
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

na dodávky motorové nafty 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") na dodávky motorové nafty (dále 
také zboží) upravují vztahy při dodávkách zboží mezi společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 61974757, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1104 
(dále jen „kupující") a prodávajícím. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito VOP, 
objednávkou kupujícího včetně její akceptace prodávajícím, Občanským zákoníkem 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

1. Smlouva na dodávky zboží bude uzavřena v rámci poptávkového řízení na základě 
písemné objednávky kupujícího zaslané prodávajícímu a jejím potvrzením prodávajícím. 
Kupující zašle e-mailem objednávku na e-mailovou adresu prodávajícího, která byla 
uvedena v jeho cenové nabídce. Prodávající tuto e-mailovou objednávku potvrdí 
oprávněnou osobou (akceptace objednávky) a zašle zpět kupujícímu na jeho e-mailovou 
adresu, kterou kupující uvede v zadávací dokumentaci poptávkového řízení na dodávku 
zboží. 
Vzor objednávky tvoří přílohu č. 1 VOP. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy 
dojde na e-mailovou adresu kupujícího elektronické potvrzení objednávky 
prodávajícím. Potvrzení objednávky prodávajícím musí být doručena kupujícímu ve 
lhůtě do 3 hodin od o1'amžiku doručení objednávky ze strany kupujícího na e
mailovou adresu prodávajícího. Přijetí objednávky, obsahující dodatky, výhrady, 
omezení nebo jiné objednávky kupujícího, bude považováno za odmítnuti objednávky. 
Objednávka ze strany kupujícího je platná 3 hodiny od okamžiku doručení na e
mailovou adresu prodávajícího. 

2. Předmětem smlouvy podle bodu č . 1 těchto VOP (dále také jen „smlouva") je závazek 
prodávajícího dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo a závazek 
kupujícího zboží dodané prodávajícím za podmínek stanovených podle těchto VOP 
převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 

3. Zboží musí splňovat minimálně funkční, provozní, technické a kvantitativní požadavky a 
kvalitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + Al, ve znění pozdějších úprav, resp. 
ČSN 656508 pro směsnou motorovou naftu s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) 
v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. Prodávající bude dodávat naftu 
v odpovídající kvalitě na použití podle ročních období se zaručenou filtrovatelností: 
3 .1. motorová nafta třídy (B) se zaručenou filtrovatelností - 0° C, 
3 .2. motorová nafta třídy (D) se zaručenou filtrovatelností -10° C, 
3 .3. motorová nafta třídy (F) se zaručenou filtrovatelností - 20° C, 
3.4. motorová nafta arktická se zaručenou filtrovatelností - 30° C. 
Požadovaná třída nafty bude specifikována v zadávací dokumentaci poptávkového řízení. 
Jakostní ukazatele dodávané motorové nafty budou garantovány protokolem o jakosti 
zboží (atestem) resp. prohlášením o shodě ke každé jednotlivé dodávce. 

4. Požadované množství zboží bude uvedeno v zadávací dokumentaci poptávkového řízení a 
následně v objednávce zboží. 

5. Místem plnění jsou výdejní stanice pohonných hmot na organizačních útvarech kupujícího 
uvedených v zadávací dokumentaci poptávkového řízení. Konkrétní místo plnění bude 



vždy určeno v objednávce. Prodávající (jeho zaměstnanci a jiné osoby, pomocí kterých 
plní závazek dle této smlouvy) je povinen při vstupu/vjezdu a výkonu veškerých činností 
v místě plnění dodržovat Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP) zveřejněné spolu s těmito VOP na internetové adrese 
https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/ (ve složce „Dokumenty" u veřejné zakázky „ Dodávky 
motorové nafty pro Dopravní podnik Ostrava a.s. ") a dále veškeré obecně závazné právní 
předpisy zejména bezpečnostní , protipožární a hygienické normy. BOZP tvoří přílohu č. 2 
VOP a požární řády na pracovištích. 

6. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené v objednávce kupujícího. 
Lhůta dodání zboží se považuje za dodrženou, shoduje-li se datum potvrzení dodacího 
listu s datem určeným objednávkou kupujícího. Předčasné dodávky event. dodávky mimo 
termín uvedený v objednávce je prodávající oprávněn realizovat pouze se souhlasem 
kupujícího. Uchazeč garantuje, že každou dílčí dodávku zboží je schopen realizovat 
nejpozději do 24 hodin po obdržení emailové objednávky kupujícího. 

7. Kupní cena je stanovena cenou prodávajícího, kterou předložil ve své nabídce, přičemž 
cena je stanovena k měrné jednotce 1 litr při teplotě l 5°C. Kupní cena zahrnuje spotřební 
daň, veškeré náklady prodávajícího (zejména náklady na dopravu do místa plnění) a 
všechny dávky, daně a poplatky dle platných zákonů ČR. Tato kupní cena je závazná pro 
dodávky zboží dodaného prodávajícím v době plnění uvedené v zadávací dokumentaci 
poptávkového řízení. 
Cena je uvedena bez DPH při splatnosti faktury 10 dní, v případě okamžité splatnosti je 
uvedena cena nižší. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočte ke každé 
dodávce daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné sazbě platné v den 
povinnosti přiznat daň, tj . v den uskutečnění zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění se 
považuje každá samostatná .dodávka zboží dohodnuta a uskutečněná podle těchto VOP. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí 
kupujícím. 

8. Kupující uhradí kupní cenu každé uskutečněné dodávky na základě faktury vystavované 
prodávajícím ve lhůtě splatnosti uvedené v objednávce. V případě desetidenní splatnosti 
musí být faktura doručena kupujícímu minimálně tři pracovní dny před splatností. 
V případě splatnosti okamžité, kterou se rozumí úhrada faktury třetí pracovní den po 
dodání pohonných hmot, musí být faktura doručena první pracovní den po dodání 
pohonných hmot. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platného zákona 
o dani z přidané hodnoty a současně dle zákona o spotřebních daních. V případě, že 
faktura nebude mít předepsané náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit bez 
zbytečného prodlení s uvedením důvodu. V takovém případě je prodávající povinen 
fakturu opravit a nebo v případě, kdy oprava nebude možná, vystavit fakturu novou s 
uvedením nové lhůty splatnosti. Kupující je povinen uhradit kupní cenu bezhotovostní 
platbou ve prospěch bankovního účtu uvedeného na daňových dokladech (fakturách), 
kterým budou dodávky fakturovány. Úhrada bude považována za provedenou dnem 
připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že fakturovaná částka překročí 
dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž 
překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně , bankovní účet 

prodávajícího musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je kupující oprávněn uhradit 
prodávajícímu cenu na úrovni bez DPH, DPH kupující poukáže správci daně. V případě 
prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží řádně a včas je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu 



smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, jež vznikne v příčinné 

souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána. 

9. Množství zboží uvedené na dodacím listu bude odpovídat údajům výdejního průtokového 
měřidla na autocisterně s přepočtem na l 5°C a úředním potvrzením o jeho kalibraci, ne 
starším dva roky. Prodávající je povinen předložit na požádání kupujícího příslušnou 
dokumentaci o kontrole měřidla dle předchozí věty provedené autorizovaným 
metrologickým střediskem. Množství dodaného zboží se v jednotlivých případech může 
lišit od požadovaného množství (při účtování v litrech při teplotě 15° C), maximálně o 
1 %, a to v záporném i kladném smyslu. Takovýto rozdíl není smluvními stranami 
považován za nedodání zboží. V takovém případě má však kupující po zjištění uvedené 
tolerance povinnost platit pouze takovou cenu, která odpovídá skutečně dodanému 
množství zboží. Dodání většího nebo naopak menšího množství zboží, než je dáno výše 
uvedeným % rozpětím, je závislé na schválení kupujícím. 

1 O. Zboží bude prodávajícím dodáno v automobilových cisternách s registrací stočeného 
množství přepočteného na 15°C, označením třídy, s plombami na uzávěrech, a to 
prostřednictvím vlastní dopravy či smluvních dopravců prodávajícího a na jeho náklady za 
podmínky zabezpečení takového způsobu přepravy, který zachová požadované a 
smluvené vlastnosti/jakosti zboží. V opačném případě, je kupující oprávněn odepřít 
převzetí zboží. 

11. Dodání zboží se realizuje tak, že kupující převezme zboží spolu s protokolem o jakosti 
zboží (atestem) resp. prohlášením o shodě ke každé dodávce a potvrdí bezpečnostní list, 
dále odpečetí uzávěry, odebere 2 vzorky zboží a potvrdí dodací list (stáčecí list) . Odebrané 
vzorky budou zapečetěny přes uzávěr láhve a zapečetění potvrdí řidič dopravce/přepravce 

prodávajícího svým podpis'em přes pečetní pásku. 

12. Přejímka zboží bude prováděna v pracovních dnech od 7°0 hodin do 13°0 hodin. V jiném 
termínu může být uskutečněna dodávka a přejímka zboží pouze po dohodě prodávajícího s 
kupujícím. Dodávky zboží po částech (dílčí dodávky) jsou přípustné za předpokladu 
dodržení termínu dodání zboží dle objednávky. 

13 . Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal zboží ve specifikaci a množství 
uvedeném v jednotlivých objednávkách. Pokud je předmět smlouvy splněn několika 
dílčími dodávkami, považuje se každá dodávka za včasné a řádné plnění , pokud se 
uskuteční v souladu s VOP a v souladu s jednotlivými objednávkami pro dané plnění. 

14. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud mu spolu se zbožím nebyly dodány 
dokumenty uvedené v bodu č. 9 a č. 11 těchto VOP nebo množství skutečně dodaného 
zboží převyšuje povolenou toleranci podle bodu č. 9 těchto VOP nebo zboží nebylo 
dodáno v jakosti dle bodu č . 3 těchto VOP. O odmítnutí dodaného zboží sepíše kupující s 
prodávajícím protokol, který bude kupujícím a prodávajícím podepsán a ve kterém bude 
vždy uveden důvod odmítnutí převzetí dodávky. Protokol o odmítnutí dodávky bude 
součástí dodacího listu. K podpisu protokolu za prodávajícího je oprávněn řidič realizující 
přepravu. 

15. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od 
prodávajícího. 

16. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží 
a potvrzením dodacího listu oprávněným zástupcem kupujícího. 



17. Dodáním zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za to, že po dobu 6 měsíců od 
dodání zboží bude mít zboží jakost a vlastnosti dle těchto VOP a objednávky učiněné 
v souladu s těmito VOP. Záruční doba počíná běžet dnem přechodu vlastnického práva na 
kupujícího. V případě, že kupující zjistí vady zboží, a to jak při převzetí, tak do konce 
záruční lhůty, je povinen tyto vady zboží bez zbytečného odkladu reklamovat písemně u 
prodávajícího. Kupující musí v reklamaci uvést čísla dodacího listu, faktury, objednávky, 
popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat nebo uvést, jak se projevují. 
Prodávající provede bez zbytečného odkladu šetření a zahájí reklamační řízení. Pro řešení 
reklamací budou určující vzorky zboží odebrané při dodávce dle bodu č. 11 těchto VOP. 
Odběr vzorků dle předchozí věty bude proveden v souladu s ČSN EN ISO 3170. 

18. Prodávající je povinen bezodkladně písemně oznamovat kupujícímu veškeré skutečnosti 
mající vliv na dodávky zboží dle těchto VOP. 

19. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží je považováno za podstatné porušení smluvních 
povinností s právem kupujícího na odstoupení od potvrzené objednávky. 

20. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2016 

21. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Vzor objednávky 
Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V Ostravě dne 23.09.2016 


