
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
Se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zapsané: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.

B710
Zastoupené:
Bankovní spojení:

(dále jen „Prodávající“ nebo „PMDP, a.s.“)

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
IČO: 25229761
DIČ: CZ25229761
Se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.

C 10825
Zastoupená: 
Bankovní spojení:

(dále jen „Kupující“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, tuto:

Rámcovou kupní smlouvu 
č. 1066/2019/PMDP

(dále jen „Smlouva“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k nákupu a prodeji 
motorové nafty v areálu odstavného závodu, vnější odstav umístěného na adrese Plzeň, 
Borská ul. 2963, třetím osobám, a to na základě příslušného oprávnění.

II. PREDMET SMLOUVY
2.1. Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje dodávat 

Kupujícímu motorovou naftu ČSN EN 590 (dále „Nafta“ nebo „Zboží“) podle této 
normy v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách, tj. v období:

15. 04. - 30. 09. třída B filtrovatelnost 0 °C
01. 10. - 15. 11. třída D filtrovatelnost -10 °C
16. 11.- 28. 02. třída F filtrovatelnost -20 °C
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01.03.- 14. 04. třída D fíltrovatelnost -10 °C

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude zajištěna motorová nafta pro 
arktické klima třídy 2 (bod zákalu max. -22 OC, fíltrovatelnost max. -32 OC).

2.2. Kupující se zavazuje za odebranou Naftu zaplatit Prodávajícímu cenu ve výši 
a způsobem uvedeným v článku III. této Smlouvy.

2.3. Prodávající se v případě potřeby a zájmu Kupujícího zavazuje dodávat Kupujícímu
Ad-Blue podle podmínek této Smlouvy, které jsou totožné pro dodávku Zboží - 
Nafty, včetně podmínek platebních, nevyplývá-li z této Smlouvy výslovně jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Kupní cena zajeden litr Nafty bez DPH (dále jen „Cena“) se stanovuje jako smluvní 

a bude upřesňována 1 x týdně v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
následovně:

3.1.1 Prodávající oznámí e-mailem na adresu: _ Kupujícímu
návrh Ceny na příslušné období vždy v pondělí do 14:00 hodin (výjimkou je období, 
kdy je na pondělí stanoven státní svátek, pak se nová Cena zasílá v úterý) a ten ji 
obratem nejpozději do 15:00 hodin téhož dne odsouhlasí, a to na e-mailovou adresu

Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že pokud Kupující v uvedené době nezašle Prodávajícímu odsouhlasení Ceny či 
jakoukoliv výhradu či jiné sdělení, platí, že Kupující s Cenou souhlasí a 
Prodávajícím navržená Cena se považuje za odsouhlasenou.

3.1.2 Prodejní marže ze strany PMDP, a.s. bude činit minimálně Nafty
bez DPH.

3.1.3 Platnost Ceny je sjednána vždy pro dané období, kterým se pro účely této 
Smlouvy rozumí období od úterý probíhajícího týdne do pondělí následujícího 
týdne.

Výjimkou je případ, kdy na pondělí připadne státem uznávané pracovní volno, 
v tomto případě bude změna ceny provedena následující den po dni pracovního 
volna, tj. v úterý do 14.00 hod. s platností od téhož dne, tj. od úterý.

3.2. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Cenu za skutečně odebrané množství
Nafty převodním příkazem na účet Prodávajícího na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného Prodávajícím. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
vždy poslední kalendářní den v měsíci. V rámci vystavené fatury budou vyúčtovány 
veškeré odběry Nafty za daný kalendářní měsíc; přílohou každého daňového dokladu 
(faktury) bude přehled všech čerpání včetně datumů a výše odběrů.

3.3. K Ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši stanovené platnými právními 
předpisy.

3.4. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury
Kupujícímu. Zaplacením se rozumí datum připsání finančních prostředků na účet 
Prodávajícího. Přílohou daňového dokladu bude souhrnný dodací (odběrní) list 
obsahující údaje za jednotlivé odběry provedené Kupujícím včetně evidenčních čísel 
vozidel.

3.5. Za Prodávajícího je k nahlášení návrhu Ceny Nafty a odsouhlasení odebraného 
množství Nafty touto Smlouvou pověřena
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3.6. Za Kupujícího je k odsouhlasení Ceny Nafty a k zaslání informace o množství 
odebrané Nafty touto Smlouvou pověřena a zplnomocněna

3.7. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Ad-Blue činí - bez DPH, přičemž
Prodávající má právo jednostranně změnit kupní cenu Ad-Blue podle čl. 3 odst. 3.1.1, 
pokud se změní cena komodity u dodavatele, a to na základě písemného oznámení 
Kupujícímu, který změnu kupní ceny Ad-Blue buď akceptuje, nebo nadále toto 
plnění nebude od Prodávajícího odebírat.

IV. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ; DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Místo plnění: čerpací stanice v areálu odstavného závodu, vnější odstav umístěného 

na adrese Plzeň, Borská ul. 2963 (dále jen „Areál“).

4.2. Termín plnění: nepřetržitě na základě požadavku Kupujícího - 24 hodin denně, 
o sobotách, nedělích i svátcích. Kupující nemá přednostní právo k odběru Nafty 
a zavazuje se dodržovat pravidlo, že v žádném případě nesmí omezit čerpání Nafty 
dopravními prostředky Prodávajícího.

4.3. Způsob plnění: Kupující bude Naftu odebírat přímým tankováním do svých vozidel,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo pověřených osob, a tímto způsobem bude 
docházet k uzavírání dílčích kupních smluv na základě této Smlouvy; okamžikem 
natankování vozidla Kupujícího vzniká povinnost Kupujícího zaplatit za odebranou 
Naftu Cenu dle podmínek této Smlouvy. Seznam vozidel Kupující zašle před 
podpisem této smlouvy na emailovou adresu Na tento email
budou zasílány i jakékoli další změny v tomto seznamu, které nastanou po dobu 
platnosti této smlouvy. Odběr Nafty bude potvrzen emailovou zprávou z aplikace 
Čerpací stanice (software Prodávajícího) o čerpání zaslanou ihned po konkrétním 
čerpání kontaktním osobám Kupujícího uvedených v Seznamu kontaktních osob, 
které Kupující zašle před podpisem této smlouvy na emailovou adresu

Na tento email budou zasílány i jakékoli další změny v tomto 
seznamu, které nastanou po dobu platnosti této smlouvy.

4.4. Množství plnění: Kupující bude Naftu odebírat v množství dle jeho aktuálních 
potřeb.

4.5. Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen (včetně svých 
zaměstnanců) s interními předpisy (Dopravně provozním řádem Areálu) o chování v 
celém Areálu. V případě způsobené škody, zaviněné nedodržením daných předpisů, 
nese Kupující za tuto škodu plnou odpovědnost.

4.6. Zaměstnanci Kupujícího se při vjezdu do Areálu Prodávajícího prokáží čipovou 
kartou vydanou PMDP, a.s. a opravňující je k odběru Nafty. Vjezd do Areálu je 
stanovenou branou Na Pomezí a výjezd branou Emilova.

4.7. Výdej Nafty na čerpací stanici je bezobslužný, ovládání výdeje je pomocí čipových 
karet Prodávajícího. Čipové karty jsou chráněny PINem. K identifikaci oprávněnosti 
výdeje je nutné zadat do terminálu příslušný PIN. Konkrétní způsob ovládání 
terminálu je uveden u čerpací stanice a na rubové straně čipové karty.
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4.8. Čipové karty a PINy k těmto čipovým kartám budou vydány v dohodnutém počtu 
odpovědnému zástupci Kupujícího proti podpisu, a to pí. Pavle Bednářové. Čipové 
karty jsou majetkem Prodávajícího, tj. PMDP, a.s. a nejpozději do pěti pracovních 
dnů po ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou je Kupující povinen 
je Prodávajícímu proti podpisu vrátit. Pokud budou některé čipové karty chybět, bude 
Kupujícímu účtována úhrada 400,- Kč včetně DPH za každou chybějící čipovou 
kartu, kterou byl Kupující povinen Prodávajícímu vrátit.

4.9. Při ztrátě čipové karty bude Kupujícímu vydána čipová karta náhradní. Poplatek za 
vydání náhradní karty činí 400,- Kč včetně DPH. Kupující je povinen ztrátu 
neprodleně po zjištění ohlásit odpovědným zaměstnancům Prodávajícího za účelem 
provedení zablokování karty. Poplatek za vydání náhradní karty bude Kupujícímu 
vyúčtován k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla náhradní karta 
Kupujícímu předána.

4.10. Odpovědní zaměstnanci Prodávajícího:

4.11. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku včasného 
neohlášení ztráty čipové karty.

4.12. Při znehodnocení čipové karty zaviněném Kupujícím, bude vydána karta náhradní. 
Poplatek za vydání náhradní karty činí 400,- Kč včetně DPH. Poplatek za vydání 
náhradní karty bude Kupujícímu vyúčtován k poslednímu dni kalendářního měsíce, 
ve kterém byla náhradní karta Kupujícímu předána.

4.13. Kupující je povinen a zavazuje se upozornit své zaměstnance, kteří budou provádět 
odběr smluveného Zboží (Nafty) na zákaz kouření a manipulace s plamenem 
v okruhu 10 m kolem čerpací stanice. Dále pak na povinnost oznámit neprodleně 
havarijní poruchu výdejního stojanu Nafty správci čerpací stanice, aby nedošlo 
k ekologické havárii: kontaktní osoba:
majetku, Škoda City Service,

_ 4a tento telefon i email budou neprodleně bez ohledu na
denní či noční dobu oznamovány všechny nehody a mimořádné události ze strany 
Kupujícího, které v průběhu pohybu po Areálu za účelem tankování a při samotném 
tankování nastanou.

V. SMLUVNÍ POKUTY; NÁHRADA ŠKODY

5.1. Při prodlení Kupujícího s úhradou jednotlivých faktur je Prodávající oprávněn 
účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Zaplacením Ceny se rozumí datum připsání finančních 
prostředků na účet Prodávajícího.

5.2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne vyúčtování smluvní pokuty 
Kupujícímu.

5.3. V případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou faktur za předchozí odběr Zboží, 
má Prodávající právo plnění dle této Smlouvy dočasně Kupujícímu pozastavit a 
zablokovat čerpání Nafty, a to až do doby úhrady dlužné částky. Prodávající nenese 
odpovědnost za případné škody, které tímto úkonem Kupujícímu mohou vzniknout.
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5.4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kteréhokoliv daňového dokladu, včetně 
případného vyúčtování smluvní pokuty, které bude delší než 30 dnů, může 
Prodávající od této Smlouvy odstoupit.

5.5. Ujednáním o smluvní pokutě nejsou jakkoli dotčena práva na náhradu škody.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
6.1. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží bude mít vlastnosti stanovené příslušnými 

normami pro toto Zboží, které budou doloženy atestem. Atest bude Kupujícímu 
předložen na vyžádání před zahájením odběru Nafty. V případě, že atest nebude na 
vyžádání předložen, je Kupující oprávněn Naftu neodebrat.

6.2. Kupující je povinen prokázat, že vadné Zboží pochází jednoznačně od Prodávajícího, 
a to zejména v případě, že Prodávající není výhradním dodavatelem Zboží pro 
Kupujícího. Jako podklad pro uplatnění reklamace je považována emailová zpráva 
z aplikace Čerpací stanice (software Prodávajícího) o čerpání zaslaná ihned po 
konkrétním čerpání kontaktní osobě Kupujícího uvedené v Seznamu kontaktních 
osob - viz bod 4.3.

6.3. Kupující se zavazuje ihned po podání zprávy o vadách dodaného Zboží na telefonní
__ umožnit

Prodávajícímu odběr vzorku odebrané Nafty a provedení všech úkonů, které jsou 
nezbytné ke zjištění příčin a rozsahu vytýkaných vad.

6.4. Práva a povinnosti za vady dodaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO; NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
7.1. Kupující se stává vlastníkem Zboží, jakmile Zboží převezme. Tímto okamžikem také 

přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
Skutečností dokládající tento okamžik je emailová zpráva z aplikace Čerpací stanice 
(software Prodávajícího) o čerpání zaslaná ihned po konkrétním čerpání kontaktní 
osobě Kupujícího uvedené v Seznamu kontaktních osob - viz bod 4.3.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Kupující bere na vědomí, že v Areálu je ve prospěch Prodávajícího zajišťována 

činnost spočívající v opravách, údržbě a odstavu vozidel městské hromadné dopravy; 
Kupující se zavazuje realizovat práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy tak, 
aby v žádném případě nebyla jakkoliv limitována činnost dodavatelů, kteří ve 
prospěch Prodávajícího realizují činnosti spočívající v opravách, údržbě a odstavu 
vozidel městské hromadné dopravy.

8.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a je uzavřena na 
dobu neurčitou.

8.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv (zákon o registru smluv), a bude včetně případných dodatků v souladu 
s tímto zákonem v registru smluv Prodávajícím uveřejněna. Smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. V souvislosti se zde
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uvedeným smluvní strany prohlašují, že informaci o ceně předmětu plnění dle této 
smlouvy považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž se s odkazem na ustanovení § 5 odst. 6 
ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, zavazují tuto informaci v registru smluv neuveřejnit.

8.4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí. Výpovědní doba v délce jednoho měsíce počne běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.

8.5. V případě, že smluvní strany od Smlouvy odstoupí nebo ji vypoví, jsou povinny 
vyrovnat veškeré vzájemné závazky vyplývající z realizace této Smlouvy, které 
v důsledku odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy nezanikly.

8.6. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající, není-li Smlouvou stanoveno jinak, se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.

8.7. Obsah Smlouvy nebo jejich příloh lze měnit nebo doplňovat dohodou smluvních 
stran formou písemných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami 
stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

8.8. Při zániku některé ze smluvních stran práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
přechází na právní nástupce smluvních stran, pokud nebude po vzájemné dohodě 
stanoveno jinak.

8.9. Smluvní strany ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
sjednaly, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které se 
nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně 
příslušným soudem v Plzni.

8.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

8.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem a zároveň 
prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

8.12. Příloha: Dopravně provozní řád Areálu

V Plzni, dne 1 2 -12- 2019

Za ícíhc Za Prodávajícího
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