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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
 

Kupní smlouva 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Číslo smlouvy kupujícího: 1/01/051/18 Číslo smlouvy prodávajícího: ………………    
 
 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 
IČO:  26402068 
DIČ:  CZ26402068 
zastoupen:  , předsedou představenstva a 

, členem představenstva 
bankovní spojení:  
společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 1197 
k rukám:                     
e-mailová adresa:       
 
(dále také „kupující“ na straně jedné) 
 
a 
 
G7, a. s. 
se sídlem: Tylova 541, 436 01 Litvínov 
IČO:  63145880 
DIČ:  CZ63145880 
zastoupen:  , předsedou představenstva  
bankovní spojení:   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, 
vložce 722 
k rukám:                     
e-mailová adresa:      
 
 
(dále také „prodávající“ na straně druhé) 
(společně kupující a prodávající také „smluvní strany“) 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem této Prováděcí smlouvy je Předmětná dodávka motorové nafty včetně dopravy 

do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů Kupujícího 
(dále také „zboží“). Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení k veřejné 
zakázce na rámcovou smlouvu „Nákup motorové nafty“ a dále na základě dílčí veřejné 
zakázky s názvem „MINITENDR 05“. 
 

1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu zboží v množství, způsobem a kvalitě dle této 
Prováděcí smlouvy, a Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit v souladu s touto 
Prováděcí smlouvou kupní cenu. 
 

1.3 Na základě této Prováděcí smlouvy (dále také „smlouva“) bude dodáno toto zboží 
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v Rozsahu:   
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Množství 
v litrech* 

Počet 
závozů 

předpoklad 
Třída místo plnění 

30 000 5 motorová nafta třídy B 
(filtrovatelnost maximálně 

0° C)  
nebo  

motorová nafta třídy D 
(filtrovatelnost maximálně -

10° C)  
nebo  

motorová nafta třídy F 
(filtrovatelnost maximálně - 

20° C) 

Úložiště Otovice 

24 000 4 Úložiště Cheb 
24 000 4 Úložiště Bochov 
18 000 3 Úložiště Toužim 

18 000 3 Úložiště V. Hleďsebe 

30 000 5 Úložiště Hazlov 

18 000 3 Úložiště H. Slavkov 

18 000 3 Úložiště K. Lípa 

180 000  CELKEM 
v rámci optimalizace je možný přesun dodávek mezi středisky  

 
2.1 Na základě této smlouvy bude dodáno toto zboží v termínech:  
 
Dodávky budou realizovány do dvou pracovních dnů od zaslání objednávky prostřednictvím 
emailu společně s uvedením požadovaného množství v litrech 
První dodávka motorové nafty může být realizována do dvou pracovních dnů od podpisu 
smlouvy. 
Jednotlivé dodávky budou v objemu min. 6 000 litrů 

 

 
II. 

Dodací a technické podmínky 
 
2.1 Součástí Předmětné dodávky zboží je dodací list, stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých 

dodávek – atest kvality pohonných hmot. 
2.2 Kontakty na případná příslušná místa dodání:  

 
 

Místo plnění Adresa Kontaktní osoba Telefon 

Úložiště Otovice Na Vlečce 177, Otovice   

Úložiště Cheb Vrázova 10, Cheb     

Úložiště Bochov Pražská 301, Bochov    

Úložiště Toužim Plzeňská 343, Toužim    

Úložiště V. Hleďsebe U Potoka 396, Velká Hleďsebe    

Úložiště Hazlov Vojtanovská ul. 475, Hazlov    

Úložiště H. Slavkov Na Dole 684, Horní Slavkov    

Úložiště K. Lípa Krásná lípa   
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2.3 Zboží bude dodáno kupujícímu na případné následující adresy: 

• Otovice, Na Vlečce 177, Otovice, PSČ 362 32  
• Cheb, Vrázova 10, Cheb, PSČ 352 01   
• Bochov, Pražská 301, Bochov, PSČ 364 71  
• Toužim, Plzeňská 343, Toužim, PSČ 364 01  
• Velká Hleďsebe, U Potoka 396, Velká Hleďsebe, PSČ 354 71  
• Hazlov, Vojtanovská ul. 475, Hazlov, PSČ 351 32  
• Horní Slavkov, Na Dole 684, Horní Slavkov, PSČ 357 31  
• Krásná Lípa, Krásná Lípa, PSČ 358 01 

a to v pracovní dny, nebude-li dohodnuto jinak v pracovní době od 7:00 do 14:00 hod. 
 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na kupujícího nastává okamžikem složení zboží na 
stanoveném místě plnění, tj. přečerpáním do zařízení kupujícího. Dopravu do místa plnění 
zajišťuje prodávající. Prodávající je povinen zajistit u svého smluvního přepravce, aby tento 
převážel zboží ve vyčištěné cisterně tak, aby nedošlo k znečištění či snížení kvality 
převáženého zboží. Prodávající předá dopravci dodací list, stáčecí lístek a atest jakosti 
dodávky, který tento dále předá kupujícímu. Odpovědný zástupce kupujícího potvrdí 
podpisem na dodacím listě převzetí zboží. 

2.4 Kupující požaduje po prodávajícím dodržování podmínek stanovených v dohodě ADR o 
přepravě nebezpečných věcí přepravcem pohonných hmot. 

2.5 Kupující požaduje jako záruku kvality dodávaných pohonných hmot, aby dodavatel 
předložil atest kvality pohonných hmot. 

2.6 Úbytek pohonných hmot v průběhu přepravy je řešen vyhláškou č. 237/2005 Sb., kterou se 
stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.7 Vozidla (cisterny), ve kterých budou pohonné hmoty prodávajícím dodávány, musí být 
vybavena zařízením s tiskárnou na přepočet litrů stočených na litry při 15° C. Kupující uhradí 
za dodávku pohonných hmot kupní cenu, pouze však za množství přepočtené na litry 
stáčené při 15° C dle stáčecího lístku nebo dodacího nákladového listu. 

 
III. 

Kupní cena 
 
3.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této prováděcí 

smlouvy.   
3.2 Cena za 1 litr pohonných hmot může být změněna pouze na základě právních předpisů a to 

při změnách daňových sazeb (DPH, spotřební daň) anebo, dojde-li ze zákona k povinné 
změně poměru jednotlivých složek obsažených v motorových palivech (např. biopaliva), 
anebo při změně proměnlivých položek PT a KT výše uvedeného vzorce pro výpočet ceny. 

3.3 Položky IP (inline prémie) a DM (dopravní marže) uvedené v nabídce prodávajícího 
v zadávacím řízení na Rámcovou smlouvu „Nákup motorové nafty“ není možné na základě 
Výzev k podání nabídky na realizaci Dílčí veřejné zakázky s poukazem na ustanovení § 91 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, překročit. Pro jednotlivé smluvní strany 
Rámcové smlouvy jsou tak závazné její podmínky: cena položky IP (inline prémie) a DM 
(dopravní marže) ve výši, kterou prodávající v Rámcové smlouvě nabídl v rámci své nabídky 
podávané do veřejné zakázky „Nákup motorové nafty“, bude po celou dobu platnosti 
Rámcové smlouvy nejvyšší přípustnou hodnotou pro daného prodávajícího a jednotlivé 
Dílčí veřejné zakázky. 

3.4 V jednotkové ceně pohonných hmot jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně 
nákladů spojených s celními poplatky, dopravou zboží do místa plnění a náklady spojené s 
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povinným obsahem MEŘO (metylester řepkového oleje) v naftě.  
3.5 Ke kupní ceně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za 

to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
 

IV. 
Platební podmínky 

 
4.1 Zálohové platby se nesjednávají. 
4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejichž přílohou bude 

dodací list a stáčecí lístek dle této smlouvy. Prodávající vystaví fakturu do 5 pracovních dnů 
po dodání zboží a potvrzení převzetí zboží kupujícím podpisem stáčecího lístku. Součástí 
každé faktury bude rovněž příloha (analogická s Přílohou č. 1 této kupní smlouvy) 
s rozepsanými hodnotami položek vzorce pro výpočet ceny, včetně uvedení aktuálních 
hodnot položek PT a KT platných v období dodání a uvedení platnosti tohoto období, které 
dodavatel použil pro výpočet ceny při fakturaci. 

4.3 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství v litrech a ceny za 1 litr 
včetně dopravy, při zachování podmínek uvedených v článku III. odst. 3.2 a odst. 3.3 této 
smlouvy. Měření množství dodávané nafty v jednotlivé dodávce bude prováděno ve smyslu 
čl. 2.7 této smlouvy. Výsledky měření množství dodaného zboží budou zachyceny ve 
stáčecím lístku, jehož originál bude předán při dodávce zboží a kopie bude přílohou faktury.  

4.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.  
4.5 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení daňového 

dokladu kupujícímu.  
4.6 Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny či 

její splátky budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně či její splátce odepsány z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

4.7 Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. V případě, 
že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen 
takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku smlouvy.  

4.8 Pro účely fakturace se strany dohodly na fakturační adrese: 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
Na Vlečce 177 
360 01 Otovice 

4.9 Smluvní strany se dohodly, že je prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na 
základě informace od prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s 
tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 
plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně 
kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku 
uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout 
veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných 
zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit 
veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

4.10 Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu prodávajícímu pouze na 
účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 
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4.11 Prodávající na vyžádání kupujícího umožní kupujícímu po dobu platnosti této smlouvy 
přístup k informacím o vývoji kotací Platts Barges FOB Rotterdam Mean, resp. tyto informace 
(kotace za minulý týden) poskytne kupujícímu spolu s fakturou. 

 
V. 

Záruka za jakost a reklamace 
 
5.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání kvalitu v souladu 

s platnými normami a předpisy, v době uzavření smlouvy se jedná zejména o ČSN EN 590 
Motorová paliva. Motorové nafty. Technické požadavky a metody zkoušení a vyhlášky 
č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování 
složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 12 měsíců od jeho dodání na 
skladovatelnost a zpracovatelnost při dodržení podmínek skladování. Čestné prohlášení o 
podmínkách skladování jsou Přílohou č. 2 této smlouvy. 

5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující povinen neprodleně o tomto zjištění 
písemně informovat prodávajícího. Písemná reklamace bude zaslána faxem nebo e-mailem 
na kontakty uvedené v čl. 10. 1 Rámcové smlouvy na dodávky. Prodávající je povinen bez 
zbytečných odkladů zahájit šetření a reklamační řízení. 

5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku 
reklamovaného zboží a odebrání zboží. 

5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena slevou, dodáním nové nafty nebo 
dobropisem – vrácením zboží. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci kupujícího. 

5.6 Likvidaci vadného zboží provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady. 
V případě, že vadná dodávka způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení kupujícího, je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či odstranění jiné 
škody na zařízení kupujícího na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování prodávajícímu. 

5.7 V případě, že si kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu kvality dodaného zboží 
a ze zkoušky vyplyne, že bylo dodáno zboží v kvalitě v rozporu s touto smlouvou, zavazuje 
se prodávající uhradit náklady uhrazené kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě faktury 
se splatností 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování prodávajícímu. Dále je prodávající 
povinen provést na své náklady likvidaci veškerého takto vadně dodaného zboží 
v jednotlivých skladech kupujícího, tzn. všech jednotlivých dodávek z této nekvalitní 
dodávky. 

5.8 Prodávající je odpovědný za škodu způsobenou vadným plněním, včetně případné škody 
na motorových vozidlech zapříčiněné použitím vadných pohonných hmot. 

 
 

VI. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn., pokud nebude zboží i 

každá jednotlivá dodávka dodána ve sjednaném termínu, objednaném množství anebo 
v dohodnuté kvalitě) je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení 
§ 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení. 

6.2 Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením ceny za Předmětné dodávky, se Kupující 
zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z platné faktury za každý 
den prodlení. 

6.3 Smluvními pokutami není nikterak dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu 
škody v celém jejím rozsahu. 

6.4 Smluvní strany se dohodly na splatnosti smluvních pokut, případně náhrady škody do 14-ti 
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dnů ode dne doručení vyčíslení smluvní pokuty či náhrady škody. Kupující je oprávněn 
započíst smluvní pokutu vůči závazkům Kupujícího k Prodávajícímu. 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
8.1 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným způsobem na 

doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této Prováděcí smlouvy považována za 
doručenou pátým dnem po jejím podání k poštovní přepravě. 

8.2 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení 
§ 2090, § 2091, § 2093, § 2099 odst. 2, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2123, § 2562 občanského 
zákoníku. 

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8.4 Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zveřejnit tuto Prováděcí smlouvu i její 
dodatky dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na profilu zadavatele 
(kupujícího) a povinnost kupujícího uveřejnit smlouvu v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží dva. 

8.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat 
za smluvní stranu. 

8.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Prováděcí smlouvy, včetně 
příloh a s celým obsahem prováděcí smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Prováděcí 
smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

8.8 Pojmy v této smlouvě používané, avšak ne výslovně definované v této Prováděcí smlouvě, 
mají význam, jenž jim je připisován v Rámcové smlouvě (včetně jejích příloh a dodatků 
účinných ke dni podpisu této Prováděcí smlouvy). 

8.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
• Příloha č. 1 – Cenová nabídka 
• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o podmínkách skladování. 

 
 
V Otovicích dne  30.7.2018                                                      V Litvínově dne 30.7.2018  
 
Kupující:                                                                                      Prodávající: 
 
 
___________________________________   _______________________________ 

         
předseda představenstva                                                               předseda představenstva 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

  
člen představenstva  



 

 

P ř í l o h a  č .  1  -  C E N O V Á  N A B Í D K A  
 

Název dílčí veřejné zakázky „Nákup motorové nafty“ 
 
 
Cena za zboží ke dni podání nabídky včetně dopravy: 
 

cena za 1 litr 
bez DPH 

v Kč 

pevně stanovená 
položka IP 

(inline prémie) 
v USD 

pevně stanovená 
položka DM 

(dopravní marže) 
v Kč bez DPH 

množství 

celková cena  
za množství  

bez DPH 
v Kč 

24,37 65 0,30 180 000 litrů 4.386.600,- 

 
Nabídková cena byla stanovena ke dni podání nabídky při stanovení ceny za jeden litr dle 
následujícího vzorce: 
 
NC = (PT + IP uchazeče) x KT x DR / 1000 + SPD + DM 
kde: 
NC je nabídková cena za 1 litr nafty (bez DPH), 
PT je aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací Platts Barges FOB Rotterdam 

Mean z předešlého týdne v USD, 
IP je prémium tuzemského trhu v USD za 1 t paliva představující náklady na zpracování 

produktu, doplnění biosložkou, obchodní marži dodavatele, náklady na dopravu 
zboží z rafinerie do místa výdeje i náklady na nutnou rekonstrukci stojanů a 
autorizačních zařízení a další náklady vyplývající s provozováním čerpacích stanic a 
administrativními úkony uchazeče – nepřekročitelná položka, 

KT je aritmetický průměr denních kotací kurzů Kč/USD vydaných ČNB, 
DR je referenční hustota (koeficient), nafta = 0,845 kg/m3, 
SPD je spotřební daň, nafta = 10,95 Kč bez DPH za 1 litr 
DM je dopravní marže v Kč bez DPH za 1 litr – nepřekročitelná položka. 
 
V jednotkové ceně pohonných hmot jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně 
nákladů spojených s celními poplatky, dopravou zboží do místa plnění a náklady spojené s 
povinným obsahem MEŘO (metylester řepkového oleje) v naftě. 
 
Jednotková cena je jednotná pro závoz do všech areálů kupujícího určených v kupní smlouvě. 
         
V Litvínově, dne  
 
 
        …………….……………………. 

                        
                předseda představenstva 
 

(k podpisu bude připojeno tiskacím písmem jméno a příjmení oprávněného zástupce nebo zástupců) 
  



 

 

 
Příloha č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH SKLADOVÁNÍ 

 
 
 

Prohlášení o podmínkách skladování 
 

       Prohlašujeme, že společnost G 7, a.s., IČ: 63145880 neuskladňuje dodávané zboží 
(motorovou naftu) ve vlastních skladech. G 7, a.s. distribuuje buďto v pozici ukladatele 
vlastního zboží ze skladu smluvního skladovatele nebo v pozici odběratele obchodního 
zboží ze skladů třetích stran. V obou případech se jedná o distribuci z daňových skladů. 

 
 

       Všechny daňové sklady povinně splňují z hlediska udržení kvality podmínky normy   
ČSN 65 6500 a z hlediska požární bezpečnosti podmínky ČSN 65 02001. 

 
 
 
 
 
 
      Litvínov, 24.7.2108                                                                razítko + podpis 
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