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RÁMCOVÁ SMLOUVA 

o 

 využívání BENZINA Tank Karet 
uzavřená mezi 

 

 
1. UNIPETROL RPA, s.r.o. 

se sídlem Litvínov -  Záluží 1, 436 70 

IČ: 27597075, DIČ:CZ27597075, DIČ k DPH: CZ699000139 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

24430 

zastoupená prostřednictvím UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod 

se sídlem Na Pankráci 1683/ 127, Nusle, 140 00 Praha 4 

zastoupená Ing. Markem Zouvalou, jednatelem 
 

       

(dále jen prodávající, také BENZINA) na straně jedné 
 

a 

 

2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

zapsaná v obchodním rejstříku dne 22. 4. 2010 vedeném KS Plzeň, 

oddíl Pr, vložka 737 

IČ:   72053119 

DIČ:  CZ72053119 

Zastupuje:  Bc. PAVEL PANUŠKA, generální ředitel 

 

 (dále jen zákazník) na straně druhé 

 
 

uzavírají tímto následující smlouvu 
 

Článek I. 
Účel a předmět smlouvy 

 

1.1. Účelem této smlouvy je zavedení BENZINA Tank Karty (dále též jen karta) zákazníkovi 

jako prostředku k bezhotovostnímu odběru pohonných hmot, zboží a dalších služeb 

prodávaných a poskytovaných na níže uvedených čerpacích stanicích a užívání karty 

zákazníkem. 

1.2. Předmětem této smlouvy je na straně jedné (i) umožňovat zákazníkovi koupit pohonné 

hmoty, zboží a další služby na čerpacích stanicích prostřednictvím karet a povinnost 

poskytovat zákazníkovi sjednané bonifikace/slevy a na straně druhé (ii) povinnost zákazníka 

řádně a včas hradit částky za odebrané pohonné hmoty, zboží a služby a další poplatky 

spojené s vydáním karty dle této smlouvy. 
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Článek II. 
Obchodní podmínky platební karty 

 

2.1. Obchodní podmínky pro vydání a užívání magnetické BENZINA Tank Karty včetně jejich 

příloh (dále jen Obchodní podmínky) jsou neoddělitelnou přílohou této smlouvy. 
 

 

Článek III. 
Povinnosti prodávajícího 

 

3.1. Prodávající zajišťuje a zprostředkovává služby podle článku I. s potřebnou odbornou péčí a 

dbá zájmů zákazníka. 

3.2. Prodávající bude seznamovat zákazníka se změnami v souvislosti s kartami, jakožto 

i s novými službami s nimi spojenými. 

 
 

Článek IV. 
Povinnosti zákazníka 

 

4.1. Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky uvedené v  článku V. této 

smlouvy. 

4.2. Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení uvedená v Obchodních podmínkách a 

potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v Obchodních 

podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá jako 

podmínky smlouvy: (i) vyloučení aplikovatelnosti ustanovení, která stanoví, že smlouva je 

uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran (článek 3), (ii) 

právo prodávajícího bez předchozího upozornění zablokovat karty (články 4, 5 a 15), (iii) 

vyloučení odpovědnosti prodávajícího za případné duplicitní platby (článek 5), (iv) 

vyloučení odpovědnosti prodávajícího za správnost částky účtované zákazníkovi čerpací 

stanicí (článek 18), (v) výpověď smlouvy prodávajícím bez uvedení důvodu se současným 

zablokováním karet (článek 21), (vi) právo prodávajícího na smluvní pokutu (článek 21), 

(vii) limitace náhrady škody (článek 22), (viii) vyloučení režimu adhezních smluv (článek 

24) a (ix) oprávnění provádět jednostranné změny Obchodních podmínek a ceníku 

(článek 26). 
 

Článek V. 
Další dohodnuté podmínky 

 

Zákazník a prodávající se dohodli na následujících podmínkách: 

 

5.1. Karty 

Poplatek za vydání každé jednotlivé magnetické karty bez rozdílu typu je 0,- Kč. 

       Karty budou vydány prodávajícím na základě objednávky od zákazníka po složení kauce, 

případně poskytnutím dalšího zajištění ze strany zákazníka.  

Počet vydaných karet a přístupová oprávnění k Zákaznickému portálu BENZINY jsou 

definovány v Příloze č. 2 této smlouvy. 
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5.2. Platební a fakturační podmínky  

5.2.1. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. 

5.2.2. Odebrané pohonné hmoty, veškeré zboží a užití služeb, k jejichž úhradě byly použity 

vydané 

karty, uhradí zákazník prodávajícímu na základě: 

 Inkasa 2x do měsíce 

5.2.3. Po uzavření příslušného zúčtovacího období zpřístupní prodávající zákazníkovi také 

souhrnný daňový doklad. Daňový doklad bude mít veškeré náležitosti dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o 

DPH) a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen občanský zákoník). Nedílnou součástí souhrnného daňového dokladu je detailní přehled 

prodejů a poplatků s uvedením údajů o jednotlivých dnech uskutečnění plnění a přehled dat 

přijatých plateb v rámci jednoho měsíce. 

5.2.4. Datem úhrady se rozumí datum připsání částky na účet prodávajícího. 

5.2.5. Podklad pro příkaz k úhradě a souhrnný daňový doklad jsou zákazníkovi zpřístupněny 

prostřednictvím Zákaznického portálu BENZINY a zároveň zaslány na e-mailovou adresu 

kontaktní osoby pro fakturaci, kterou zákazník uvede v Příloze č. 2. S tímto způsobem 

poskytování daňových dokladů zákazník výslovně souhlasí. 

  

5.3. Cena, poskytnutá bonifikace / sleva 

5.3.1. Cena PHM (včetně LPG) bude stanovena dle ceny platné v okamžiku nákupu na dané 

čerpací stanici, tzv. totemová/stojanová cena. Z totemové/stojanové ceny bude odečtena 

bonifikace/sleva na základě bonifikační tabulky. Bonifikace/sleva je stanovená za každý litr 

PHM nakoupené prostřednictvím karet na vybraných čerpacích stanicích uvedených na 

internetových stránkách www.benzina.cz nebo na Zákaznickém portálu nebo jinak 

oznámených prodávajícím zákazníkovi. 

 

Bonifikační tabulka pro totemovou/stojanovou cenu při měsíčním objemu odebraných litrů: 

Bonifikační tabulka 

od ltr/měsíc do ltr/měsíc 
Bonifikace/sleva / ltr vč. DPH* 

PHM 
 

      

0  4 999 0,00 
 

      

 5 000 29 999 0,70 
 

      

30 000  49 999 0,90 
 

      

50 000     1,00 
 

      

* Bonifikace/sleva je zákazníkovi poskytnuta na základě bonifikační tabulky pouze na produkty a na ČS, u nichž je cena stanovena dle 

totemové/stojanové ceny. Na vybraných ČS není bonifikace/sleva z totemové/stojanové ceny poskytnuta – jejich seznam je přílohou 
Obchodních podmínek pro vydání a užívání BENZINA Tank Karty a jeho aktuální znění je vždy uvedeno na webových stánkách BENZINY 

nebo Zákaznickém portálu BENZINY. 

 

5.3.2. Ostatní zboží a služby budou účtovány v cenách platných v daný okamžik na čerpací stanici. 

5.3.3. Výše odběrů pro určení bonifikace/slevy z  totemové/stojanové ceny je zákazníkovi 

vypočítána na základě skutečně dosažených měsíčních odběrů, tj. součet odběrů za všechny 

PHM produkty (včetně LPG, CNG, AdBlue) v celé síti BENZINA – bez ohledu na to, zda 

jsou prodávány dle totemové/stojanové ceny s fixní bonifikací/slevou nebo bez 

bonifikace/slevy. 
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5.3.4. Na bonifikaci/slevu ztrácí zákazník nárok v případě, že bude mít vůči prodávajícímu 

v průběhu zúčtovacího období jakékoliv peněžité závazky po splatnosti. Po skončení 

zúčtovacího období dojde k započtení výše částky bonifikace/slevy (v Kč) spolu 

s fakturovanou částkou, generovanou druhý kalendářní den následujícího kalendářního 

měsíce. Pokud bude částka vyjadřující bonifikaci/slevu vyšší než částka účtovaná za odběr 

pohonných hmot za dané období, dojde k navrácení tohoto rozdílu na účet zákazníka.  

 

5.4. Kreditní limit 

5.4.1. Kreditní limit je maximální limit otevřených pohledávek, které může mít zákazník vůči 

prodávajícímu. Zákazníkovi byl přiznán kreditní limit ve výši 5.570.000,- Kč. Rozpis 

jednotlivých středisek včetně hodnoty kreditního limitu je součástí této smlouvy jako příloha 

č.3.. 

 

5.5. Zajištění 

5.5.1. Zákazník poskytne prodávajícímu zajištění ve formě kauce  

 Kauce pro vydání každé jednotlivé karty bez rozdílu typu je 0,- Kč.  

 Kauce za zboží a služby je 0,- Kč. 

 Kauce za mýto je 0,- Kč. 
 

Článek VI. 
Všeobecná ustanovení 

 

6.1. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet sdělený zákazníkovi za účelem placení výše 

uvedených částek bude účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup v souladu se zákonem o DPH. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této 

smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o tom, že je nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno, ani 

vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení takového řízení. Prodávající se 

zavazuje, že bude-li vůči němu do doby splnění jeho povinnosti k odvodu daně z přidané 

hodnoty zahájeno řízení směřující k rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem, tuto 

skutečnost zákazníkovi neprodleně oznámí a uzavře s ním dodatek k této smlouvě. Obsahem 

takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona o DPH či sjednání 

práva zákazníka zadržet částku odpovídající výši zdanitelného plnění do doby splnění 

daňové povinnosti prodávajícím. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že 

za oznámení neprodleně učiněné je považováno takové oznámení, které je zákazníkovi 

doručeno nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala. 

Ukáže-li se prohlášení prodávajícího uvedené výše nepravdivým, dojde-li ke změně 

bankovního účtu či stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem a tuto skutečnost v 

rozporu s předchozími body tohoto článku smlouvy zákazníkovi neoznámí či s ním ani 

následně neuzavře dodatek k této smlouvě, sjednávají strany právo zákazníka postupovat v 

souladu s § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za prodávajícího. Dále strany 

sjednávají pro tento případ právo zákazníka na náhradu škody. 

6.2. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny 

podpisem obou stran. Tyto změny nebo dodatky jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

6.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní dobou jednoho měsíce, která 

počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smlouva zaniká k 

poslednímu dni příslušného měsíce. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět 

bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně. V případě nevyzvednutí zásilky se 
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má za to, že byla doručena 3. pracovním dnem po jejím předání poště nebo dnem doručení 

do datové schránky. 

6.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a objednávek se řídí českým právem, 

zejména občanským zákoníkem a přiloženými Obchodními podmínkami. Smluvní strany se 

dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a 

to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Ujednání uvedená odchylně 

ve smlouvě mají přednost před ujednáními uvedenými v Obchodních podmínkách. 

6.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

6.7. Zákazník tímto žádá a souhlasí s tím, aby mu byla zasílána na jeho e-mailovou adresu nebo 

faxové číslo obchodní sdělení. 

6.8. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které 

stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních 

stran. 

6.9. Zákazník potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s 

druhou smluvní stranou a že měl možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy, obsahu 

rozumí, chce jím být vázán. Zákazník dále potvrzuje, že všechny doložky obsažené v této 

smlouvě jsou mu srozumitelné, nejsou pro něj nevýhodné a smlouva se neodchyluje od 

obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. 

6.10. Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztah založený smlouvou nebo objednávkami se 

nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

6.11. Smluvní strany se dohodly, že podpisem této smlouvy se ruší veškeré předchozí smluvní 

ujednání včetně pozdějších dodatků. 

  

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro vydání a užívání BENZINA Tank Karty 

 Příloha č. 2 – Objednávka karet a nastavení oprávnění k Zákaznickému portálu BENZINA 

 Příloha č. 3 – Seznam středisek a jednotlivých kreditních limitů 
 

V Praze dne:                 V Plzni dne:  

 
UNIPETROL RPA, s.r.o.       Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,  

zastoupená prostřednictvím      příspěvková organizace 

BENZINA, odštěpný závod 

 

 

 

 

………………………………     ……….……………………... 

Jméno: Marek Zouvala     Jméno: Bc. PAVEL PANUŠKA 

Funkce: jednatel společnosti     Funkce: generální ředitel 


