
SMLOUVA č. APL/ČS – 009/2017 

 

Smluvní strany: 

AUTOPLUS II, s.r.o. 

se sídlem Budovatelů 624, MOST, 434 01 

zastoupená panem Vladimírem Kubíkem, jednatelem 

IČ: 47311134,  DIČ:  CZ47311134 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu:  XXX 

telefonní kontakt:   XXX 

emailový kontakt:  XXX       (dále jen Provozovatel) 

a 

 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

se sídlem:  tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most 

zastoupený: 

Zdeňkem Brabcem, předsedou představenstva  a 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva a ředitelem akciové společnosti 

IČ: 62242504,   DIČ: CZ62242504 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XXX 

telefonní kontakt:  XXX 

emailový kontakt: XXX  

 

       (dále jen Odběratel) 

 

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. (Obchodní 

zákoník), ve znění pozdějších změn, úprav, doplňků a předpisů 

 

 

S M L O U V U 

o podmínkách a způsobu odběru pohonných hmot, provozních náplní 

a ostatního zboží na čerpací stanici pohonných hmot AUTOPLUS II, s.r.o. – Budovatelů 624, Most. 

 

 

I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

Účelem Smlouvy je zajištění zboží prodávaného společností AUTOPLUS II, s.r.o. u čerpací stanice PHM 

na třídě Budovatelů v Mostě pro Odběratele. 



Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele čerpací stanice poskytnout pohonné hmoty, 

provozní náplně a další příslušenství a zboží formou bezhotovostní úhrady na fakturu, stanovení 

podmínek a závazek finančního vypořádání smluvních stran za smluvně dohodnuté ceny. 

 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

Provozovatel čerpací stanice se zavazuje, že umožní všem, předem nadefinovaným vozidlům a 

řidičům Odběratele bezhotovostní nákup na fakturu (dodací list) – odběr pohonných hmot, 

provozních náplní a vyjmenovaného druhu zboží po předložení identifikační čipové karty nebo čipu 

AUTOPLUS II. 

 

Provozovatelem vystavené identifikační karty/čipy umožní jejich držitelům samoobslužné tankování 

pohonných hmot na bezobslužných tankovacích automatech (dále jen Tankomatech) nepřetržitě 24 

hodin denně. V pracovních dnech v pracovní dobu čerpací stanice Provozovatel umožní odběr pomocí 

Tankomatů a umožní i odběr pohonných hmot, provozních kapalin a vyjmenovaného zboží 

v prodejně čerpací stanice klasickým obslužným způsobem. 

 

V obou vyjmenovaných případech odběru PHM a zboží Provozovatel vyhotoví účtenku-doklad, na 

kterém bude mimo jiné uveden jmenovitý soupis odebíraného zboží, název Odběratele a registrační 

značka (event. jiné označení nadefinované Odběratelem) vozidla, na které bylo zboží odebráno. 

Tento doklad bude vyhotoven v jedné kopii a bude předán držiteli identifikační karty/čipu, na kterou 

byl odběr uskutečněn. 

 

Provozovatel čerpací stanice je vázán pokyny Odběratele – závaznou objednávkou (Příloha č. 1 této 

Smlouvy), která obsahuje požadavek na vydání jednotlivých identifikačních karet/čipů s požadavky na 

jejich omezení a způsob zabezpečení pro vozidla (řidiče) Odběratele, která mají právo využívat služeb 

na základě této Smlouvy. Dále Provozovatel bere na vědomí, že pokyny Odběratele v průběhu 

platnosti této Smlouvy budou aktualizovány s ohledem na potřeby Odběratele a to okamžitě, na 

základě emailového doručení, případně telefonické žádosti s následným emailovým potvrzením 

aktualizace. 

 

Provozovatel čerpací stanice v případě ztráty identifikační karty/čipu tuto kartu/čip po nahlášení této 

skutečnosti na telefon 476 704 327 okamžitě zablokuje a poté vydá kartu/čip novou s jinou 

neduplikovanou identitou. 

 

Odběratel se zavazuje dodat Provozovateli závaznou objednávku (pokyny) v Příloze č. 1 této Smlouvy 

obsahující seznam požadavků na vydání identifikačních karet/čipů v počtech a konfiguracích jak je 

uvedeno výše. 

 

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit jakékoliv změny svým písemným nebo emailovým 

pokynem Provozovateli čerpací stanice. Ztrátu karet/čipů okamžitě nahlásí na telefon 476 704 327. 

 

 

 



III. 

Cena a způsob finančního vypořádání smluvních stran 

 

Provozovatel čerpací stanice provede vyúčtování na základě uskutečněných odběrů PHM nebo 

nákupu ostatního zboží (tzn. údajů, záznamů o jednotlivých dílčích odběrech nebo nákupech 

realizovaných na čerpací stanici pohonných hmot Most, Budovatelů 624) za účtovací období, a to 

vždy poslední den příslušného období, tzn. poslední den předmětného kalendářního měsíce. 

Fakturace bude provedena ve smluvně dohodnutých cenách. Faktura s příslušnými přílohami bude po 

vystavení ihned automaticky odeslána do emailové schránky Odběratele, uvedené v záhlaví této 

Smlouvy. 

 

Smluvně dohodnutými cenami pohonných hmot se rozumí ceny platné v tomto místě a okamžiku 

nákupu ponížené o částku za 1 litr pohonné hmoty podle Odběratelem dosaženého obratového 

profilu, který je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Tento rozdíl bude zaznamenán podle jednotlivých 

odběrů v konečném vyúčtování vždy za příslušné fakturační období. 

 

Smluvně dohodnutými cenami u provozních kapalin a ostatního druhu zboží, se rozumí ceny platné 

v tomto místě a okamžiku nákupu ponížené o 10 (deset) procent konečné prodejní ceny. Tato sleva 

se nevztahuje na ceniny (dálniční známky), telefonní karty, cigarety, noviny a časopisy. 

 

Veškeré smluvně dohodnuté ceny a slevy jsou uváděny včetně platné příslušné daně z přidané 

hodnoty.  

 

Odběratel se zavazuje k úhradě faktury (vyúčtování) Provozovateli čerpací stanice do 10 dnů ode dne 

jejího vystavení na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy a bude uváděn i na jednotlivých fakturách. 

 

IV. 

Časové vymezení smluvního vztahu 

 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Smluvní strany se dohodly, že pro skončení platnosti Smlouvy je nezbytné doručení písemné 

výpovědi druhé straně minimálně ve lhůtě jednoho účtovacího období před ukončením platnosti 

Smlouvy. 

 

V případě technického odstavení čerpací stanice mimo provoz oznámí tuto skutečnost Provozovatel 

čerpací stanice Odběrateli se sedmidenním předstihem na emailový kontakt určený Odběratelem. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

Součástí této Smlouvy je Příloha č. 1, se seznamem požadavků na vystavení identifikačních karet/čipů 

na vozidla, event.řidiče, včetně jejich omezení a způsobu zabezpečení. 

 



Součástí této Smlouvy je Příloha č. 2, s fakturačními obratovými profily pro účely výpočtu slev za 

odebrané pohonné hmoty podle článku III. této Smlouvy. 

 

Úpravy a změny dodacích podmínek stanovených touto Smlouvou, lze podle vývoje provést po 

vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny a doplňky Smlouvy budou prováděny pouze 

formou písemných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 

Odběratel, a to nejpozději do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto 

závazku může uveřejnit smlouvu v registru Provozovatel. 

 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 

udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak. 

 

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

Smluvní strany si tuto Smlouvu včetně obou Příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Mostě dne  ................      V Mostě, dne ….......... 

 

 

 

 

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

            Vladimír Kubík                Zdeněk Brabec 

           jednatel společnosti      předseda představenstva         

AUTOPLUS II, s.r.o.  

 

 

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

              Bc. Daniel Dunovský 

     Místopředseda představenstva 

        a ředitel akciové společnosti 

DOPRAVNÍ PODNIK měst 

Mostu a Litvínova, a.s. 



 

 

 

 

   Příjmení Funkce Podpis 

  Ing. Moravec ref. zásob.    

 Ing. Jehlička DTN    

 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx   

 Ing. Jarošová EON   

 Mgr. Ing. Novotný NSR    

  Mgr. Vaněk právník   

  

   Archivace: ANO NE 

      

 


