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RÁMCOVÁ DOHODA na nákup PHM
prostřednictvím odběrových karet

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Jejímž jménem jedná:
Na adrese:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a e-mail

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský útvar 7830

(dále jen „objednatel“)

a

2.
2. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Se sídlem:
Zapsaná:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických:
Telefon
e-mail:
datová

Adresa pro doručování korespondence: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

(dále jen „poskytovatel“)
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podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají 
na veřejnou zakázku, zadanou v ET NEN pod ID zakázky N006/22/V00012323 tuto Rámcovou 
dohodu na poskytnutí služby „Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet“ (dále jen 
„smlouva“). 

 
 

II. Účel smlouvy 
 
1. Účelem smlouvy je zabezpečení provozu vojenských motorových vozidel Velitelství 

ochranné služby Vojenské policie Praha.  
 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou poskytovat 

prostřednictvím odběrových karet službu doplňování PHM do techniky objednatele a 
poskytování zboží, to vše bezhotovostním nákupem (dále jen „služba“). Konkrétně se jedná 
o poskytování benzínu automobilového - kvalita určena jakostní normou ČSN EN 228 - a 
nafty motorové – kvalita určena jakostní normou ČSN EN 590 - (dále jen „pohonné 
hmoty“), oleje a případně i další provozní kapaliny – splňující normy ASE, API, ACEA- 
(dále jen zboží), které jsou k dispozici v místech plnění, odběrových místech, dle článku V. 
odst. 1. smlouvy. Poskytovanou službu budou využívat příslušníci Velitelství ochranné 
služby Vojenské policie Praha (dále jen „pověření pracovníci“) na příslušných odběrových 
místech (dále jen „čerpací stanice“).  

2.  Prodejce po každém nákupu předá pověřenému pracovníkovi účtenku za odebrané množství 
pohonných hmot a zboží.  

3.  Zboží je poskytováno v množství a kvalitě dle výběru pověřeného pracovníka v místě 
nákupu.  

4.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli odběrové karty v počtu 45 kusů.  
 

IV. Cena 
 
1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na cenách odběrových karet, které jsou stanoveny v příloze č. 1 („Cenová 
kalkulace“). Ceny za odběr pohonných hmot a zboží jsou stanoveny podle platného ceníku 
prodejce ke dni prodeje pohonných hmot a zboží. Aktuální cena pohonných hmot je vždy 
uvedena na stojanu prodejce v dané chvíli odběru, a to za 1 litr pohonných hmot. Tato cena 
bude stanovena prodejcem v závislosti na vývoji cen pohonných hmot na trhu a v závislosti 
na nákladech spojených s prodejem.  

 Ceny musí být cenami v místě a čase obvyklými. 
2.  Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými, jsou neměnné 

po celou dobu účinnosti této smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 
spojené s využitím odběrových karet. Ke změně celkové ceny za zakázku může dojít pouze 
jejím ponížením.  

3.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za služby dle této smlouvy, jako ceně nejvýše přípustné, 
a to do maximální výše:  

 
1 540 000 Kč včetně DPH. 
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4. Ceny stanovené podle této smlouvy se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné
sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné
sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavírán dodatek k této smlouvě.

V. Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou nasmlouvané čerpací stanice poskytovatele na území ČR, jejichž
aktuální seznam je zveřejňován na adrese: www.ccs.cz

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Poskytovatel je povinen poskytovat službu dle čl. III.
odst. 1. smlouvy ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou na dobu 24 měsíců,
nebo do vyčerpání finančního limitu 1 540 000,- Kč s DPH s ohledem na to, jaká skutečnost
nastane dříve.

VI. Dodací podmínky

1. Povinnost poskytovatele dle článku III. této smlouvy je považována za splněnou předáním
účtenky pověřenému pracovníkovi za čerpání pohonných hmot nebo nákup zboží v místě
plnění dle článku V. odst. 1. této smlouvy.

2. vých karet j

3. zději 5 prac
nabytím účinnosti smlouvy na základě předávacího protokolu v pracovních dnech po
předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen (telefonicky) vyrozumět příjemce nejméně 2
pracovní dny předem o termínu předání karet.

4. Objednatel se zavazuje, že veškeré změny, jakož i případnou ztrátu, odcizení, zničení
odběrové karty nebo vyzrazení kódu PIN, neprodleně poskytovateli telefonicky oznámí s
tím, že v době do 24 hodin doručí písemné oznámení (např. elektronicky, faxem či osobně).
Poskytov možném termínu.
Kontakty:
fax:
e-mail

VII. Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká poskytovateli dnem podpisu přejímajícího protokolu (odběrové
karty) a dále za využití služby vždy k poslednímu dni v měsíci.

2. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit objednateli daňový
doklad (dále jen „faktura“) za dané období na dohodnutou smluvní cenu podle § 29 zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále poskytnout
přehled o jednotlivém čerpání pohonných hmot a zboží ve fakturačním období. Objednatel
souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě, doručovaným prostřednictvím
umístění na zákaznickém servisu poskytovatele, nebo vystavením daňového dokladu v
listinné podobě.

3. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:

a) označení dokladu jako faktura,
b) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
c) IČO a DIČ smluvních stran,
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d) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
e) počet příloh a razítko s podpisem poskytovatele,
f) objednatele – Česká republika - Minist
g) konečného příjemce VÚ 7830 na adres
h) přehled o jednotlivém čerpání pohonný

4. Společně s fakturou je poskytovatel povinen doručit přehled jednotlivého čerpání pohonných
hmot a zboží ve fakturačním období s uvedením ID čísla karty, data, času a místa odběru,
druhu, množství a ceny odebraných pohonných hmot a zboží. Tento přehled poskytovatel
poskytne i v elektronické podobě, formát XML nebo jiný soubor pro další zpracování v
MICROSOFT OFFICE EXCEL.

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li na faktuře uvedená jiná lhůta
splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat
požadované doklady, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit poskytovateli.
Poskytovatel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém
případě plyne objednateli nová lhůta splatnosti dle tohoto článku ode dne vystavení
opravené nebo nové faktury.

7. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu objednatele a její směřování na
účet poskytovatele.

8. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení
za daň podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

9. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

VIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na pohonných hmotách a zboží a vlastnické právo k pohonným hmotám a
zboží přechází na objednatele okamžikem odběru v místě plnění dle článku V. odst. 1. této
smlouvy. Okamžikem čerpání pohonných hmot je moment, kdy pohonné hmoty přejdou do
nádrže automobilů objednatele, nebo jiných nádob a u zboží pak okamžik, kdy pověřený
pracovník převezme zboží od prodávajícího.

2. Odběrové karty vydané objednateli jsou stále majetkem poskytovatele. Při ukončení této
smlouvy je objednatel povinen předmětné karty bez zbytečného odkladu vrátit
poskytovateli. O předání karet bude sepsán předávací protokol.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat
obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny
objednatele.
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2.  Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 
1730 OZ důvěrné.  

3.  Poskytovatel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 
OZ.  

 
X. Záruka a reklamační podmínky 

 
1.  Poskytovatel v souladu s ustanovením § 2113 OZ a následujících poskytuje objednateli na 

zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy dle 
platných norem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se skrytá vada zboží, 
má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.  

2.  Objednatel je povinen u poskytovatele písemně oznámit zjištěné vady zboží a pohonných 
hmot bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamace“). Na žádost 
poskytovatele je objednatel povinen umožnit poskytovateli bez zbytečného odkladu 
prohlídku reklamovaných pohonných hmot a zboží a odebrání vzorků. Poskytovatel je 
povinen doručit objednateli písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 25 pracovních dnů po 
jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude objednateli doručeno písemné vyjádření 
poskytovatele k reklamované vadě, platí, že poskytovatel uznává reklamaci v plném 
rozsahu.  

3.  V případě, že pohonné hmoty nebudou splňovat platnou technickou normu pro příslušné 
pohonné hmoty a tato skutečnost bude prokázána posouzením vzorků, je poskytovatel 
povinen uhradit náklady spojené s případnými opravami automobilů objednatele, popřípadě 
třetích osob, které byly způsobeny vadnými pohonnými hmotami. Poskytovatel je povinen 
na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle 
odst. 2. tohoto článku, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
reklamaci.  

4. O odstranění vady smluvní strany sepíší protokol.  
5.  Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.  
 

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
1.  V případě prodlení poskytovatele s předáním odběrových karet ve sjednané době dle článku 

VI. odst. 3. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý i započatý den prodlení zvlášť až do úplného splnění závazku nebo do 
zániku smluvního vztahu.  

2.  V případě prodlení poskytovatele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku X. 
odst. 3. smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každý i započatý den prodlení zvlášť až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední 
smluvní stranou.  

3.  V případě porušení povinnosti poskytovatele uvedené v článku XII. odst. 6. této smlouvy je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

4.  V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z 
prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.  

5.  Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a poskytovateli prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.  
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6.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění.  

7.  Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno 
právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotčena 
povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.  

 
XII. Zvláštní ujednání 

 
1.  Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou založená se v rozsahu, který nebyl 
modifikován smluvními ujednáními, řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že pohonné hmoty a zboží nejsou a nebudou zatíženy žádnými 
právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

5. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk. 

6. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 
seznámí při plnění této smlouvy. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého 
závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele 
poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého 
závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly 
poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo 
subdodavatele). Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele, kteří se podílejí na 
plnění této smlouvy. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.  

7. Poskytovatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely splnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

8. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství na internetových stránkách Ministerstva 
obrany.  

9. Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
nároků či pohledávek, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto 
smlouvu jako celek bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně proti potvrzení o převzetí nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky 
s dodejkou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé 
straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky 
s dodejkou. 

11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
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pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou 
zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. 

12.   Poskytovatel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.  

13.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.  
 

XIII. Zánik závazků 
 
1.  Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.  
2.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2106 OZ v těchto případech 

podstatného porušení smlouvy:  
a.  prodlení poskytovatele s předáním odběrových karet ve sjednané lhůtě dle článku VI. 

odst. 3. této smlouvy delší než 5 pracovních dnů,  
b. prodlení poskytovatel s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku X. odst. 

3. této smlouvy delší než 5 pracovních dnů,  
c.  opakované reklamace na jakost zboží - opakovanou reklamací se rozumí více jak 3 

reklamace v době dle článku X. odst. 1. této smlouvy,  
3.  Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě jednoho měsíce ke konci 

kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi poskytovateli.  
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XIV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného.

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách a jedné příloze.
4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, podepsanými, oboustranně

dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne V dne

……………………………… …… …………………………………

velitel VÚ 7830 Praha


