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1 Použití příručky 
Tato příručka je vytvořena na základě zkušeností jednotlivých Odběratelů s čerpáním 
z rámcových dohod a zkušenostmi Dodavatelů při komunikaci s Odběrateli.  

Cílovou skupinou jsou především Odběratelé z řad podřízených organizací jednotlivých 
ministerstev, kterým má příručka usnadnit orientaci v rámcových dohodách, správnou 
tvorbu návrhu kupní smlouvy včetně vyplnění přílohy ke kupní smlouvě a správné odeslání 
objednávky (tvořené podepsaným návrhem kupní smlouvy a přílohou ke kupní smlouvě).  

Příručka je rozeslána přímo na všechny Odběratele uvedené v Příloze č. 1 rámcových dohod 
(Seznam odběratelů) a zveřejněna včetně příloh na stránkách Ministerstva financí v sekci 
Smart Governance 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/centralni-nakup-
statu/metodiky 

! Příručka obsahuje kontrolní list a doporučené postupy pro zpracování návrhu kupní 

smlouvy, příloh a zaslání návrhu kupní smlouvy Dodavateli. 

1.1 Dokumentace veřejné zakázky  

Veškerá dokumentace k této veřejné zakázce a všem jejím částem je zveřejněna na profilu 
zadavatele 

https://mfcr.ezak.cz/contract_display_1898.html  

Přílohou tohoto dokumentu jsou zejména: 

 editovatelné návrhy kupní smlouvy pro části VZ, kde je dodavatelem Škoda Auto 

 editovatelné návrhy kupní smlouvy pro část VZ, kde je dodavatelem Hyundai (část B 
VZ) 

 needitovatelné vzorové kupní smlouvy a přílohy ke kupní smlouvě 

 Přílohy č. 1 k návrhům kupních smluv – s automatickou kalkulací nepoužitých položek 

V návrzích kupních smluv (editovatelných vzorech) jsou žlutě vyznačeny informace, které 
musí Odběratel doplnit.  

1.2 Dotazy odběratelů 

Odběratelé své dotazy směřují na e-mailovou adresu Ministerstva financí, nikoliv na 
kontaktní osoby Dodavatelů. 

! Odběratelé své dotazy zasílají na centralninakup@mfcr.cz  

Zodpovězené dotazy budou zveřejněny na stránkách Ministerstva financí v sekci Smart 
Governance a případně zahrnuty do této příručky.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/centralni-nakup-statu/metodiky
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/centralni-nakup-statu/metodiky
https://mfcr.ezak.cz/contract_display_1898.html
mailto:centralninakup@mfcr.cz
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2 Uzavírání kupních smluv 
Seznam Odběratelů, kteří jsou oprávněni uzavírat kupní smlouvy, je uveden v Příloze č. 1 
rámcových dohod „Seznam odběratelů“ 

Návrh kupní smlouvy zaslaný Odběratelem neuvedeným v této příloze nebude ze strany 
Škoda Auto a Hyundai akceptován.  

Seznam odběratelů vychází z předsběru požadavků ministerstev a resortních organizací, 
které projevily konkrétní zájem odebírat z těchto rámcových dohod.  

Rozšíření nebo dodatečné úpravy Seznamu odběratelů, např. zahrnutí nového odběratele, 
není možné.  

! Příloha č. 1 Seznam odběratelů není to samé, co seznam stanovišť (příloha č. 8 rámcových 

dohod) 

2.1 Postup uzavírání kupních smluv 

Postup pro uzavírání kupních smluv je uveden v článku IV. rámcových dohod.  

Písemnou výzvou dodavateli se rozumí zaslání vyplněného a podepsaného návrhu kupní 
smlouvy (příloha č. 6 rámcových dohod) včetně přílohy k této kupní smlouvě (příloha č. 1 
kupní smlouvy – Specifikace předmětu plnění). Není nutné zasílat další zde neuvedené 
přílohy.  

Kupní smlouva je Odběratelem opatřena před odesláním datovou schránkou kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.  

Vyplněné a podepsané kupní smlouvy včetně příloh zasílá Odběratel do datové schránky 
Dodavatele.  

Doporučujeme Odběrateli informovat o zaslání návrhu kupní smlouvy také kontaktní osoby 
Dodavatele zasláním e-mailu. 

! Odběratel zašle elektronicky podepsanou kupní smlouvu včetně přílohy ke kupní smlouvě 

do datové schránky Dodavatele.  

 

Pro Škoda Auto je kontaktní osobou 

Klára Zítková, tel. 605 293 359, e-mail: klara.zitkova@skoda-auto.cz 

Ing. Pavel Toman, tel. 605 293 346, e-mail: Pavel.Toman1@skoda-auto.cz  

 
Pro Hyundai je kontaktní osobou 

Martin Krob, telefon 222 334 399 (222 334 387), email: direct@hyundai.cz  

 

mailto:klara.zitkova@skoda-auto.cz
mailto:Pavel.Toman1@skoda-auto.cz
mailto:direct@hyundai.cz
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2.1.1 Vyplnění návrhu kupní smlouvy 

Návrh kupní smlouvy je uveden v příloze č. 6 rámcových dohod. 

Pro potřeby Odběratelů jsou návrhy kupních smluv v jednotlivých částech veřejné zakázky 
předvyplněny na hlavičce dokumentu a jsou dále vyplněny údaje o Dodavateli v dané části 
veřejné zakázky a v závěru dokumentu jsou doplněni zástupci Dodavatele oprávnění uzavírat 
kupní smlouvy.  

Odběratel vyplní v hlavičce dokumentu údaje o své organizaci a dále všechny žlutě označené 
údaje v jednotlivých částech kupní smlouvy.  

Níže je uveden přehled údajů o rámcových dohodách, které Odběratel vyplní v části kupní 
smlouvy: „podle Rámcové dohody na nákup osobních automobilů v rámci centrálního 
nákupu státu č. j. *** uzavřené dne *** (dále jen „Rámcová dohoda“) 

Odběratel může z návrhu kupní smlouvy odstranit zmínku o názvu a čísle projektu pod 
hlavičkou „uzavřená v rámci projektu s názvem*** č. ***“. Tyto údaje se týkají pouze 
odběrů, které jsou realizovány z projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Komentář 
Odběratel odstraní vždy. 

! Odběratel uzavírá kupní smlouvy samostatně pro každou část veřejné zakázky.  

 

Část veřejné zakázky Číslo jednací  Den uzavření 

Část A  MF-14452/2018/1301-1 21. září 2018 

Část B MF-14452/2018/1301-2 29. srpna 2018 

Část C MF-14452/2018/1301-3 21. září 2018 

Část D MF-14452/2018/1301-4 25. září 2018 

Část E MF-14452/2018/1301-5 21. září 2018 

Část F MF-14452/2018/1301-6 21. září 2018 

Část G MF-14452/2018/1301-7 25. září 2018 

Část H MF-14452/2018/1301-8 21. září 2018 

 

Do tabulky uvedené v  čl. II návrhu kupní smlouvy překlopí Odběratel sumárně údaje ze 
všech příloh č. 1 kupní smlouvy dle jednotlivých specifikací (pro danou část veřejné zakázky) 
a slovně vypíše celkovou cenu za předmět plnění bez DPH, DPH celkem a cenu celkem včetně 
DPH.  

2.1.2 Vyplnění přílohy č. 1 k návrhu kupní smlouvy 

! Ceník předmětu plnění, který vyplnil Dodavatel  v rámci nabídky, je součástí uzavřených 

rámcových dohod v textovém formátu jako příloha č. 7 rámcových dohod. 
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Odběratel použije pro definici konkrétní konfigurace výbavy u každé kategorie každé části 
veřejné zakázky přílohu č. 1 kupní smlouvy (excelová tabulka). 

Pro potřeby Odběratelů je připravena excelová tabulka, do které je možné konkrétní údaje 
z příloh jednotlivých částí veřejné zakázky překopírovat.   

 

! Dálniční známka není předmětem DPH. Tato skutečnost je v excelové tabulce zohledněna. 

 

Výpočet celkové ceny probíhá formou odečítání položek, které Odběratel nepotřebuje. 
Základní cenou, ze které se vychází, je cena, která zahrnuje všechny kalkulované položky a je 
uvedena v části tabulky „Cena za Osobní automobil v plné výbavě včetně asistenčních služeb 
a servisu“.  

V excelové tabulce je připravena funkcionalita, která umožní Odběrateli označit položky, 
které jsou v konkrétním návrhu kupní smlouvy vyžadovány a které naopak vyžadovány 
nejsou. Automaticky jsou všechny položky označeny jako „NE“, tj. nejsou vyžadovány a jsou 
automaticky odečteny.  

! Položky specifikace v každé kategorii jsou od maximální výbavy a ceny odečítány, týká se i 

servisu a asistenčních služeb.  

2.1.2.1 Kalkulace ceny 

Pro kalkulaci jednotkové ceny za 1 osobní automobil a příslušného DPH, kalkulaci celkové 
ceny bez DPH a celkové ceny s DPH za požadovaný počet automobilů Odběratel  použije 
Přílohu č. 1 ke kupní smlouvě „Specifikace požadovaného předmětu plnění "Nákup osobních 
automobilů v rámci Centrálního nákupu státu“.  

Doporučený postup výpočtu DPH je následující:  

 Odběratel označí všechny položky, které chce/nechce zahrnout do specifikace 
(vybere v tabulce Ano/Ne) 

 Odběratel vypočte celkovou jednotkovou cenu za 1 automobil bez DPH 

 Z této jednotkové ceny po úpravách bez DPH Odběratel vypočítá DPH 21 % a 
zaokrouhlí matematicky na dvě desetinná místa (dálniční známka není předmětem 
DPH) 

 Odběratel dopočte jednotkovou cenu za automobil s DPH 

 Odběratel dopočte cenu za požadovaný počet osobních automobilů prostým 
vynásobením počtem požadovaných kusů dané specifikace (již se nijak 
nezaokrouhluje) 

! Za správnost výpočtu DPH a ceny včetně DPH a celkových hodnot je odpovědný 

Odběratel.  
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2.1.3 Doporučený postup zaslání návrhu kupní smlouvy 

 Odběratel vyplní všechny identifikační údaje v kupní smlouvě 

 Odběratel vyplní přílohy č. 1 ke kupní smlouvě, vždy jednotlivě pro konkrétní 
technickou specifikaci 

o z nabídky vybere požadovanou barvu  
o z nabídky vybere, zda požaduje zimní nebo letní pneumatiky při dodání 
o uvede počet vozů v dané specifikaci 
o určí, které položky v dané specifikaci požaduje (ANO) 

 Odběratel vyplní na základě příloh č. 1 ke kupní smlouvě tabulku v čl. II kupní smlouvy 
(souhrnné údaje za všechny technické specifikace a počty automobilů) 

 Odběratel uzavírá kupní smlouvy samostatně pro každou část veřejné zakázky 

 Odběratel vloží za podpisovou část kupní smlouvy zkopírovanou tabulku z přílohy č. 1 
kupní smlouvy. Doporučujeme vložit jako obrázek, ve kterém již nelze provádět 
úpravy 

 Odběratel konvertuje celý dokument do pdf/A 

 Odběratel podepíše dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem v podpisové 
části 

 Odběratel zašle podepsaný dokument do datové schránky Dodavatele 

 Odběratel informuje kontaktní osobu Dodavatele e-mailem o zaslání kupní smlouvy 
(podepsanou kupní smlouvu vloží jako přílohu e-mailu) 

! V případě dotazů se Odběratel obrátí na MF na centralninakup@mfcr.cz  

2.1.4 Fakturace 

Dodavatel vystaví fakturu na každý dodaný automobil zvlášť, cena odpovídá jednotkové ceně  
za 1 osobní automobil uvedené v příloze č. 1 kupní smlouvy. 

2.1.5 Zveřejnění kupních smluv v Registru smluv 

Každý Odběratel neprodleně sám uveřejňuje uzavřenou kupní smlouvu v IS Registr smluv. 
Tento úkon neprovádí Ministerstvo financí jako centrální zadavatel, ani ministerstva pro své 
podřízené organizace.  

Ode dne zveřejnění nabývá kupní smlouva účinnosti a začíná běžet lhůta pro dodání 
automobilů. Termín dodání vozidla odpovídá termínu dle čl. V rámcových dohod, tj. 
maximálně 180 dnů ode dne účinnosti příslušné kupní smlouvy. Konkrétní termín dodání si 
v souladu s touto podmínkou dohodne Odběratel s Dodavatelem.   

Článek V rámcových dohod stanovuje i další náležitosti dodání, například dodávku po 
částech.  

! Pro účely archivace veřejné zakázky zasílá Odběratel obratem uzavřenou kupní smlouvu,  

odkaz na uveřejněný záznam v IS Registr smluv a po plnění z kupní smlouvy také informaci o 

skutečně uhrazené ceně Ministerstvu financí na e-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz  

 

mailto:centralninakup@mfcr.cz
mailto:verejne.zakazky@mfcr.cz
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3 Čerpání z rámcových dohod nad rámec 
předsběrů požadavků 

Předsběr požadavků probíhal pro jednotlivé kategorie v částech veřejné zakázky v průběhu 
roku 2017. Plánové odběry se týkaly let 2018 a 2019. S ohledem na uzavření rámcových 
dohod až v druhé polovině roku 2018 je možné čerpat z rámcových dohod po dobu 2 let, tj. 
až do srpna 2020 (dle jednotlivých částí VZ se může lišit).  

Předsběry tak již nyní nemusí být aktuální a pokrývat zejména potřebu v roce 2020.  

! Původní požadavky resortů a podřízených organizací nejsou tzv. blokační, tj. jednotlivé 

počty nejsou pro dané ministerstvo nebo jeho podřízenou organizaci rezervovány.  

Odběratelé, kteří již nyní při porovnání s údaji v předsběru identifikují nadpožadavky, 
informují o těchto nadpožadavcích Ministerstvo financí.  

Informace ze strany Odběratele by měla být Ministerstvu financí předána ve struktuře, která 
identifikuje:  

 identifikace Odběratele 

 část veřejné zakázky 

 kategorii vozidla  

 původní počet vozidel v dané kategorii 

 nadpožadavek 

 přesun mezi kategoriemi  

 přesun mezi částmi veřejné zakázky 

 informaci, zda u automobilů budou požadovány servis a asistenční služby 

 

! Nadpožadavek je z podřízené organizace zaslán na kontaktní osobu příslušného 

ministerstava, který tento nadpožadavek souhrnně zasílá na e-mail: 

centralninakup@mfcr.cz  

 

Ze strany Ministerstva financí se jedná zejména o řízení čerpání z jednotlivých rámcových 
dohod tak, aby byly primárně naplněny původní požadavky resortů a jejich podřízených 
organizací a sekundárně vyčerpána celá předpokládaná hodnota.  

Odběratel bude informován o akceptaci nadpožadavku.  

 

 

mailto:centralninakup@mfcr.cz
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4 Kontrolní list  
Pro snadnou kontrolu úkonů Odběratele je připraven tento kontrolní list, který napomůže při 
kontrole vyplnění všech potřebných dokumentů před odesláním návrhu kupní smlouvy a 
jeho přílohy Dodavateli.  

Použití kontrolního listu je zcela na uvážení Odběratele, může ho použít v celém rozsahu, 
případně upravit, případně ho nepoužít vůbec.   

 

Otázka Splněno 

Organizace je uvedena v Seznamu odběratelů  

(příloha č. 1 rámcových dohod) 

 

Je použita kupní smlouva pro správnou část veřejné zakázky  

V kupní smlouvě je správně vyplněno č. j.  a datum uzavření rámcové 
dohody 

(Dle části VZ a tabulky uvedené v tomto dokumentu, kapitole 2.1.1) 

 

V kupní smlouvě jsou správně vyplněny identifikační údaje Dodavatele 
(dle vzoru pro jednotlivé části VZ) 

 

V kupní smlouvě jsou správně vyplněny identifikační údaje Odběratele, 
včetně údajů o oprávněné osobě (čl. IV kupní smlouvy) 

 

Je vyplněna příloha č. 1 kupní smlouvy  

(pro každou kategorii v dané části VZ a konfiguraci samostatně) 

 je vybrána barva a typ pneumatik, uveden počet vozidel 

 od úvodní ceny jsou odečteny položky výbavy, které si Odběratel 
v dané konfiguraci nepřeje 

 jsou uvedeny správně jednotkové ceny (bez DPH, DPH a vč. DPH) 

 jsou uvedeny správně celkové ceny za danou konfiguraci (bez 
DPH, DPH a vč. DPH) 

 

V kupní smlouvě je vyplněna tabulka v čl. II dle údajů z přílohy č. 1 kupní 
smlouvy 

 jsou uvedeny jednotlivé konfigurace 

 jsou uvedeny počty dané konfigurace včetně příslušných 
peněžních částek 

 je uvedeno textové vyjádření celkové částky (bez DPH, DPH a vč. 
DPH) 

 

Vyplněný návrh kupní smlouvy doplněný o přílohy č. 1 je doplněn o 
kvalifikovaný elektronický podpis Odběratele a zaslán do datové 
schránky Dodavatele. 
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5 Přílohy 
Příloha č. 1 rámcových dohod - Seznam odběratelů 

Příloha č. 6 rámcových dohod – Návrh kupní smlouvy s předvyplněnými údaji Dodavatelů,  
č. j. a data uzavření rámcových dohod pro jednotlivé části veřejné zakázky 

Příloha č. 1 kupní smlouvy – Specifikace požadovaného předmětu plnění "Nákup osobních 
automobilů v rámci Centrálního nákupu státu" 

 


