
1 / 2 
 

 

OBCHODNÍ KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřena dle zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

 
 

 
Smluvní strany: 
 
Kupující: MGA Forest, s. r. o.,  

IČO: 06602151,  
DIČ: CZ06602151 

  se sídlem: Lacinova 2290, 272 01 Kladno 
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze 

zastoupena: MgA. Martou Hanfovou, jednatelem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5   
Telefon:  

    
 
Prodávající:  Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace 
                       sídlo: Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary 
                       IČ: 000 74 811 
                       DIČ: CZ00074811 
                       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Plzni,  
                       spisová značka: Pr 680 vedená u Krajského soudu v Plzni 
                       zastoupená: ředitelem Ing. Evžen Krejčí 
                       bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 1  
                       telefon: + 7, e-mail:  
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.  Předmětem této kupní smlouvy je dřevní hmota na  OM (dále jen „Zboží“) 
2.  Celkové množství zboží je 100 m3+ 
 
 

II. 
Doba plnění 

 
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.  
 
 
 

III. 
Cena plnění 

 
Cena plnění je stanovena dohodou smluvních stran. Ceny jsou stanoveny FCO odvozní místo bez DPH. 
Cena plnění: 

 
Výřezy v délkách 4m a 5m +2% nadměrek 
  1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 
B/C          

D          

Kůrovec          
Neobjednaný 
sortiment, Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IV. 
Všeobecné dodací podmínky 

 
 

1. Prodávající prohlašuje, že Zboží není zatíženo právy třetích osob. 
2. Prodávající předá spolu se zbožím dodací list, který bude potvrzen dodavatelem při převzetí Zboží. 
3. Reklamace 

Kupující respektuje přejímky koncového odběratele, které slouží jako podklad k fakturaci. 
4. Přechod vlastnictví 

Kupující se stává vlastníkem Zboží v okamžiku převzetím Zboží koncovým odběratelem. 
5. Placení a fakturace 

Po obdržení přejímek koncovým odběratelem dojde k fakturaci prodávajícího, kupujícímu. Obě smluvní strany se 
dohodly na způsobu úhrady na základě vystavené faktury prodávajícím. DUZP je datum přejímky koncovým 
odběratelem. Splatnost faktury je 30 dní od jejího vystavení. Je možno dohodnout splatnost 14 dní od vystavení 
faktury, v tomto případě je započteno skonto 3 %. 

       
 

V. 
Tato smlouva může být měněna písemnou formou označenou jako číslované dodatky. 

 
 
 

VI. 
Čestné prohlášení 

 
 

Prodávající prohlašuje podle nejlepšího vědomí, že dodávaná surovina nepochází z kontroverzních zdrojů. 
Prodávající se zavazuje poskytnout informace o geografickém původu dodávané suroviny. V případě, že dodávky 
prodávajícího budou kupujícím vyhodnoceny z pohledu pravidel PEFC jako vysoce rizikové, zabezpečí prodávající 
potřebné informace k identifikaci jednotky obhospodařování lesů, z které surovina pochází, popř. celého 
dodavatelského řetězce. V případě, že dodávky prodávajícího budou kupujícím vyhodnoceny jako vysoce rizikové, 
umožní prodávající kupujícímu, popř. třetí osobě, kontrolu svých činností i činností předcházejících dodavatelů 
v řetězci. Pro informaci kupujícího a konečného příjemce zajistí prodávající, že na průvodní dokumentaci ke každé 
dodávce bude zřetelně uvedena kategorie původu, včetně podílu certifikované hmoty a ostatní údaje vyplývající 
z normy a technického dokumentu CFCS 2002:2011.  
 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, 
že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 
 
Za Prodávajícího:      Za Kupujícího: 
 
V Karlových Varech dne ___________2019.     V Kladně dne 30. 09. 2019. 
 
 
 
 
 
  
          
 
………………………………….      ………………………………. 
         Ing. Evžen Krejčí            MgA. Marta Hanfová  




