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SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SOUČINNOSTI PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV 
 

uzavřená podle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku mezi 
 
1.  Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
 se sídlem K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov 
 IČ: 45035652, DIČ: CZ45035652, 

 registrovaným ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl L, vložka 6351, 

 
jehož jménem jedná předseda Ing. František Kučera 
(dále jen „SVOL“),  

a 
2.  Městem Litoměřice 
 se sídlem Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice 

 IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958, 
   

 
jehož jménem jedná Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
(dále jen „účastník“), 

takto: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

(1) SVOL je sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, registrovaným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sdružující 
vlastníky obecních lesů, právnické osoby založené nebo určené k hospodaření v obecních lesích a 
k jejich správě a vlastníky soukromých lesů a právnické osoby založené nebo určené k 
hospodaření v soukromých lesích a k jejich správě. Cílem činnosti SVOL je mj. obhajovat 
společné zájmy a prosazovat oprávněné požadavky jeho členů, jakož i osob, které jsou v něm 
sdruženy prostřednictvím kolektivního člena. 

(2) Účastník je členem SVOL nebo je osobou jednající ve shodě s členem SVOL ve smyslu § 78 odst. 
2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a má ve smyslu § 58, odst. 1 zákona č. 
289/1995 Sb., lesního zákona, práva a povinnosti vlastníka lesa.  

 
 

II. 
Účel smlouvy 

(1) Účelem této smlouvy je zabezpečit prodej a nákup surového dříví jako zemědělského produktu, 
které je ve vlastnictví účastníka, za výhodnějších cenových a platebních podmínek jeho zapojením 
do systému společného obchodu se dřívím, který vytváří a jehož funkčnost zabezpečuje SVOL.  

(2) Smluvní strany se v zájmu stabilizace vzájemných smluvních vztahů zavazují vyvíjet za 
podmínek dále stanovených maximální úsilí o dosažení a naplnění účelu této smlouvy. Smluvní 
strany se vzájemně ubezpečují, že jim není známa žádná okolnost nebo překážka, která by jim 
sama nebo ve spojení s jinými jakkoliv bránila v uzavření této smlouvy a naplnění jejího účelu.  

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se účastník zavazuje, že se třetími osobami, které označí SVOL, uzavře 
kupní smlouvy, jimiž se zaváže těmto třetím osobám prodat surové dříví v množství, 
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sortimentech a za podmínek, vyplývajících ze smlouvy o vzájemné součinnosti uzavřené mezi 
SVOL a touto třetí osobou v rámci systému společného obchodu se dřívím, a zavazuje se, že 
SVOL uhradí náklady spojené se správou systému společného obchodu se dřívím ve výši 
určené v čl. VI této smlouvy. SVOL se zavazuje, že smlouvami se třetími osobami a 
zapojením účastníka do systému společného obchodu se dřívím zajistí účastníku možnost 
prodeje dříví za výhodnějších podmínek, než které by dosahoval prodejem mimo rámec 
systému společného obchodu se dřívím.  

 
IV. 

Ujednání o množství surového dříví   

(1) Účastník se zavazuje, že s třetími osobami označenými SVOL uzavře kupní smlouvy, 
jimiž prodá těmto třetím osobám v jednotlivých čtvrtletích roku 2019 surové dříví 
v následujícím množství a sortimentním složení s dodáním na níže uvedená místa 
dodání: 

   Firma – místo dodání (sortiment)  Celkem rok:  
Stora Enso Wood Products (kulatina)    x m3 
Wood&Paper (vláknina)     x m3 
 
CELKEM       x m3 

 
(2) Účastník se zavazuje oznámit koordinátorovi společného obchodu se dřívím členů  SVOL (dále 

jen koordinátor) množství a sortimentní složení surového dříví pro 2., 3., a 4. čtvrtletí 2019 do 
konce předchozího čtvrtletí, nebude-li koordinátorem určeno jinak. 
Účastník se zavazuje oznámit neprodleně koordinátorovi případnou změnu celkového ročního 
dohodnutého množství a sortimentního složení surového dříví, jakož i případnou změnu 
dohodnutého množství a sortimentního složení surového dříví v jednotlivých čtvrtletích. 

(3) Účastník se zavazuje, že pokud bude mít zájem o účast ve společném obchodě se dřívím i v roce 
2020, oznámí množství dříví pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2020 koordinátorovi v termínu určeném 
koordinátorem. 

(4) Přejímka dodaného surového dříví zahrnující jeho množstevní a kvalitativní zatřídění bude 
prováděna třetími osobami v místech dodání. SVOL je oprávněn přejímku a její průběh a 
výsledky kdykoliv kontrolovat a na základě zjištěných skutečností jednat se třetí osobou, která je 
kupujícím. 

 

V. 
Cena dříví a fakturační podmínky   

(1) Účastník se zavazuje, že kupní smlouvy, které bude uzavírat se třetími osobami označenými 
SVOL v rámci systému společného obchodu se dřívím, budou respektovat ceny dohodnuté mezi 
SVOL a třetími osobami v rámci systému společného obchodu se dřívím. Tímto ujednáním není 
dotčeno právo účastníka uzavřít s třetí osobou určenou SVOL kupní smlouvu za cenových 
podmínek, které jsou výhodnější, než ceny dohodnuté mezi SVOL a třetími osobami v rámci 
systému společného obchodu se dřívím. 

(2) Účastník se zavazuje, že kupní smlouvy, které bude uzavírat se třetími osobami označenými 
SVOL v rámci systému společného obchodu se dřívím, budou respektovat  fakturační a platební 
podmínky dohodnuté mezi SVOL a třetími osobami v rámci systému společného obchodu se 
dřívím smlouvě a v kvartálních dodatcích k ní sjednaných.  
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VI. 

Úhrada nákladů  

(1) Účastník se zavazuje, že SVOL uhradí náklady, které mu v souvislosti s provozováním systému 
společného obchodu se dřívím ve vztahu k účastníkovi vznikly. Výše nákladů, které bude účastník 
SVOL hradit, byla dohodou všech subjektů zapojených do systému společného obchodu se 
dřívím na straně prodávajících stanovena tak, že činí 4,- Kč za každý m3 dříví, na které účastník 
uzavře kupní smlouvy s třetí osobou podle čl. III této smlouvy, ale nejméně 1.600,- Kč. 

(2) Náklady budou ze strany SVOL účastníkovi účtovány formou faktury, která bude mít všechny 
náležitosti daňového dokladu. Výše fakturované částky bude určena jako násobek částky 4,- Kč a 
množství m3 dříví podle čl. IV. této smlouvy; fakturovaná částka se rozumí bez DPH. Splatnost 
faktury bude stanovena v souladu s ustanovením § 1963 občanského zákoníku.    

(3) Účastník a SVOL se dohodli, že na základě vzájemné dohody lze celkový roční objem dříví 
uvedený v článku IV. této smlouvy změnit.  

(4) První týden v lednu 2020 bude provedena revize skutečného objemu dříví prodaného účastníkem 
třetí osobě za rok 2019. Pokud skutečný celkový roční objem dříví prodaného třetí osobě bude 
vyšší o více než 25 m3 oproti celkovému ročnímu objemu dle článku IV. této smlouvy, bude 
vystavena dodatečná faktura na úhradu nákladů SVOL na částku ve výši 4,- Kč bez DPH za 
každý m3 tohoto navýšení. Pokud skutečný celkový roční objem dříví prodaného třetí osobě bude 
nižší o více než 25 m3 oproti celkovému ročnímu objemu dle článku IV. této smlouvy, bude 
účastníkovi vystaven opravný daňový doklad snižující náklady SVOL ve výši 4,- Kč bez DPH za 
každý m3 tohoto snížení. Opravný daňový doklad bude vystaven do 15.1.2020.“ 

 
 

VII. 
Další ujednání  

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 2.1.2019 do 31. 12. 2019.  

(2) V případě nepříznivých klimatických podmínek a s tím souvisejících kalamit většího rozsahu 
může být oběma stranami této smlouvy vyvoláno jednání o případné změně této smlouvy. Tohoto 
jednání je ta smluvní strana, která jej nesvolala, povinna se zúčastnit nebo navrhnout náhradní 
termín. To platí i pro případy, kdy bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena platnost 
smlouvy, kterou uzavřel SVOL se třetí osobou, jíž se účastník zavázal prodat dříví v rámci 
systému společného obchodu se dřívím.   

(3) Účastník je povinen těžit a zpracovávat surové dříví v souladu s platnými právními předpisy v ČR.  

(4) Účastník uděluje tímto svůj souhlas s tím, aby SVOL v rámci provozování systému společného 
obchodu se dřívím získával od třetích osob účastnících se systému společného obchodu se dřívím 
na straně kupujícího údaje o množství a kvalitě dříví prodaného účastníkem těmto třetím osobám. 

(5) Účastník bere na vědomí, že nesplnění závazku uvedeného v čl. IV této smlouvy může být 
důvodem pro jeho vyloučení ze společného obchodu se dřívím. O vyloučení ze společného 
obchodu se dřívím rozhoduje předsednictvo SVOL na návrh koordinátora.  

(6) SVOL se zavazuje, že bude účastníkovi poskytovat informace o provozování systému společného 
obchodu se dřívím včetně informací o množství a kvalitě dříví, které bylo v rámci systému 
společného obchodu prodáno třetím osobám účastnícím se systému společného obchodu se 
dřívím na straně kupujícího, a o cenových podmínkách, za nichž se tyto prodeje realizovaly.  
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VIII. 
Závěrečná ujednání  

(1) Tato smlouva se řídí českým právem a veškerá její ustanovení je zapotřebí vykládat podle českého 
práva a v souladu s ním. 

(2) Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv 
důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost 
ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se SVOL a účastník zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby 
význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován.  

(3) Smluvní strany se dohodly, že účastník, který má ve smyslu § 2 a § 3 zákona o registru 
smluv povinnost uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv, učiní tak bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.   

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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.  

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

(8) Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku vznikne SVOL 
a účastníkovi povinnost upravit smluvně záležitosti touto smlouvou dosud neupravené, zavazují se 
smluvní strany přijmout bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě, kterým chybějící 
záležitosti upraví tak, aby obsah dodatku při zachování požadavků stanovených právním 
předpisem odpovídal účelu této smlouvy i jejímu hospodářskému významu.  

(9) SVOL a účastník se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o změně všech 
skutečností, které mohou mít vliv na plnění práv a povinností z této smlouvy. 

(10) Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy lze převést na třetí osobu pouze 
se souhlasem druhé smluvní strany. 

(11) Strany této smlouvy jsou povinny zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se jim 
staly známy v důsledku uzavření této smlouvy, nejde-li o skutečnosti, u nichž by se dodržení 
povinnosti mlčenlivosti příčilo povinnostem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů 
nebo skutečnosti, jejichž zpřístupnění třetím osobám je nezbytné pro uplatňování práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy nebo nejde-li o skutečnost, kterou je některá ze smluvních stran 
povinna zpřístupnit podle této smlouvy. 

(12) Písemné dokumenty určené některé ze smluvních stran se zasílají na adresu uvedenou v hlavičce 
této smlouvy. 

(13) Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

(14) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom z nich.     
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(15) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

V Pelhřimově dne …………...                    V Litoměřicích dne…………… 

 

…………………………………      ………………………………… 

  SVOL        účastník 
 
 
 


