
 
Kupující: WOOD & PAPER a.s. Prodávající: Město Litoměřice 

Zastoupený: Ing. Tomáš Pařík Zastoupený:  

Bank. spojení: XXXXX Bank. spojení: XXXXX 

IČO/DIČ: 26229854/ CZ26229854 IČO/DIČ: 00263958 / CZ00263958 

Zápis v OR: KS v Brně, odd. B, vložka 3439, 24.11.2000 Zápis v OR:  

Telefon/Fax: XXXXX Telefon/Fax:   

E – mail: XXXXX E – mail: XXXXX 

Adresa: Hlína 18 čp. 57, 664 91 Ivančice Adresa: 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, CZ 

  

        

1. Předmět smlouvy: dodávky sortimentu do Mercer Timber Product (MTP), SRN parita 
naložený vagón: průmyslové výřezy jehličnaté SMRK do stanice Friesau, SRN: 120 m3  
číslo zakázky MTP: 118 970 091 

průmyslové výřezy jehličnaté BOROVICE/MODŘÍN do stanice Friesau, SRN: ............ m3  
číslo zakázky MTP: ............................ 

 

2. Lokalita, způsob dopravy:  Litoměřice-dolní nádraží železniční doprava 100 %               

 

3. Platnost smlouvy/ čas plnění: 1.7. 2018 – 31.7. 2018/1.7. 2018 – 31.7. 2018 

 

4.Pravidelnost dodávek:  
Prodávající se zavazuje k pravidelnému plnění množství na této smlouvě uvedeného, od začátku do 

konce času plnění, v opačném případě může být toto množství alikvotně pokráceno. 
 

5. Ceny bez DPH, platné pro výše uvedené období, stanoveny na paritě naložený vagón: 
 

Pilařská kulatina SMRK MTP Friesau                                       

SMRK 4 a 5 m min čep 12 cm b.k.    1a        1b       2a     2b-3a    3b +  tl.stupeň 

B/C X X X X X 
CZK/m3 

KH/D X X X X X 

Pilařská kulatina BOROVICE/MODŘÍN MTP Friesau 

BOROVICE/MODŘÍN 4 a 5 m min čep 13 cm 
b.k. 

1a 1b 2a 2b-3a 3b + tl.stupeň 

B/C           
CZK/m3 

D           

Vlákninové dříví, kov X  CZK/m3 
Přesílená hmota - středový průměr 35 cm + b.k. X 

CZK/m3 

Kulatina JEDLE bude fakturována s paušální 

srážkou  
 X CZK/m3 z cen smrku. 

Kulatina BOROVICE VEJMUTOVKA bude 

fakturována 

s paušální srážkou X CZK/m3 z cen borovice. 

  Maximální tloušťka čela 39 cm b.k. 

  

Splatnost faktur se sjednává 40 dní od data vystavení faktury. 
   

6. Objem a přejímka: 
Přejímka je elektronická, viz. příloha Technické fakturační a přepravní podmínky Wood & Paper 
(také jako TFP WP). Povinnost prodávajícího odevzdat dříví kupujícímu je splněna v okamžiku 

ukončení přejímky dříví v místě plnění – tj. v areálu MTP - Friesau osobou provádějící přejímku. 

Vlastnické právo na kupujícího přechází převzetím zboží odběratelem prostřednictví ukončené 

elektronické přejímky v závodě MTP Friesau. Pro orientační prostorový výpočet objemu expedované 



 

kulatiny se používá koeficient 0,62;V případě, že přílohou k dokladům potřebným pro expedici nebude 

kusová konsignace, musí být na každém dodacím listu / specifikaci uveden celý výpočet prostorového 

objemu, tzn. délka x šířka x výška x 0,62 a také počet kusů v dodávce. V případě, že tento výpočet 
nebude uveden a v příloze nebude ani kusová konsignace, zaniká prodávajícímu právo na 
množstevní reklamaci.  
 

7. Železniční přeprava: 
Kupní cena je stanovena za jednotku daného sortimentu dříví na železničním dopravním prostředku 

„vagóně“ v nakládací železniční stanici obsluhované dopravcem ČD Cargo a.s. a ujednané 

s prodávajícím. Prodávající se zavazuje na svůj náklad připravit dříví určené k přepravě na odvozní 

místo a zajistit nakládku do vagonu. 

Prodávající se zavazuje informovat se před realizací dodávek  u kupujícího (podmínky přepravy musí 

být vždy předem odsouhlaseny telefonicky či emailem  s odd. logistiky kupujícího,  email   XXXXX, 

XXXX). Prodávající se  dále  zavazuje seznámit se na internetových stránkách www.wood-paper.cz 

s příslušnými dokumenty, které se týkají přepravních podmínek  (silniční/železniční) specifických 

pokynů, k jednotlivým konečným odběratelům, pro které kupující nakupuje dřevní hmotu Prodávající 

podpisem této smlouvy prohlašuje že se před podpisem seznámil a souhlasí s podmínkami TFP WP, 

kde jsou uvedeny podmínky železniční přepravy. 

 

8. Ukončení smlouvy:  
Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána nebo dohodou smluvních stran nebo 

odstoupením od smlouvy kupujícím v případě opakovaného nebo podstatného porušení některé 

smluvní povinnosti prodávajícího z této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím se 

považuje zejména: a) nedodání sjednané kulatiny ve sjednaném množství a kvalitě a/nebo odchylka 

v množství či kvalitě dodané kulatiny větší než 20 % oproti smluveným podmínkám, b) prodlení 

prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy nebo jeho části trvající déle než 14 dní. Tato smlouva může 

také zaniknout z důvodů uvedených v TFP WP, bod 8.  

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 

doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 

uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu 

neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou 

před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem 

podpisu poslední ze smluvních stran.  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

 

9. Závěrečná ustanovení: 
Viz. příloha TFP WP , bod 8) TFP WP jsou jako příloha součástí této smlouvy a prodávající je bez 

výhrad akceptuje. V případě rozporu mezi touto kupní smlouvou a její přílohou (TFP WP)i má přednost 

tato smlouva s tím, že TFP WP nastupují tam, kde upravují otázky neupravené touto kupní smlouvou. 

V případě katastrofy, živelné pohromy anebo výrazných změn cen na trhu má kupující vyhrazeno právo 

změn cenových a množstevních podmínek této smlouvy viz. příloha TFP, bod 8. Tato smlouva se řídí 

právem České republiky. K rozhodování sporů z této smlouvy je příslušný obecný soud kupujícího 



 

v České republice. Kupující podpisem této kupní smlouvy dále prohlašuje,  že se seznámil s obsahem 

Technických fakturačních a přepravních podmínek.   

 

10. Příloha: 
Nedílnou součástí k  této kupní smlouvě je příloha: Technické fakturační a přepravní podmínky 
Wood & Paper MTP pro III.Q. 2018. 
 

Datum: 

  

 

____________________                                                                                  ____________________ 

    za kupujícího                                                                                                      za prodávajícího 

 


