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rámcová mim smlouvá

uzavřená dle ust, § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

č. smlouvy kupujícího: 1819/2/0002 
č. smlouvy prodávajícího:

I. Smluvní strany

Název:

Zapsán;

CEPRO, a.s.

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 
B, vložka 2341
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Ing. Helenou Hošíkovou, místopředsedkyní představenstva a 
Ing. Martinem Vojtíškem, členem představenstva 
60193531 
CZ60193531 
Komerční banka, a.s.
11902931/0100

Osoba oprávněná к jednání ve věcech technických:
Telefon/fax: 
E-mail: 
Osoba oprávněná ve věcech ekonomických: 
Telefon/fax: 
E-mail: 
Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
(dále jen „prodávající")

Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Název:

Zapsán:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 
A, vložka 75859
Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu 
Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov 
24272523 
CZ24272523 
Komerční banka, a.s.
86-4183790217/0100 

Osoba oprávněná к jednání ve věcech technických:

Telefon/fax: 
E-mail: 
Osoba oprávněná к jednání ve věcech smluvních:

Telefon/ fax: 
E-mail: 
Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen „kupující")
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uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávky motorové nafty pro rok 
2019“ zadanou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, postupem mimo režim zákona (dále jen zákon), tuto 
rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva"). Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat 
v souladu se zadávacími podmínkami к veřejné zakázce s č.j. VTÚ/VTÚPV-2164/2018, jakož 
i s nabídkou prodávajícího, jako dodavatele, na plnění veřejné zakázky.

II. Úvodní ustanoveni

1. Účelem této smlouvy je rámcové sjednání obchodních podmínek, za kterých bude mezi 
smluvními stranami docházet к uzavírání dílčích kupních smluv dle ustanovení § 2079 
a násl. OZ, jejichž předmětem bude zabezpečení dodávek motorové nafty na základě 
požadavku kupujícího.

2. Kupující je v souvislosti s jeho předmětem podnikání vázán potřebou zajistit si pravidelné 
dodávky motorové nafty.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava rámcových podmínek dodávek motorové nafty 
kupujícímu prodávajícím odpovídajícím jakostním parametrům definovaných v této 
smlouvě. Předmětem plnění dle této smlouvy je i doprava motorové nafty do místa plnění 
a přečerpání do příslušného úložiště.

2. Prodávající bude dodávat zboží kupujícímu a umožní mu nabytí vlastnického práva 
na základě dílčích kupních smluv, které budou uzavírány formou samostatných 
objednávek na základě písemné výzvy kupujícího a potvrzením jejich obsahu 
prodávajícím.

3. Kupující se zavazuje takto dodané zboží prodávajícímu a případné služby spojené 
s dodávkou zboží řádně převzít a včas zaplatit.

4. Vlastnické právo к dodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží 
kupujícímu. Veškeré právní účinky předání zboží nastávají na základě potvrzení této 
skutečnosti v dokumentu označeném jako “dodací list”, který bude opatřen podpisy obou 
smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, po řádném předání zboží.

5. Kupující se na základě této smlouvy nezavazuje odebrat jakékoliv závazné množství 
zboží. Předpokládaná množství uvedená v zadávacích podmínkách jsou pouze 
informativního charakteru, odpovídají však reálným potřebám kupujícího. Z toho plyne, 
že prodávajícímu nevzniká za žádných okolností právo к účtování jakýchkoliv odměn, 
smluvních pokut či náhrad škod. Skutečně odebraná množství se budou vždy odvíjet 
od aktuálních potřeb kupujícího. Kupující je oprávněn jakkoliv předpokládaná množství 
snížit či naopak navýšit.

IV. Dodání zboží

1. Prodávající bude kupujícímu dodávat motorovou naftu na základě objednávky (písemné 
výzvy). Písemná výzva bude obsahovat zejména údaje o požadovaném množství 
dodávané motorové nafty, dodací lhůtě, odpovědné osobě kupujícího včetně kontaktních 
informací apod. Prodávající objednávku (písemnou výzvu) kupujícího písemně potvrdí 
nejpozději do 3 dnů od jejího doručení. Dodací lhůty nebudou delší než 4 dny počítáno 
ode dne obdržení jednorázové objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Jednorázové objednávky je kupující povinen učinit v písemné formě a zaslat je 
prodávajícímu poštou, faxem nebo e-mailem. Takováto objednávka bude 
pro prodávajícího závazná až okamžikem jejího písemného potvrzení, v rámci kterého 
dojde i ke sjednání konkrétní dodací lhůty (akceptací návrhu dodací lhůty uvedené
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v objednávce, případně upřesněním této dodací lhůty dle expedičních možností 
prodávajícího). Dílčí kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky kupujícího 
ze strany prodávajícího a oznámením akceptace potvrzením objednávky shodnou 
formou, jakou byla učiněna.

3. Množství a termíny odběru zboží budou záviset na skutečných potřebách kupujícího.

4. Místem plnění je Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV, Víta Nejedlého
691,682 01 Vyškov. ' ' ~

5. Prodávající dodá zboží do sjednaného místa společně s příslušným dodacím listem 
a dalšími dohodnutými doklady, zejména atestem kvality dodané motorové nafty. 
Na aktuálním atestu kvality (dále také “jakostní list”) dodávané motorové nafty bude 
mimo jiné uvedeno i datum vyhotovení tohoto atestu a údaj o hustotě dodávané 
motorové nafty. Pokud na jakostním listě údaj o datu jeho vyhotovení a údaj o hustotě 
dodávané motorové nafty nebude uveden, má kupující právo požadovat kopii plnícího 
listu z rafinérie. Dodávka zboží bez jakostního listu resp. kopie plnícího listu z rafinérie je 
hodnocena jako dodávka neodpovídající kvalitativním požadavkům kupujícího a kupující 
takovou dodávku od prodávajícího nepřevezme.

6. Prodávající je povinen zajišťovat dopravu zboží do místa plnění pouze vozidly 
na přepravu pohonných hmot vybavených zařízením na automatický přepočet na litry 
při 15°C.

7. Prodávající je povinen při dodání zboží v areálu kupujícího dodržovat veškeré zásady 
platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož respektovat 
zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným zbožím v areálu 
kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené kupujícím.

8. Prodávající nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu 
v důsledku porušení povinností prodávajícího spojených s dodáním zboží dle této 
smlouvy a konkrétní objednávky.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za dodávky zboží je stanovena v souladu s touto smlouvou, zadávacími 
podmínkami a nabídkou prodávajícího.

2. Detailní kalkulace nabídkové ceny v Kč bez DPH a celkové nabídkové ceny v Kč 
bez DPH tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2. Po dobu trvání smlouvy 
se prodávající zavázal dodávat motorovou naftu s maximální marží IP (inline prémie) 
ve výši 96 USD/tuna a DM (dopravní marží) ve výši 0,34 Kč bez DPH /litr, respektive 
po dosazení zmíněných marží IP (inline premie) a DM (dopravní marže), dodávat 
pohonné hmoty v aktuálních jednotkových cenách v Kč za litr dle vzorce pro výpočet 
nabídkové ceny, uvedeného v Cenové tabulce, jež je přílohou č. 2 smlouvy.

3. Před uzavřením každé jednorázové objednávky bude prodávající písemně vyzván 
ke kalkulaci aktuální ceny.

4. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou.

5. Kupující bude hradit kupní cenu ve prospěch prodávajícího na základě prodávajícím 
řádně vystavených daňových dokladů - faktur se splatností 30 dnů od okamžiku jejich 
doručení kupujícímu, když pro potřeby této smlouvy sjednaly smluvní strany, že platí 
fikce doručení třetím dnem po vystavení faktury prodávajícím, event, třetím dnem 
po předání faktury prodávajícím к poštovní přepravě kupujícímu. Dnem splatnosti faktur 
se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu 
prodávajícího.

6. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu - faktury dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti stanovené v § 435 OZ.
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Přílohou daňového dokladu faktury musí vždy být příslušný ceník motorové nafty 
pro dané období.

7. Kupující je oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po jejím 
doručení v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude úplná. Prodávající 
je povinen odstranit nesprávné údaje či doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

8. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající právo 
uplatnit vůči kupujícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky 
za každý následující den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty nemá 
vliv na možnost prodávajícího požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, 
ke které se smluvní pokuta vztahuje.

9. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu, má kupující 
právo uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení 
prodávajícího. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost kupujícího požadovat 
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu - 
faktury kupujícímu/prodávajícímu.

VII. Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, termínu a jakosti dle platných norem 
pro daný druh a dle této smlouvy. Prodávající plně zaručuje, že dodané zboží bude 
po dobu min. 12 měsíců od dodání zboží způsobilé к smluvenému nebo obvyklému účelu 
jeho použití. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

2. V případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství a jakosti podmínkám 
stanoveným v této smlouvě, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen bezodkladně 
prodávajícímu oznámit a rovněž hodnověrným způsobem prokázat.

Oznámení o vadách musí obsahovat:

- číslo dílčí kupní smlouvy (potvrzené objednávky), faktury a dodacího listu,
- popis vady nebo přesné určení toho, jak se vada projevuje,
- objem vadného zboží,
- způsob zjištění vady zboží.

3. Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 30ti dní a uplatnit 
svůj nárok. Zjevné vady musí být uplatněny u prodávajícího písemně nejpozději do 10ti 
dnů od převzetí zboží. Pokud kupující neoznámí vady ve výše uvedených lhůtách, jeho 
právo na reklamaci vad zaniká.

4. Jestliže je dílčí smlouva vadami porušena podstatným způsobem, může kupující 
požadovat:

- odstranění vady dodáním nového zboží bez vad nebo
- odstoupením od dílčí smlouvy.

V případě vad jakosti předloží kupující prodávajícímu zároveň s uplatněním reklamace 
vzorek reklamovaného zboží.

5. Při nepodstatném porušení smlouvy náleží kupujícímu nároky vyplývající z § 2107 OZ.

6. Kupující má vedle nároku ze záruky také nárok na náhradu škody, která je vymahatelná 
v plné výši.

7. V případě, že dojde к dodávce vadného zboží, bude prodávající povinen vadnou 
dodávku z příslušného úložiště odčerpat a provést vyčištění úložiště, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne uznání reklamace vadného zboží prodávajícím. Odčerpání
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a vyčištění úložiště motorové nafty provede prodávající na své náklady. Zároveň 
zabezpečí nouzové výdeje motorové nafty dle potřeb kupujícího.

8. Zboží bude kupujícím převzato a skladováno s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo 
к poškození zboží.

Vlil. Doložka a obligačm statut

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry 
z této smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky.

2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost 
před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení 
neměla donucující účinky.

3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane 
pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky 
vyplývající ze smlouvy.

IX. Ostatní povinnosti prodávajícího

1. Prodávající si je vědom povinnosti kupujícího zveřejnit text smlouvy v souladu 
s ustanovením § 219 zákona.

2. Prodávající se je vědom povinnosti kupujícího zveřejnit text smlouvy v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") jako 
osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
jejím zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1. 2019 do 31.12.2019.
3. Platnost této smlouvy může být před uplynutím sjednané doby platnosti ukončena 

na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě písemné výpovědi učiněné 
jednou ze smluvních stran a doručené druhé smluvní straně, a to bez udání důvodu 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní doba se počítá od prvního dne kalendářního 
měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Od této smlouvy může být rovněž odstoupeno 
v případě, že je tak v této smlouvě dohodnuto nebo v případě, že druhá smluvní strana 
podstatným způsobem poruší své smluvní povinnosti. Účinky odstoupení nastávají 
okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

4. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 
porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, 
že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem daného 
obchodního případu, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít. 
Za podstatné porušení povinností na straně kupujícího se zejména považuje prodlení 
s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu po dobu delší 30ti dnů 
a na straně prodávajícího prodlení s dodávkou zboží po dobu delší 5ti dnů.

5. Všechny nároky uplatňované v souvislosti s touto smlouvou musí být uplatněny 
doporučeným dopisem nebo zpětně potvrzeným faxem.

6. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny na základě shodné vůle 
smluvních stran projevené v písemné podobě. Tyto dodatky se stanou integrální součástí
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Ing. Helena Hostková 
místopředsedkyně představenstva 
ČEPRO, a.s.

Ing. Ján Dzurenda
ředitel odštěpného závodu VTÚPV
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Předmětem rámcové kupní smlouvy je zajištění dodávek motorové nafty:

Doprava autocisternou splňující požadavky pro bezpečnou přepravu motorové nafty.
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Jednoikcvá nabídková bez DPH v Kč nepřekročitelná nepřekročitelná
cena v Kč (NC) položka ÍP položka DM

(inline prémie) (dopravní marže)
v USD v Kč bez DPH

1 litr nafty motorové 26,95 96 0,34

VZOREC PRO VÝPOČET JEDNOTKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Jednotková nabídková cena nafty motorové i nafty arktické bude stanovena die následujícího 
vzorce:

NC = (PT + IP dodavatele) x KT x DR /1000 + SPD + DM dodavatele

kde:

NC je nabídková cena za 1 litr nafty motorové nebo arktické (v Kč bez DPH),

PT je aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací Platts Barges FOB 
Rotterdam Mean za týden 16. října - 22. října 2018 v USD,

IP je prémium tuzemského trhu v USD za 1 t paliva,

KT je aritmetický průměr denních kotací kurzů Kč/USD vydaných ČNB za týden 
16. října-22. října 2018,

DR je referenční hustota (koeficient), nafta (včetně arktické) = 0,845 kg/m3 

SPD je spotřební daň, nafta (včetně arktické) = 10,95 Kč bez DPH 

DM je dopravní marže v Kč bez DPH za litr nafty motorové nebo arktické.

Prodávající bude při postupném plnění aktualizovat cenu pohonných hmot (dle Platts Barges 
FOB Rotterdam Mean) před každou jednorázovou objednávkou dle proměnlivých položek PT 
aKT.
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