení z plastu (tmavé barvy) a látky 
(dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 nástupní madla na "A" a "B" sloupku min. u dveří spolujezdce a u 
bočních posuvných dveří ANO  

 kapacita baterie min 90Ah a 2. baterie min. 70Ah 95Ah a 2. baterie min. 75Ah 

 upevňovací oka v prostoru pro cestující min. u každé řady sedadel 
pro zajištění nákladu 

ANO  

 přední a zadní lapače nečistot ANO  

 gumové interiérové koberce pro všechna místa ANO  

 upevňovací síť pro bezpečné zajištění předmětů v zavazadlovém 
prostoru 

ANO  

 min. 16" kola s disky z lehkých slitin s letními pneumatikami 
(dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 bez popisků na zadních výklopných dveří (povoleno pouze logo 
výrobce) ANO  

 šrouby proti odcizení kol z vozu ANO  

 rezervní kolo plnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč 
na šrouby kol) 

ANO  

 povinná výbava vozidla dle platné vyhlášky ANO  
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Příloha č. 2 - Technická specifikace nákladní automobil sk říňový N1 

Technická specifikace vozidla: 3 místa – 1 ks  

VW Crafter sk říň 35 2,0 TDI 100kW 6G SR 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

Obchodní třída: Nákladní automobil skříňový N1 ANO  

Celková hmotnost [kg]: max. 3 500 3500 

Obsah motoru [cm3]: max. 2 000  1968 

Maximální výkon motoru [kW]: min. 100 100 

Maximální točivý moment [Nm]: min. 320 340 

Palivo: motorová nafta ANO 

Exhalační (emisní) norma: EURO 5 nebo EURO 6 EURO 5 

Spotřeba pro kombinovaný provoz v souladu s vyhláškou č. 
162/2011 Sb.  8,3-8,6 l/100km 

Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: 3500 

Užitečné zatížení vozidla [kg]: min. 1 200 (údaj dle ZTP 
schváleného typu vozidla) 1479-890 

Pohon: pohon zadních kol ANO  

Převodovka: mechanická, min. 6 stupňů vpřed mechanická,6 stupňů vpřed 

Typ karoserie: skříňový automobil ANO  

Barva karoserie: základní nebo metalická bílá základní bílá 

Počet dveří: min. 4 4 

Počet míst k sezení: 3 ANO  

Barva interiéru: - titanově černá 

Záruka výrobce min. 3 roky nebo min. 200 000 
km 

3 roky nebo 250 000 km 

Palivová nádrž: min. 70 l 75 l 

Požadované vn ější rozm ěry:  

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka [mm]: max. 6 000 5905 

 výška [mm]: max. 2 850 2705 

 šířka [mm]: max. 2 000 1993 

 rozvor [mm]: min. 3 500 3665 

Požadované vnit řní rozm ěry: 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka nákladového prostoru 
[mm]: min. 3 200 3265 
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 šířka nákladového prostoru 
vzadu [mm]: min. 1 750 1780 

 světlá výška nákladového 
prostoru [mm]: 

min. 1 900 1940 

 šířka mezi podběhy [mm]: min. 1 300 (nakládání EURO 
palety) 1350 

 boční a zadní dveře výška [mm]: min. 1 800 1820 / 1840 

 boční dveře šířka [mm]: min. 1 250 (nakládání EURO 
palety) 1300 

Bezpečnostní výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky   
(výbava vozidla) 

Splnění požadované 
výbavy prodávajícím 
nabízeného vozidla 

 airbagy čelní vpředu ANO  

 tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech ANO  

 kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. u sedadla řidiče ANO  

 výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech ANO  

 volant nastavitelný ve dvou osách ANO  

 ESP, ASR, ABS (nebo obdobný systém podle názvu výrobce) ANO  

 kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech ANO  

 kontrola tlaku v pneumatikách ANO  

 denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) ANO  

signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla 
vpředu a vzadu ANO  

 klimatizace ANO  

 nástupní schůdek integrovaný v prostoru po cestující ANO  

 posilovač řízení ANO  

Funkční výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky   
(výbava vozidla) 

Splnění požadované 
výbavy prodávajícím 
nabízeného vozidla 

 nárazníky, vnější zpětná zrcátka mohou být bez lakování ANO  

 boční posuvné dveře na pravé straně s min. šířkou 1 250 mm 
(nakládání EURO palety) 

ANO  

 zadní křídlové dveře neprosklené ANO  

 centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 4 klíče s 
ovládáním) 

ANO  

 handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané 
s vozidlem z výroby) ANO  

 elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ANO  

 elektricky ovládaná boční okna vpředu ANO  

 tónovaná skla ANO  

 výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče (min. mechanicky) ANO  
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 nastavitelná bederní opěrka v sedadle řidiče (min. mechanicky) ANO  

 loketní opěrky pro sedadlo řidiče (pro levou i pravou ruku) ANO  

 sedadla s látkovými potahy ANO  

 osvětlení interiéru vpředu a min. 2x vzadu ANO  

 vodní přídavné topení s možností programování v kabině řidiče ANO  

rádio s konektivitou USB a SD karta (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 reproduktory vpředu (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 12V zásuvky 2x v dosahu řidiče ANO  

 kapacita baterie min 90Ah 100Ah 

 gumová krytina na podlaze v kabině řidiče ANO  

dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranným zakončením u 
vstupních dveří 

ANO  

 boční obložení z překližky se dvěma řadami kotvících lišt ve výšce 
70 a 140 cm ANO  

 20 ks kotvících ok do bočních lišt ANO  

 bez oken v nákladovém prostoru ANO  

 nástupní madla do nákladového prostoru 1x v bočních dveřích a 2x 
v zadních (vlevo a vpravo) ANO  

 upevňovací oka v nákladovém prostoru min. 10 ks pro zajištění 
nákladu (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 přední a zadní lapače nečistot ANO  

 gumové interiérové koberce pro všechna místa ANO  

 min. 16" kola s disky ocelovými disky a letními pneumatikami 
(dodávané s vozidlem z výroby) 

ANO  

rezervní kolo plnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč 
na šrouby kol) 

ANO 

 povinná výbava vozidla dle platné vyhlášky ANO  
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Příloha č. 3 - Technická specifikace osobní automobil M 1 

Technická specifikace vozidla: 5+1 – 1 ks  

VW T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6  

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

Obchodní třída: Osobní automobil M1 ANO  

Celková hmotnost [kg]: max. 3 500 3500 

Obsah motoru [cm3]: max. 2 000  1968 

Maximální výkon motoru [kW]: min. 100 110 

Maximální točivý moment [Nm]: min. 320 340 

Palivo: motorová nafta ANO  

Exhalační (emisní) norma: EURO 6 EURO6 

Spotřeba pro kombinovaný provoz v souladu s vyhláškou  
č. 162/2011 Sb.  6,4-6,0 l/100 km 

Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: 2800-3200 

Užitečné zatížení vozidla [kg]: 
min. 800 (údaj dle ZTP 
schváleného typu vozidla) 1270-456 

Pohon: předních kol ANO  

Převodovka: mechanická, min. 6 stupňů vpřed mechanická,6 stupňů vpřed 

Typ karoserie: MPV / Mikrobus M1 / kombi ANO  

Barva karoserie: základní nebo metalická bílá základní bílá 

Počet dveří: min. 4 4  

Počet míst k sezení: 6 (3+3) ANO  

Barva interiéru: - titanově černá 

Záruka výrobce min. 4 roky nebo min. 150 000 km 4 roky nebo 200 000 km 

Palivová nádrž: min. 80 l 80 l 

Požadované vn ější rozm ěry: 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka [mm]: max. 5 500  5304 

 výška [mm]: max. 2 000 1990 

 šířka [mm]: max. 2 000 1904 

 rozvor [mm]: min. 3 200 3400 

Požadované vnit řní rozm ěry: 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka nákladového prostoru 
[mm]: 

min. 1 850 (20 cm nad podlahou 
za poslední řadou sedadel) 

1967 

 šířka interiéru vzadu [mm]: min. 1 550 (nepočítá se mezi 1700 
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podběhy) 

 světlá výška interiéru [mm]: min. 1 300 1394 

 délka nákladového prostoru 
[mm]: 

min. 2 900 po vyjmutí sedadel 2. 
sedadel 2938 

Bezpečnostní výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky  
(výbava vozidla) 

Splnění požadované 
výbavy prodávajícím 
nabízeného vozidla 

 airbagy čelní vpředu ANO  

 airbagy boční min. vpředu ANO  

 airbagy hlavové min. vpředu ANO  

 tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech ANO  

 kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. u sedadla řidiče ANO  

 výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech ANO  

 volant nastavitelný ve dvou osách ANO  

 ESP, ASR, ABS (nebo obdobný systém podle názvu výrobce) ANO  

 kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech ANO  

 nezávislé zavěšení všech kol ANO  

 kontrola tlaku v pneumatikách ANO  

 denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) ANO  

 vyhřívané zadní sklo ANO  

 signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla min. 
vzadu ANO  

 klimatizace s 2. topením v prostoru cestující ANO  

 nástupní schůdek integrovaný v prostoru po cestující s max. výškou 
schodu 460 mm a osvětlením ANO  

 posilovač řízení ANO  

Funkční výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky  
(výbava vozidla) 

Splnění požadované 
výbavy prodávajícím 
nabízeného vozidla 

 nárazníky, vnější zpětná zrcátka mohou být bez lakování ANO  

 boční posuvné dveře na pravé straně ANO  

 zadní křídlové dveře prosklené s úhlem otevření 90 a 180° ANO  

 centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 4 klíče s 
ovládáním) 

ANO  

 palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na 
zbývající PHM v českém jazyce ANO  

 handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané 
s vozidlem z výroby) ANO  

 elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ANO  

 elektricky ovládaná boční okna vpředu ANO  
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 tónovaná skla ANO  

 výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče (min. mechanicky) ANO  

 nastavitelná bederní opěrka v sedadle řidiče (min. mechanicky) ANO  

 loketní opěrky pro sedadlo řidiče (pro levou i pravou ruku) ANO  

 6 míst s uspořádáním (3+3), sedadlo řidiče a dvojsedadlo 
spolujezdce, trojsedadlo ve 2. řadě demontovatelné bez použití 
nářadí, sklopné a překlopné pro zvětšení nákladového prostoru 

ANO  

 sedadla s látkovými potahy ANO  

 osvětlení interiéru vpředu a min. 2x vzadu ANO  

 rádio s konektivitou CD, USB a SD karta (dodávané s vozidlem z 
výroby) 

ANO  

 reproduktory vpředu (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 12V zásuvky 2x v dosahu řidiče ANO  

 kapacita baterie min 90Ah 95Ah 

 gumová krytina na podlaze vpředu a vzadu ANO  

 přihřívač motoru nebo jiný systém pro urychlení vyhřátí prostoru pro 
cestující a zajištění dostatečného tepelného komfortu uvnitř vozu za 
běhu motoru 

ANO  

 bez bočních oken v nákladovém prostoru ANO  

 2x střešní příčník ANO  

 upevňovací oka v prostoru pro cestující min. 8 ks pro zajištění 
nákladu ANO  

 přední a zadní lapače nečistot ANO  

 gumové interiérové koberce pro všechna místa ANO  

 min. 16" kola s disky ocelovými disky a letními pneumatikami 
(dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 rezervní kolo plnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč 
na šrouby kol) 

ANO  

 povinná výbava vozidla dle platné vyhlášky ANO  
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Příloha č. 4 - Technická specifikace osobní automobil M 1 

Technická specifikace vozidla: 5+1 s vestavbou – 1 ks  

VW T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6  

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

Obchodní třída: Osobní automobil M1 ANO  

Celková hmotnost [kg]: max. 3 500 3500 

Obsah motoru [cm3]: max. 2 000  1968 

Maximální výkon motoru [kW]: min. 70  75 

Maximální točivý moment [Nm]: min. 220 250 

Palivo: motorová nafta ANO 

Exhalační (emisní) norma: EURO 6 EURO 6 

Spotřeba pro kombinovaný provoz v souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb.  6,3-5,9 l/100 km 

Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: 2800 - 3200 

Užitečné zatížení vozidla [kg]: 
min. 800 (údaj dle ZTP schváleného typu 
vozidla) 

1341-451 

Pohon: předních kol ANO 

Převodovka: mechanická, min. 5 stupňů vpřed 
mechanická, 5 stupňů 

vpřed 

Typ karoserie: MPV / Mikrobus M1 / kombi ANO  

Barva karoserie: základní nebo metalická bílá základní bílá 

Počet dveří: min. 4 4  

Počet míst k sezení: 6 (3+3) ANO  

Barva interiéru: - titanově černá 

Záruka výrobce min. 4 roky nebo min. 150 000 km 4 roky nebo 200 000 km 

Palivová nádrž: min. 80 l 80 l 

Požadované vn ější rozm ěry: 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka [mm]: max. 5 500  5304 

 výška [mm]: max. 2 000 1990 

 šířka [mm]: max. 2 000 1904 

 rozvor [mm]: min. 3 200 3400 

Požadované vnit řní rozm ěry: 

Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) Prodávajícím nabízené 
parametry vozidla 

 délka nákladového prostoru 
[mm]: min. 1 850 (za poslední řadou sedadel) 1967 

 šířka interiéru vzadu [mm]: min. 1 550 (nepočítá se mezi podběhy) 1700 
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 světlá výška interiéru [mm]: min. 1 300 1394 

Bezpečnostní výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky  
(výbava vozidla) 

Splnění požadované 
výbavy prodávajícím 
nabízeného vozidla 

 airbagy čelní vpředu ANO  

 airbagy boční min. vpředu ANO  

 airbagy hlavové min. vpředu ANO  

 tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech ANO  

 kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. u sedadla řidiče ANO  

 výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech ANO  

 volant nastavitelný ve dvou osách ANO  

 ESP, ASR, ABS (nebo obdobný systém podle názvu výrobce) ANO  

 kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech ANO  

 nezávislé zavěšení všech kol ANO  

 kontrola tlaku v pneumatikách ANO  

 denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) ANO  

signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla min. vzadu ANO  

 klimatizace ANO  

nástupní schůdek integrovaný v prostoru po cestující s max. výškou schodu 
460 mm a osvětlením ANO  

 posilovač řízení ANO  

Funkční výbava: 

Kupujícím požadované technické požadavky  
(výbava vozidla) 

Splnění požadované 
výbavy prodávajícím 
nabízeného vozidla 

 nárazníky, vnější zpětná zrcátka mohou být bez lakování ANO  

 boční posuvné dveře na pravé straně ANO  

 zadní výklopné dveře neprosklené ANO  

 centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 4 klíče s ovládáním) ANO  

 elektrické nebo hydraulické dovírání zadních výklopných dveří ANO  

 palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající 
PHM v českém jazyce 

ANO  

 handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané s 
vozidlem z výroby) ANO  

 elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ANO  

 elektricky ovládaná boční okna vpředu ANO  

 tónovaná skla ANO 

 výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče (min. mechanicky) ANO  

 nastavitelná bederní opěrka v sedadle řidiče (min. mechanicky) ANO  

 loketní opěrky pro sedadlo řidiče (pro levou i pravou ruku) ANO  
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 6 míst s uspořádáním (3+3), sedadlo řidiče a dvojsedadlo spolujezdce, 
trojsedadlo ve 2. řadě demontovatelná bez použití nářadí, sklopné a 
překlopné pro zvětšení nákladového prostoru 

ANO  

 sedadla s látkovými potahy ANO  

 osvětlení interiéru vpředu a min. 2x vzadu spínané dveřním kontaktem ANO  

 rádio s konektivitou CD, USB a SD karta (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 reproduktory vpředu (dodávané s vozidlem z výroby) ANO  

 12V zásuvky 2x v dosahu řidiče ANO  

 kapacita baterie min 90Ah 95Ah 

 gumová krytina na podlaze vpředu a vzadu ANO  

 bez bočních oken v nákladovém prostoru ANO  

 izotermická vestavba v nákladovém prostoru pro nepřímý styk s potravinami, 
omyvatelná, desinfikovatelná s protiskluzovou podlahou o min. rozměrech 
[DxŠxV] 1 500 x 1 500 x 1 200 mm (mezi podběhy zadních kol min. 1 100 
mm) 

ANO  

 upevňovací oka v prostoru pro cestující min. 4 ks pro zajištění nákladu ANO  

 přední a zadní lapače nečistot ANO  

 gumové interiérové koberce pro všechna místa ANO  

 min. 16" kola s disky ocelovými disky a letními pneumatikami (dodávané s 
vozidlem z výroby) ANO  

 rezervní kolo plnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na 
šrouby kol) 

ANO  

 povinná výbava vozidla dle platné vyhlášky ANO  
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Příloha č. 5 - Kalkulace ceny v položkovém členění 

 

vozidlo 
Cena za vozidlo 

v Kč bez DPH 
Výše DPH v K č 

Cena za vozidlo 

 v Kč včetně DPH  

osobní automobil M 1 - mikrobus  
(počet míst k sezení 7 + 1) 

889.270,00,- Kč 186.746,70,- Kč 1.076.016,70,- Kč 

osobní automobil M 1 - mikrobus  
(počet míst k sezení 7 + 1) 

889.270,00,- Kč 186.746,70,- Kč 1.076.016,70,- Kč 

nákladní automobil sk říňový N1 
(počet míst k sezení 3) 641.166,00,- Kč 134.644,86,- Kč 775.810,86,- Kč 

osobní automobil M 1  
(počet míst k sezení 5 + 1) 608.520,00,- Kč 127.789,20,- Kč 736.309,20,- Kč 

osobní automobil M 1  
(počet míst k sezení 5 + 1 
s vestavbou) 

 

657.156,00,- Kč 138.002,76,- Kč 795.158,76,- Kč 

Celková kupní cena za všechna 
vozidla  

3.685.382,00,- Kč 773.930,22,- Kč 4.459.312,22,- Kč 

 
 
 

 

 


