
Kategorie 1 3

Podkategorie 1A 2A 2B 2C 3A
provedení nezáleží Hatchback/Liftback/   Sedan Hatchback/Liftback/ Sedan Kombi Liftback/Sedan

počet dveří 5 4 - 5 4 - 5 5 4 - 5

počet míst k sezení 4 5 5 5 5

Motor zážehový + CNG zážehový + CNG zážehový + CNG zážehový + CNG zážehový + CNG

palivo
bezolovnatý 95-oktanový 

benzín (Natural 95) + CNG

bezolovnatý 95-oktanový 

benzín (Natural 95) + CNG

bezolovnatý 95-oktanový 

benzín (Natural 95) + CNG

bezolovnatý 95-oktanový 

benzín (Natural 95) + CNG

bezolovnatý 95-oktanový 

benzín (Natural 95) + CNG

min. výkon [kW] 50 55 80 80 100

min. točivý moment [Nm] 90 130 150 160 230

max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km]

max. emise CO2 [g/km] 110 130 130 130 130

exhalační (emisní) norma
dle aktuálně platné legislativy dle aktuálně platné legislativy dle aktuálně platné legislativy dle aktuálně platné legislativy dle aktuálně platné legislativy

převodovka; do min. počtu požadovaných 

převodových stupňů se nezapočítává zpětný 

chod min. 5 st., manuální min. 6 st., manuální min. 6 st., manuální min. 6 st., manuální min. 6 st., manuální

pohon kol --- --- --- --- ---

Objemy a hmotnost

min. základní objem zavazadlového prostoru 

měřený metodou VDA v dm
3
 (po odečtení 

prostoru pro umístění rezervy)
200 350 450 450 400

min. objem palivové nádrže na benzin [dm3]
10 15 15 15 15

min. objem palivové nádrže na CNG [kg] 10 10 10 10 15

min. užitečné zatížení [kg] 400 450 450 450 450

Karoserie

barva min. 5  barev včetně bílé, 

modré a červené

min. 5  barev včetně bílé, 

modré a červené

min. 5  barev včetně bílé, 

modré a červené

min. 5  barev včetně bílé, 

modré a červené

minimálně 5 metalických 

barev včetně černé a stříbrné

barva interiéru

tmavě šedá nebo černá; 

případně kombinace obou 

barev

tmavě šedá nebo černá; 

případně kombinace obou 

barev

tmavě šedá nebo černá; 

případně kombinace obou 

barev

tmavě šedá nebo černá; 

případně kombinace obou 

barev

tmavě šedá nebo černá; 

případně kombinace obou 

barev

Vnější rozměry

min. délka [mm] 3500 4100 4500 4500 4700

min. rozvor [mm] 2300 2600 2600 2600 2700

min. světlá výška [mm] --- --- --- --- ---

Bezpečnost

airbagy minimálně 4 airbagy minimálně 6 airbagů minimálně 6 airbagů minimálně 6 airbagů
vepředu minimálně 6 airbagů; 

navíc boční airbagy vzadu

kontrola zapnutí bezpečnostních pásů alespoň 

vpředu
ANO ANO ANO ANO ANO

elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo 

jiný systém se shodnou funkcí)
ANO ANO ANO ANO ANO

imobilizér ANO ANO ANO ANO ANO

posilovač řízení ANO ANO ANO ANO ANO

hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
ANO ANO ANO ANO ANO

zámek řadící páky ANO ANO ANO ANO ANO

xenonové/LED potkávací světlomety --- --- --- --- ANO

denní svícení ANO ANO ANO ANO ANO
automatické automatické automatické automatické automatické

Výbava, funkčnost

klimatizace
mechanická nebo automatická mechanická nebo automatická mechanická nebo automatická mechanická nebo automatická

klimatizace s elektronickou 

regulací, min. dvouzónová

tempomat --- ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO

s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním
požadovány alespoň dva 

dálkové ovladače (klíče)

požadovány alespoň dva 

dálkové ovladače (klíče)

požadovány alespoň dva 

dálkové ovladače (klíče)

požadovány alespoň dva 

dálkové ovladače (klíče)

požadovány alespoň dva 

dálkové ovladače (klíče)

okna
elektrické stahování oken min. 

předních dveří

elektrické stahování oken min. 

předních dveří

elektrické stahování oken min. 

předních dveří

elektrické stahování oken min. 

předních dveří

elektrické stahování oken 

předních a zadních dveří  

--- tónovaná (max. dle legislativy) tónovaná (max. dle legislativy) tónovaná (max. dle legislativy)

tónovaná, zadní sklo a zadní 

boční okna zatmavená (max. 

dle legislativy)

vyhřívané zadní sklo vyhřívané zadní sklo vyhřívané zadní sklo vyhřívané zadní sklo vyhřívané zadní sklo

--- --- --- zadní stěrač s ostřikovačem ---

ANO ANO ANO ANO ANO
originální z výroby a 

integrované v palubní desce

originální z výroby a 

integrované v palubní desce

originální z výroby a 

integrované v palubní desce

originální z výroby a 

integrované v palubní desce

originální z výroby a 

integrované v palubní desce

HF sada

HF - bluetooth, handsfree jako 

jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně 

s rádiem)

HF - bluetooth, handsfree jako 

jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně 

s rádiem)

HF - bluetooth, handsfree jako 

jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně 

s rádiem)

HF - bluetooth, handsfree jako 

jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně 

s rádiem)

HF - bluetooth, handsfree jako 

jedna z funkcí integrovaného 

autorádia (vestavěné společně 

s rádiem)

USB vstup ANO ANO ANO ANO ANO

rezervní kolo - - - - -

volant

výškově nastavitelný

výškově a podélně 

nastavitelný

výškově a podélně 

nastavitelný

výškově a podélně 

nastavitelný

výškově a podélně 

nastavitelný, multifunkční; 

dálkové ovládání autorádia a 

handsfree na volantu nebo 

pod volantem

sedadla
dělená a sklopná zadní 

opěradla

dělená a sklopná zadní 

opěradla

dělená a sklopná zadní 

opěradla

dělená a sklopná zadní 

opěradla

dělená a sklopná zadní 

opěradla

výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče

výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče

výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče

výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče

výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče a spolujezdce

--- --- --- ---

elektronicky nastavitelné 

sedadlo řidiče s pamětí 

nastavení pro alespoň dva 

řidiče

zpětná zrcátka
elektricky ovládaná elektricky ovládaná elektricky ovládaná elektricky ovládaná

elektricky ovládaná a 

vyhřívaná zpětná zrcátka

koberce

gumové koberce vpředu i 

vzadu a v zavazadlovém 

prostoru; požadovány koberce 

pocházející z originálního 

příslušenství výrobce

gumové koberce vpředu i 

vzadu a v zavazadlovém 

prostoru; požadovány koberce 

pocházející z originálního 

příslušenství výrobce

gumové koberce vpředu i 

vzadu a v zavazadlovém 

prostoru; požadovány koberce 

pocházející z originálního 

příslušenství výrobce

gumové koberce vpředu i 

vzadu a v zavazadlovém 

prostoru; požadovány koberce 

pocházející z originálního 

příslušenství výrobce

na podlaze interiéru vkládané 

textilní koberce; požadovány 

koberce pocházející z 

originálního příslušenství 

výrobce

pneumatiky, kola

dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 

18 měsíců v momentu převzetí vozidla

na vozidle namontována kola 

dle ročního období v okamžiku 

dodání, tj. zimní v období 

mezi 15. 10. a 31. 3., ve 

zbývajícím období letní; 

součástí dodávky i kola pro 

opačné období

na vozidle namontována kola 

dle ročního období v okamžiku 

dodání, tj. zimní v období 

mezi 15. 10. a 31. 3., ve 

zbývajícím období letní; 

součástí dodávky i kola pro 

opačné období

na vozidle namontována kola 

dle ročního období v okamžiku 

dodání, tj. zimní v období 

mezi 15. 10. a 31. 3., ve 

zbývajícím období letní; 

součástí dodávky i kola pro 

opačné období

na vozidle namontována kola 

dle ročního období v okamžiku 

dodání, tj. zimní v období 

mezi 15. 10. a 31. 3., ve 

zbývajícím období letní; 

součástí dodávky i kola pro 

opačné období

na vozidle namontována kola 

dle ročního období v okamžiku 

dodání, tj. zimní v období 

mezi 15. 10. a 31. 3., ve 

zbývajícím období letní; 

součástí dodávky i kola pro 

opačné období
zimní pneu na discích ocel. 

pro daný typ vozu

zimní pneu na discích ocel. 

pro daný typ vozu

zimní pneu na discích ocel. 

pro daný typ vozu

zimní pneu na discích ocel. 

pro daný typ vozu

zimní i letní pneu na litých 

discích pro daný typ vozu

bezpečnostní šrouby kol v 

případě, že je auto vybaveno 

pneu na litých discích

bezpečnostní šrouby kol v 

případě, že je auto vybaveno 

pneu na litých discích

bezpečnostní šrouby kol v 

případě, že je auto vybaveno 

pneu na litých discích

bezpečnostní šrouby kol v 

případě, že je auto vybaveno 

pneu na litých discích bezpečnostní šrouby kol
sada disků zvlášť pro letní i 

zimní pneu, tj. celkem dvě 

sady disků

sada disků zvlášť pro letní i 

zimní pneu, tj. celkem dvě 

sady disků

sada disků zvlášť pro letní i 

zimní pneu, tj. celkem dvě 

sady disků

sada disků zvlášť pro letní i 

zimní pneu, tj. celkem dvě 

sady disků

sada disků zvlášť pro letní i 

zimní pneu, tj. celkem dvě 

sady disků
klíč na matice kol a příruční 

zvedák

klíč na matice kol a příruční 

zvedák

klíč na matice kol a příruční 

zvedák

klíč na matice kol a příruční 

zvedák

klíč na matice kol a příruční 

zvedák

parkovací senzory (lze nahradit parkovací 

kamerou) --- --- --- min. vzadu vpředu i vzadu

povinná výbava ANO ANO ANO ANO ANO

nadstandardní výbava za příplatek
zásuvka 12V v zavazadlovém 

prostoru

vestavěná GPS navigace

velkoplošné kryty kol

palubní počítač

středová loketní opěrka 

vpředu

parkovací senzory vpředu

parkovací senzory vzadu

vyhřívaná zpětná zrcátka

zásuvka 12V v zavazadlovém 

prostoru

vestavěná GPS navigace

velkoplošné kryty kol

zadní stěrač s ostřikovačem v 

případě karoserie liftback

palubní počítač

středová loketní opěrka 

vpředu

středová loketní opěrka vzadu

parkovací senzory vpředu

parkovací senzory vzadu

vyhřívaná zpětná zrcátka

zásuvka 12V v zavazadlovém 

prostoru

vestavěná GPS navigace

velkoplošné kryty kol

zadní stěrač s ostřikovačem v 

případě karoserie liftback

palubní počítač

středová loketní opěrka 

vpředu

středová loketní opěrka vzadu

parkovací senzory vpředu

parkovací senzory vzadu

vyhřívaná zpětná zrcátka

zásuvka 12V v zavazadlovém 

prostoru

podélné střešní nosiče

vestavěná GPS navigace

velkoplošné kryty kol

palubní počítač

středová loketní opěrka 

vpředu

středová loketní opěrka vzadu

parkovací senzory vpředu

vyhřívaná zpětná zrcátka

zásuvka 12V v zavazadlovém 

prostoru

vestavěná GPS navigace

velkoplošné kryty kol

zadní stěrač s ostřikovačem v 

případě karoserie liftback

palubní počítač

středová loketní opěrka 

vpředu

středová loketní opěrka vzadu

vyhřívaná zpětná zrcátka

vyhřívání předních sedadel 

vyhřívání zadních sedadel

nezávislé topení s dálkovým 

ovládáním 

adaptivní tepomat 

dešťový a světelný senzor 

čtecí lampička na flexibilním 

krku 

příslušenství za příplatek

hasicí přístroj pevně uchycený 

k vozidlu v zav. prostoru 

(práškový 1 kg)

zab. systém pro zavazadla vč. 

sítě na uchycení zavazadel

tažné zařízení

bezpečnostní šrouby kol

sněhové řetězy

reflexní vesty pro všechny 

cestující

rezervní kolo plnohodnotné

rezervní kolo dojezdové

hasicí přístroj pevně uchycený 

k vozidlu v zav. prostoru 

(práškový 1 kg)

zab. systém pro zavazadla vč. 

sítě na uchycení zavazadel

tažné zařízení

bezpečnostní šrouby kol

sněhové řetězy

reflexní vesty pro všechny 

cestující

rezervní kolo plnohodnotné

rezervní kolo dojezdové

hasicí přístroj pevně uchycený 

k vozidlu v zav. prostoru 

(práškový 1 kg)

zab. systém pro zavazadla vč. 

sítě na uchycení zavazadel

tažné zařízení

bezpečnostní šrouby kol

sněhové řetězy

reflexní vesty pro všechny 

cestující

rezervní kolo plnohodnotné

rezervní kolo dojezdové

hasicí přístroj pevně uchycený 

k vozidlu v zav. prostoru 

(práškový 1 kg)

zab. systém pro zavazadla vč. 

sítě na uchycení zavazadel

tažné zařízení

ochranná mříž mezi 

zavazadlovým prostorem a 

prostorem pro cestující

bezpečnostní šrouby kol

sněhové řetězy

reflexní vesty pro všechny 

cestující

rezervní kolo plnohodnotné

rezervní kolo dojezdové

hasicí přístroj pevně uchycený 

k vozidlu v zav. prostoru 

(práškový 1 kg)

zab. systém pro zavazadla vč. 

sítě na uchycení zavazadel

tažné zařízení

bezpečnostní šrouby kol

sněhové řetězy

reflexní vesty pro všechny 

cestující

rezervní kolo plnohodnotné

rezervní kolo dojezdové
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Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o 

centrální zamykání

rádio

Hodnoty uvedené ve specifikacích představují nejvyšší možný (nepřekročitelný) 
standard. Každou z uvedených podkategorií vozidel však lze poptávat v nižší 
výbavě, tzn. lze vypustit libovolný z parametrů v části tabulky "Výbava, funkčnost" 
(ev. "Bezpečnost"), případně nahradit nižší alternativou. 

 
 
 
Ve veřejné zakázce lze v odůvodněných případech požadovat k poptávaným vozidlům 
nadstandardní vybavení za příplatek nebo příslušenství za příplatek, které je 
uvedeno v dolní části tabulky standardu. 
 

 
 
 

Doporučení pro zadávací dokumentaci 
- Dodávaná vozidla musejí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení 
výrobce , včetně plné nádrže na pohonné hmoty. 
- Dodávané pneumatiky - namontované na vozidle i určené k uložení (dle ročního období zimní 


