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Smlouva o nákupu sazenic lesních dřevin č. 
0512/2018/28/2019 

Nákup sadebního materiálu - habr obecný I. - sazenice prostokořenná - divize 
Lipník nad Bečvou - jaro 2019  

 
ČLÁNEK I. 

Smluvní strany 

Kupující: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Petrem Králem, ředitelem státního podniku 
Kontaktní osoba:    
Telefon/fax:  
E-mail:  
ID datové schránky: bjds93z 
  
a 
 
Prodávající:  
Název: LESOŠKOLKY s.r.o. 
Sídlo:  1.máje 104, 533 13 Řečany nad Labem 
IČO: 45534888 
DIČ: CZ45534888 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 1486 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Ladislav Němec 
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
ID datové schránky:  

 

uzavřeli tuto smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

ČLÁNEK II. 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat sadební materiál lesních dřevin (dále jen 
„zboží“) v požadovaném množství a kvalitě dle Přílohy č. 1 této smlouvy a zajistit jeho přepravu na 
místo plnění. Práva a povinnosti smluvních stran (zejména dodací podmínky, platební podmínky, 
odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění, aj.) se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (dále 
jen „VOP“). 

2) Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s čl. IV této 
smlouvy. Za řádně dodané zboží se považuje takové zboží, které splňuje kvantitativní i kvalitativní 
požadavky Objednatele uvedené v Příloze č.1 této smlouvy a které bylo dodáno v souladu s VOP. Za 
včas dodané zboží se považuje takové zboží, které bylo dodáno nejpozději do termínu uvedeného v 
Příloze č.1 této smlouvy. 

3) Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství zboží, které je předmětem této 
smlouvy (např. z důvodu reorganizace podniku, nepříznivého vývoje počasí, apod.). Z takovéhoto 
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rozhodnutí Kupujícího nevzniká Prodávajícímu za žádných okolností právo k účtování jakýchkoliv 
odměn, smluvních pokut či náhrad škod. Kupující se však zavazuje odebrat garantované množství 
zboží uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 

ČLÁNEK III. 

Místo plnění a dodací lhůta 

1) Přesným místem plnění (dodání) jsou organizační jednotky Kupujícího nebo jiná místa určená 
Kupujícím v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2) Prodávající je povinen zboží dodat do místa plnění nejpozději do termínu uvedeného v Příloze č. 1 
této smlouvy. 

 

ČLÁNEK IV. 

Cenová a platební ujednání 

1) Celkovou nabídkovou cenu za plnění dle této smlouvy tvoří nabídková cena za zboží a cena za jeho 
dopravu na místo plnění ve výši   380 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. 

2) Ceny za plnění dle této smlouvy jsou smluvními cenami sjednanými dle nabídky Prodávajícího na 
veřejnou zakázku a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a zahrnují 
veškeré přímé i nepřímé náklady Prodávajícího spojené s realizací plnění dle této smlouvy. 

3) Cena bude uhrazena za převzaté zboží dle čl. IV VOP. 

4) Další cenová a platební ujednání jsou upravena v čl. V a VI VOP. 

 

ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

4) Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
ustanoveními VOP a příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména 
občanského zákoníku). 

5) Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou 
smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či 
nahrazovaného ustanovení. 

6) Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně 
všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví této smlouvy, k nimž dojde za trvání 
této smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla 
oznámena, považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny 
oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily 
v naplnění účelu této smlouvy. 

7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Kupující neprodleně po uzavření 
této smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 
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8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena dodávky, seznam míst
dodání včetně kontaktních osob.

9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této smlouvy seznámeny, a že tuto
smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Kupující si
vyhrazuje možnost podpisu této smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem
osoby oprávněné jednat jménem či za Prodávajícího, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za Kupujícího: Za Prodávajícího: 

V Praze dne V ………………… dne ………………… 

………………………………………………… ………………………………………………… 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  LESOŠKOLKY s.r.o. 
Ing. Petr Král Ing. Ladislav Němec 

      ředitel státního podniku 

11-03-2019
14.3.2019Řečanech n.L.



Příloha č. 1 ke Smlouvě o nákupu sazenic lesních dřevin č. 0512/2018/28/2019 
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena dodávky, seznam míst dodání včetně 
kontaktních osob 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

900512 Habr obecný - sazenice 
prostokořenná 

20000 ks 8,5 170000 

Specifikace 

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=100; maximální věk (roků)=3; 
PLO=29; výška nadzemní části (cm)=36-50; LVS=5; min. tloušťka kořenového krčku 
(mm)=6; způsob pěstování=1-1 nebo 1-1-1; Poznámka=Místo dodání sklad sazenic 
Zelený kříž. Termín dodání do 31.3.2019.;  

900512 Habr obecný - sazenice 
prostokořenná 

20000 ks 10,5 210000 

Specifikace 

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=100; maximální věk (roků)=3; 
PLO=29; výška nadzemní části (cm)=51-70; LVS=5; min. tloušťka kořenového krčku 
(mm)=7; způsob pěstování=1-1 nebo 1-1-1; Poznámka=Místo dodání sklad sazenic 
Zelený kříž. Termín dodání do 31.3.2019.;  
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