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Rámcová smlouva na dodávky paliv  
 (uzavřená dle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) 

 
uzavřená mezi 

 

Prodávajícím: 

Obchodní jméno:  Vendys & V s.r.o. 

Sídlo: Hradešínská 1955/28, PSČ 101 00 Praha 10, Vinohrady 

Zastoupena: Václavem Tesárkem – jednatelem společnosti 

IČO: 61537586 

DIČ: CZ61537586 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha  

Číslo účtu: 1337932/0800 

Plátce DPH: Ano 

Registrační číslo dle Zákona o PHM: CZ1101035Q001 

Plátce DPH:  Ano 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 78897 

 

(dále jen „prodávající“) 

 
 

Kupujícím: 

Obchodní jméno:  Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Sídlo:  Revoluční 26, PSČ 401 11 Ústí nad Labem 

Zastoupena: Ing. Josefem Matějkou – předsedou představenstva 

 Ing. Liborem Turkem, Ph.D. – členem představenstva 

IČO:  25013891 

DIČ:  CZ25013891 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:  117397443/0300 

Plátce DPH:  Ano 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem oddíl B, vložka 945 

 

(dále jen „kupující“) 

 

1.  Předmět plnění 

 
1.1. Předmětem této rámcové kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je závazek prodávajícího za 

podmínek uvedených v této smlouvě dodávat kupujícímu motorovou naftu, motorovou naftu tř. 

2, automobilové benzíny (BA95 Super, BA98 Super Plus), popř. další rafinérské produkty (dále 

jen zboží) a převádět vlastnické právo prodávajícího na základě odsouhlasených dokladů o 

prodeji, přičemž kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané zboží dohodnutou 

cenu. 

 

1.2. Prodávající je povinen kupujícímu doložit dle Zákona č. 356/2003Sb., ve znění všech 

pozdějších změn a doplňků, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 

REACH, bezpečnostní list a osvědčení o jakosti ve znění všech pozdějších změn a doplňků. 

Bezpečnostní list a osvědčení o jakosti bude kupujícímu poskytnuto na jeho vyžádání. 
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1.3. Předmětem dílčích kupních smluv bude závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a to  

v množství, sortimentu a době podle požadavku kupujícího a možností prodávajícího a dále 

závazek kupujícího toto zboží převzít a zaplatit dodavateli. 

 

1.4. Počínaje dnem podpisu této smlouvy bude prodávající prodávat a kupující kupovat zboží 

 dodávané prodávajícím za podmínek, jež jsou popsány níže ve všeobecných obchodních 

podmínkách této smlouvy.  

 

1.5. Smluvní strany se dohodly, že obsahem budoucích smluvených kupních smluv budou vždy 

 níže uvedené všeobecné obchodní podmínky sjednané v této smlouvě. Dále se strany dohodly, 

 že pokud by měl být obsah v budoucnosti podepsaných kupních smluv sjednán jinak, než je 

 uvedeno v této smlouvě, musí být forma těchto kupních smluv vždy písemná.   

 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto obsahu budoucích kupních smluv  

(všeobecné obchodní podmínky dle § 1751 a násl. obč.z.) 
 

 

2.     Objednací a dodací podmínky 

 

2.1.. Dodávky zboží budu realizovány na základě písemných objednávek učiněných 

kupujícím (dále rovněž objednávka zboží). Závaznou objednávku zboží postačí zaslat 

prodávajícímu emailem na adresu pavel.vjater@vendys.cz nebo marcela.mateju@vendys.cz, 

telefonní spojení +420 487 883 022 nebo +420 774 440 095 a nebo faxem na číslo 

+420 487 883 022. Objednávka však musí být učiněna v pracovní dny od 8:00 do 12:00 

alespoň 24 hodin před požadovanou dobou dodání. V objednávce zboží je prodávající 

povinen uvést identifikační údaje, čas a místo dodání, množství a druh požadovaného zboží, 

dodací paritu, kupní cenu, platební podmínky (dohodnutá splatnost faktur), popř. další 

náležitosti. Prodávající je povinen objednávku zboží potvrdit nejpozději do 1 hodiny od 

jejího obdržení. Potvrzením objednávky zboží vzniká stranám závazek k dodávce a odběru 

zboží způsobem a v rozsahu podle objednávky zboží, a to za dohodnutou cenu. Prodávající 

se zprostí míry odpovědnosti dodat zboží kupujícímu včas, je-li prodlení způsobeno vyšší 

mocí, tj. okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.  

2.2. Jakost dodávaného zboží se řídí technickou normou viz níže: 

- motorová nafta a motorová nafta tř. 2: ČSN EN590 

- automobilové benzíny: ČSN EN 228 

 

Četnost dodávek na sjednané místo přejímky zboží je omezena technickými a provozními 

možnostmi prodávajícího a je limitována dostatkem požadovaného druhu zboží. 

Kupující musí přejímat zboží prostřednictvím zmocněné osoby, která převzetí zboží a 

správnost údajů potvrdí na dodacím listě, přepravním listě či případně na faktuře. Objednatel je vázán 

jednáním této osoby, i když překročila rozsah zmocnění udělený kupujícím. Neodpovídá pouze tehdy, 

pokud by překročení zmocnění bylo prodávajícímu známo. 

 Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou doklady opravňující kupujícího k jejímu uzavření 

(živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku). 

 

3.      Cena zboží 

 
3.1. Cena  zboží, které  je předmětem  prodeje  a  koupě  na  základě  této  smlouvy,  je dle týdenní 

(resp. aktuální) nabídky zaslané prodávajícím a odsouhlasené kupujícím. 

 

 

mailto:pavel.vjater@vendys.cz
mailto:marcela.mateju@vendys.cz
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4.      Platební podmínky 

 

4.1.    Splatnost faktur je 21 dnů ode dne dodání zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou   

jinak. Okamžik připsání dlužné částky na účet Prodávajícího se považuje za okamžik uhrazení 

kupní ceny. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu fakturu nejpozději 10 kalendářních dnů 

před dnem splatnosti, jinak se odpovídajícím způsobem prodlužuje splatnost faktury. V případě 

prodlení s úhradou plateb za faktury nad rámec splatnosti, je prodávající oprávněn zastavit či 

omezit dodávky pohonných hmot kupujícímu a to do doby, než dojde k uhrazení vzniklých prodlení 

plateb za faktury, tzn. vždy po uhrazení předchozí dodávky zboží kupujícímu.  

 
4.2. Fakturace bude probíhat  na základě oboustranných odsouhlasení odběru zboží na   

předávacích dokladech (dokladů o prodeji nebo přepravního listu). Prodávající je oprávněn fakturovat 

množství přepočítané na 15°C. Výdejní zařízení musí být pravidelně kalibrováno a prodávající je 

povinen na žádost zástupce kupujícího předložit kmenové listy. 

 

4.3.  Kupující se zavazuje uhradit řádně vystavenou fakturu bezhotovostním převodem na účet 

prodávajícího. 

 

4.4.  Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 

č.353/2003 Sb. a č.331/2014 Sb. ve znění změn a doplňků. Faktury, které nebudou takto vystaveny, 

má kupující právo prodávajícímu vrátit. Doba splatnosti tak začíná běžet znovu ode dne vystavení 

opravené faktury. 

 

4.5.  V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny, tedy nesplní-li zaplatit řádně a 

včas, je povinen dle §  1970 NOZ obč.z. zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení.  

V případě prodlení s placením faktur delší než 14 pracovních dnů je prodávající 

oprávněn na kupujícím vyžadovat zajištění úhrady kupní ceny dodávaného zboží a kupující je 

povinen v případě písemného požadavku prodávajícího poskytnout dohodnuté zajištění. 

Zajištění může být dohodou smluvních stran poskytováno proti konkrétním dodávkám či na 

bázi dlouhodobého zajištění, kde výše zajištění bude přiměřená předpokládanému objemu 

dodávek zboží pro období nejméně 30 dnů. Výběr formy zajištění či utvrzení dluhu dle ust.§ 

2010 a násl. obč.z.(např. ručení, majetková jistota -zástavní právo, směnka, uznání dluhu 

apod.) je prováděn tak, že konkrétní způsob bude stanoven dle výběru prodávajícího dohodou 

smluvních stran s přihlédnutím k reálným možnostem kupujícího. 
 

4.6. Pokud je prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve 

smyslu zákona o DPH nebo pokud bude kupující v dobré víře, že je prodávající v postavení, 

které by jinak založilo ručení kupujícího za nezaplacenou DPH, je kupující oprávněn a) 

zaplatit prodávajícímu cenu dodávky bez částky rovnající se příslušné výši DPH a b) odvést 

DPH za dodávku přímo na účet příslušného správce daně. Prodávající poskytne kupujícímu 

nezbytně nutnou součinnost při jednání kupujícího se správcem daně, která bude spočívat 

zejména v řádném a včasném poskytnutí pravdivých informací a dokladů a v podpoře při 

jednání kupujícího se správcem daně, pokud by správce daně vůči kupujícímu vznesl nárok 

z titulu jeho ručení za DPH, nebo pokud by kupující dobrovolně odvedl DPH za dodávku 

podle této smlouvy. 
 

5. Dodací podmínky 

 

5.1. Dodací podmínky zboží v autocisternách se řídí podle dodací doložky DAP (cena včetně 

dopravy na místo dodání) dle INCOTERMS 2010. Místem dodání je:  
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1). Jateční 426, PSČ 400 19 Ústí nad Labem 

 

6. Nabytí vlastnického práva ke zboží 

 
6.1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží okamžikem fyzického převzetí zboží v místě dodání 

dle odst. 5.1. Účastníci tedy nesjednávají výhradu vlastnického práva dle § 2132 a násl. obč.z.., 

 pokud nebude dohodnuto v konkrétním případě něco jiného 

 

7. Nebezpečí škody na zboží 

 

7.1.  Nebezpečí škody na zboží, a to ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží, přechází na 

kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu, případně potvrzením kupujícího na dodacím listu, 

přepravním listě, faktuře či jiném dokladu o převzetí zboží. 

 

8. Dodací podmínky a jakost zboží 

 
8.1. Zboží bude dodáváno do místa určení v automobilových cisternách, podle druhu a 

množství zboží a to prostřednictvím vlastní dopravy prodávajícího nebo smluvním 

dopravcem prodávajícího. 

 

8.2.  Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží se považuje dodací list nebo přepravní list s 

náležitostmi podle příslušného přepravního řádu, bude-li plněno prostřednictvím veřejného 

dopravce.  

8.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro určení množství dodaného zboží bude 

rozhodující hodnota naměřená v daňovém skladě prodávajícího nebo dodacím listu rafinérie 

(resp. terminálu ČEPRO) při 15 ºC. Kontrolním dokladem bude stáčecí lístek z tiskárny 

autocisterny. 

8.4. V případě zjištění jakýchkoliv vad dodávky je kupující povinen neprodleně o svých 

zjištěních písemně informovat prodávajícího. Prodávající provede bez zbytečného odkladu 

šetření a zahájí reklamační řízení. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit 

prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží a odebrání vzorků. V reklamačním řízením 

jsou rozhodující vzorky odebrané z cisterny při převzetí zboží.  

 

9. Závěrečná ustanovení 
 

9.1.  Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 

 

9.2. Tuto smlouvu a jednotlivé kupní smlouvy lze změnit pouze oboustrannou písemnou dohodou 

obou smluvních stran ve formě dodatku. 

 

9.3. Smlouvu lze ukončit dohodou či písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 

 

9.4. Výpověď musí být zaslána na adresu sídla druhé smluvní strany doporučenou poštou nebo 

datovou schránkou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího od 

doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 

9.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení, které má platnost originálu. 

 

9.6. Účastníci se v souladu s ust.§ 89a o.s.ř. dohodli pro případ soudního sporu  místní příslušnost  

Okresního soudu v České Lípě či Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec. 
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9.7. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních 

stran občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 
9.8. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti 

zveřejnění  této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.  

 

 
 

 

 

Za prodávajícího Za kupujícího                                                            

V Praze, dne V Ústí nad Labem, dne  

            

 

                                              

 

……………………………                             ….………………………… 

Václav Tesárek   Ing. Josef Matějka 

Jednatel společnosti Předseda představenstva 

Vendys & V s.r.o. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

  
 

 

 
                           ….………………………… 

   Ing. Libor Turek, Ph.D. 

  Člen představenstva 

 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

 


