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Rámcová kupní smlouva na dříví č. 2019/P/99/061101

Prodávající:
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupený:
zastoupeným:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení.

(dále jako „prodávající")

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

 pověřeným řízením úseku
obchodního ředitele na základě pověření ze dne 15. 7. 2019
42196451
CZ42196451
Česká spořitelna, a. s.
IBAN: CZ6708000000000008277872; SWIFT: GEBACZPX

a

Kupující:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankovní spojení:

(dále jako „kupující")

ZVOEMPEX, s.r.o.
Nám. SNP 3, Zvolen 960 01 (Slovenská republika)
Okresní soud Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č.14101/S
Ing. Dušanem Kalauzem, jednatelem
43 894 151

SK2022513471
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 83 1111 0000 0014 7406 6006;

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto

rámcovou kupní smlouvu na dodávky dříví 
(dále jen „smlouva")

ČL I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodávat kupujícímu níže specifikované dříví a převádět na 
něj k tomuto dříví vlastnické právo; kupující se touto smlouvou zavazuje dříví od prodávajícího 
odebírat a platit za něj ujednanou kupní cenu, a to vše v souladu s podmínkami ujednanými v této 
smlouvě a smlouvách dílčích, dále zejména v souladu s podmínkami ujednanými ročními dodatky 
k této smlouvě, s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 
1.1. 2008 (dále jen „DP") a Incoterms 2010. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v této 
smlouvě, v dodatku k ní či v dílčí smlouvě, má přednost ujednání v dodatku před ujednáním v této 
smlouvě, a dále ujednání v dodatku (a tedy i smlouvě) před ujednáním v dílčí smlouvě.

2. Smluvní strany ujednaly, že k této smlouvě budou uzavírány roční dodatky, v nichž bude ujednána 
zejména kupní cena za jednotlivé druhy dříví (sortiment) dodávané na základě této smlouvy, dále 
množství dříví a jeho technická specifikace, vše vždy pro příslušný kalendářní rok, s výjimkou 
prvního roku účinnosti této smlouvy, když kupní cena, množství dříví i technická specifikace pro 
období do 31. 12. 2020 jsou ujednány již smlouvou samotnou.
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3. Specifikace dříví:

A:

Jehličnatá pilařská kulatina - smrk, jedle (do 10 % z celkového množství)
Pilařská kulatina III. tř. jakosti, kvalita KH, D
Délka 5,8 m + nadměrek 10 cm
Délka 11,5 m + nadměrek 30 cm
Podíl délek výřezů ll,8m:5,9m (80 %: 20 %)
Minimální čep bez kůry 20 cm + (silné dříví)
měkká hniloba a hloubkové poškození hmyzem není dovoleno
bez hlubokých podélných a přecházejících trhlin

B:
Jehličnatá pilařská kulatina - borovice
Pilařská kulatina III. tř. jakosti, kvalita D 
Délka 5,8 m + nadměrek 10 cm 
Délka 11,5 m + nadměrek 30 cm
podíl délek bude stanoven po vzájemné dohodě smluvních stran 
Minimální čep bez kůry 20 cm + (silné dříví) 
měkká hniloba a hloubkové poškození hmyzem není dovoleno 
bez hlubokých podélných a přecházejících trhlin

Detailní specifikace dříví je dále obsažena v DP.

4. Množství dříví:

• podle specifikace uvedené v odstavci 3 písm. A tohoto článku smlouvy (jehličnatá pilařská 
kulatina - smrk, jedle):

 m3 s tolerancí +/-10 % pro dobu účinnosti smlouvy
z lokalit: KŘ Zlín

KŘ Jihlava 
KŘ Brno 
KŘ Choceň
KŘ Šumperk (pouze LS Šternberk)

Ujednané množství dříví bude v jednotlivých kalendářních letech a čtvrtletích dodáváno a 
odebíráno takto:

čtvrtletí r. 2020 (v m3) r. 2021 (v m3)
IQ
2Q
3Q
4Q

Množství dříví v jednotlivých kalendářních čtvrtletích se ujednává s tolerancí +/- 10 %.

• podle specifikace uvedené v odstavci 3 písm. B tohoto článku smlouvy (jehličnatá pilařská 
kulatina - borovice):

 m3 s tolerancí +/-10 % pro dobu účinnosti smlouvy
z lokalit: KŘ Jihlava

KŘBmo 
KŘ Choceň 
LZ Židlochovice
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Ujednané množství dříví bude v jednotlivých kalendářních letech a čtvrtletích dodáváno a 
odebíráno takto:

čtvrtletí r. 2020 (v m3) r. 2021 (v m3)
IQ
2Q
3Q
4Q

Množství dříví v jednotlivých kalendářních čtvrtletích se ujednává s tolerancí +/- 10 %.

5. V případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ujednaný objem dříví (zejména 
z důvodu klimatických podmínek, rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.), je povinen o takové 
skutečnosti kupujícího bezodkladně informovat; současně je prodávající oprávněn kupujícímu 
dodávat objem snížený, a to až doby, než bude prodávající schopen opětovně dodávat objem 
v ujednané výši.

6. Smluvní strany ujednaly, že navýšení množství dodávaného dříví je možné po vzájemné dohodě 
smluvních stran, formou písemného oboustranně podepsaného dodatku.

ČI. II.
Doprava, dodací podmínky, převzetí dříví

1. Způsob dodání: Dříví bude naloženo do kontejnerů přistavených na odvozním místě (OM) nebo na 
náhradní skládce na OJ prodávajícího dostupných silniční nákladní dopravou (tahač 4x2 
s kontejnerovým návěsem).

2. Dopravu z OM nebo z náhradní skládky zajišťuje a hradí kupující. Nakládku dříví do přistavených 
kontejnerů zajišťuje prodávající na vlastní náklady.

3. Místem přejímky - tj. předání a převzetí dříví - je OM nebo náhradní skládka prodávajícího. Obě 
lokality musí splňovat kritéria pro dopravní prostředek - kontejner (např. asfaltová cesta, panelová 
cesta apod.).

4. Minimální počet kontejnerů pro naložení v jedné lokalitě je 7 ks.

5. Způsob přejímky: fyzická na OM nebo náhradní skládce prodávajícího, měřeno kusově.

6. Smluvní strany ujednaly, že povinnost označit zboží ve smyslu ustanovení § 2091 občanského 
zákoníku je splněna řádným vyplněním předávacích dokumentů (přepravní, dodací listiny).

ČI. III.
Přejímka

Fyzická přejímka

1. Kupující se zavazuje k převzetí dříví na OM nebo na náhradní skládce prodávajícího.

2. Fyzická přejímka dříví se realizuje na základě výzvy prodávajícího v den nakládky do kontejneru za 
účasti obou smluvních stran, a to na ujednané lokalitě OM nebo náhradní skládce prodávajícího.

3. Výzvu prodávající zašle elektronicky kupujícímu 14 dní před stanoveným termínem převzetí dříví 
kupujícím (z důvodů objednání kontejnerů pro danou lokalitu).

4. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky výřezu.

5. Měření dříví bude probíhat bez kůry, resp. při měření výřezů bez kůry je získaná hodnota středové 
tloušťky bez kůry a v případě měření výřezů s kůrou bude ze změřeného průměru odečten 1 cm.

6. Pro zjištění objemu výřezů budou použity tabulky podle středové tloušťky v kůře - Příloha č. 1 této 
smlouvy.
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7. Smluvní strany dále ujednaly, že fakturační objem dříví bude stanoven na základě výsledků fyzické 
přejímky, resp. na základě údajů uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o měření nebo 
v oboustranně podepsaných dodacích listech.

8. Prodávající zajistí přítomnost svého zástupce po celou dobu nakládky dříví do kontejnerů, zejména 
za účelem uskutečnění přejímky dříví.

ČI. IV.
Certifikace

1. Prodávající prohlašuje, že dodané dříví:
nepochází z kontroverzních zdrojů (nelegální těžba jako např. těžba v lesních oblastech s těžbou 
přísně zakázanou zákonem nebo kde je plánován zákonný zákaz těžby), 
není zatíženo žádnými břemeny či právy třetích osob,
bylo vytěženo a získáno výhradně na území ČR v souladu s platnými předpisy.

2. Číslo certifikátu je dostupné na web stránkách prodávajícího.

ČI. V.
Kupní cena (cena dříví)

1. Ceny dříví pro první rok účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2020, jsou ujednány v tomto článku 
smlouvy, a dále budou ujednávány formou písemných ročních dodatků k této smlouvě uzavíraných 
vždy na období jednoho kalendářního roku; roční dodatky budou uzavírány vždy do 31. prosince 
příslušného roku pro nadcházející rok trvání smlouvy, na který se ceny dříví sjednávají, tj. dodatek 
pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 musí být uzavřen nejpozději do 31. 12. 2020. Za 
předpokladu prodloužení smlouvy na základě opčního práva pak dodatek pro období od 1. 1. 2022 
do 31. 12. 2022 musí být uzavřen nejpozději do 31. 12. 2021.

2. Pro případ, že k uzavření dodatku o ceně dříví nedojde v termínu dle předchozího odstavce, tj. do 31.
12. příslušného roku pro nadcházející rok trvání smlouvy, nicméně takový dodatek bude přesto mezi 
smluvními stranami uzavřen nejpozději v den připadající na termín 1. fakturačního období měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného kalendářního roku (1. fakturační období v měsíci leden), , 
kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu takto nově ujednanou, a to za veškeré dodávky dříví 
uskutečněné v daném kalendářním roce (tj. za veškeré dodávky uskutečněné již od 1. ledna).

3. Pro případ, že k uzavření dodatku o ceně dříví nedojde ve lhůtě dle odst. 1 a ani dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy, tj. takový dodatek nebude uzavřen ani nejpozději do termínu 1. fakturačního období 
měsíce následujícího po uplynutí kalendářního roku, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna tuto 
smlouvu písemně vypovědět; výpovědní doba v takovém případě činí 6 měsíců a počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Pro 
dříví dodané do doby zániku této smlouvy výpovědí bude cenou dříví cena, která platila, resp. byla 
smluvními stranami ujednána, pro předcházející kalendářní rok, tj. kupní cena naposledy smluvními 
stranami ujednaná.

4. Parita prodejní ceny - FCA (Incoterms 2010) - naloženo do kontejnerů na OM nebo náhradních 
skládkách na organizačních jednotkách prodávajícího, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak.

5. Ceny dříví včetně nakládky do kontejneru od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 v EUR/m3 bez DPH:

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - smrk, jedle, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. A smlouvy

Specifikace dříví Cena
(EUR/m3)

d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm + („silné“ dříví)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm + („silné“ dříví)
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• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - borovice, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. B smlouvy

Specifikace dříví Cena
(EUR/m3)

d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm + („silné“ dříví)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm + („silné“ dříví)

K uvedeným cenám bude připočtena DPH, vznikne-li kjejí úhradě povinnost.

Čl. VI.
Platební podmínky, fakturace

1. Cena dříví bude hrazena bezhotovostně ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Veškeré platby budou uváděny v EUR.

V souvislosti se zajištěním logistiky a zejména s ohledem na reálné trasování kontejnerů se dřívím, 
jež je předmětem této smlouvy, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, zda faktura k dodanému 
dříví má být vystavena s údajem o slovenském IČ DPH kupujícího nebo o českém DIČ kupujícího, 
a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data dodání dříví, resp. od podpisu protokolu o měření nebo 
od podpisu dodacího listu; prodávající je povinen tuto skutečnost zohlednit v jím vystavovaném 
daňovém dokladu (faktuře). Nebude-li informace o požadavku na vystavení faktury dle předchozí 
věty prodávajícímu sdělena v uvedené lhůtě (3 pracovní dny), je prodávající oprávněn takový údaj 
uvést dle vlastního uvážení, faktura takto vyhotovená se považuje za řádně vystavenou.

V případě vícenásobné dodávky se stejným datem dodání dříví, je kupující oprávněn požadovat na 
prodávajícím vystavení samostatných faktur dle jednotlivých dodávek. Uvedený požadavek je 
kupující povinen sdělit prodávajícímu rovněž nejpozději do 3 pracovních dnů od data dodání dříví, 
resp. od podpisu protokolu o měření nebo od podpisu dodacího listu; v opačném případě prodávající 
provede fakturaci dle vlastního uvážení, faktura takto vyhotovená se považuje za řádně vystavenou.

2. Kupní cena za dříví bude kupujícím hrazena na základě řádných daňových dokladů - faktur.

3. Způsob fakturace - daňové doklady (faktury) vystavuje prodávající na základě výsledků fyzické 
přejímky dříví a oboustranně podepsaných protokolů o měření nebo dodacích listů.

4. Veškeré faktury (daňové doklady) musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol o měření nebo dodací 
list.

5. Fakturace bude prováděna prodávajícím průběžně za v měsíci dodané a převzaté dříví na základě 
výsledků přejímky.

6. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je považován den uskutečnění přejímky dříví.

7. Splatnost faktury činí 45 dnů od DUZP.

8. Kupní cena (popř. záloha na kupní cenu) je uhrazena včas, je-li příslušná fakturovaná částka připsána 
ve prospěch bankovního účtu prodávajícího nejpozději v den splatnosti dle příslušné faktury.

9. Smluvní strany ujednaly, že faktury či jiné daňové doklady (popř. podklady k fakturaci) budou 
vystavovány organizačními jednotkami a pro jednotlivé organizační jednotky prodávajícího 
SAMOSTATNĚ a zasílány v elektronické podobě elektronickou poštou (e-mailem); kontaktní údaje 
- Příloha č. 2 této smlouvy.

10.Smluvní strany souhlasí s tím, že faktura (popř. podklady k fakturaci) je považována za doručenou 
druhé smluvní straně dnem, kdy ji první smluvní strana odešle v elektronické podobě na uvedenou 
e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

11. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se písemně informovat o číslu této smlouvy, pod kterým je 
u prodávajícího či kupujícího evidována, a to bezodkladně po uzavření této smlouvy.
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Bankovní záruka

ČI. VII.
Zajištění dodávek dříví

1. Prodávající a kupující ujednali, že plnění veškerých závazků z této smlouvy či závazků se smlouvou 
souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení), bude zajištěno formou 
bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 
nejpozději od 1.3.2020 nejméně do 31.12.2020, a v dalších letech (bude-li tato smlouva účinná) 
platné a účinné vždy od 1. ledna nejméně do 31. prosince téhož roku. Za tímto účelem poskytne 
kupující prodávajícímu nejpozději do 29. února 2020 (pro první kalendářní rok plnění smlouvy), a 
pro další roky plnění smlouvy vždy nejpozději do 31. října (pro rok následující), originál záruční 
listiny ve prospěch prodávaj ícího j ako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, 
že banka poskytne prodávajícímu plnění až do výše nejméně  EUR (slovem: 

) včetně DPH. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a 
některých opatřeních s tím souvisejících, popř. jiným obdobným subjektem, který je oprávněn 
poskytnout záruční listinu v požadovaném rozsahu, předem odsouhlaseným prodávajícím. V případě 
prodlení s předložením záruční listiny v ujednaném termínu je prodávající oprávněn 
nezahájit/pozastavit dodávky dříví, a to až okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. 
Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti 
předchozí výzvy adresované kupujícímu, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez 
přezkoumávání předmětného právního poměru.

2. V případě, že bude prodávajícím z bankovní záruky čerpáno, je kupující povinen zajistit do 10 
kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky prodávajícímu obnovení bankovní záruky 
do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši odpovídající 
uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny 
obnovené či další nové bankovní záruky prodávajícímu.

3. Prodávající je oprávněn nezahájit/pozastavit dodávky dříví, a to až do okamžiku řádného předložení/ 
obnovení, bankovní záruky do plné její výše.

4. Prodávající a kupující ujednali, že prodávající je oprávněn pozastavit dodávku dříví dle této smlouvy, 
jestliže vzniklé (splatné i nesplatné) závazky kupujícího vůči prodávajícímu dosáhly výše bankovní 
záruky.

5. Realizace každé dílčí dodávky dříví je limitována nepřekročením celkové částky uvedené v záruční 
listině.

6. Prodávající a kupující ujednali, že prodávající není v prodlení s plněním dle této smlouvy v případě, 
že by takové plnění překročilo částku uvedenou v záruční listině.

7. Smluvní strany dále ujednaly, že na období od 1. ledna 2020 (předpokládané datum účinnosti této 
smlouvy) do 29. února 2020 (termín pro předložení záruční listiny), bude plnění veškerých závazků 
z této smlouvy či závazků se smlouvou souvisejících či na ni navazujících zajištěno formou platby 
předem, tj. kupující před zahájením dodávek zaplatí prodávajícímu formou bezhotovostního převodu 
ve prospěch účtu prodávajícího, částku v EUR ve výši odpovídající předpokládanému objemu 
odebíraného dříví, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím po uzavření této smlouvy 
a splatné do 15 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu; po přijetí platby bude prodávajícím vystaven 
daňový doklad Potvrzení o přijaté platbě. Do doby, než bude příslušná částka kupujícím zaplacena 
(připsána ve prospěch účtu prodávajícího), není prodávající povinen zahájit dodávky dříví dle této 
smlouvy. Na tento způsob zajištění se ujednání obsažená v odst. 2 - odst. 6 tohoto článku smlouvy 
užijí obdobně.

či. vra.
Reklamace

Zjevné vady musí být kupujícím uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
nejpozději však k okamžiku podpisu protokolu o měření nebo dodacího listu kupujícím, resp. 
podpisem protokolu o měření nebo dodacího listu kupující potvrzuje, že dříví bylo prodávajícím 
dodáno bez vad. K později uplatněným nárokům z vad se již nepřihlíží.
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LISY

ČI. IX.
Smluvní sankce, náhrada škody

1. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny (popř. zálohy na kupní cenu) se kupující zavazuje 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Vznikem povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu.

3. Vznikem povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká právo prodávajícího od této smlouvy nebo od dílčí smlouvy odstoupit. Odstoupením 
(od této smlouvy nebo smlouvy dílčí) nezaniká nárok prodávajícího na smluvní pokutu, k jejímuž 
zaplacení kupujícímu již vznikla povinnost.

4. V případě, že porušením povinností povinné smluvní strany dojde ke vzniku škody na straně 
oprávněné, je oprávněná strana oprávněna požadovat po povinné smluvní straně náhradu způsobené 
škody (např. prodávající nezajistil naložení dopravního prostředku dle ujednání s kupujícím, kupující 
nezajistil řádně a včas přistavení dopravního prostředku dle ujednání s prodávajícím apod.).

ČI. X.
Vzájemná komunikace

1. Osoby oprávněné jednat ve věcných záležitostech za prodávajícího a kupujícího:

Prodávající:
, manažer obchodu 

Tel.: 
E-mail: 

Kupující:
, manažer nákupu a logistiky

Tel.: 
E-mail: 

2. Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího - Příloha č. 2 této smlouvy.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna oprávněné či kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení adresového druhé smluvní straně. Změna je účinná 
okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

ČI. XI.
Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2021.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

3. Tato smlouva zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
b) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě,
c) písemným odstoupením dle tohoto článku smlouvy,
d) písemnou výpovědí dle čl. V. této smlouvy,
e) písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu; 

výpovědní doba v takovém případě činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně,

f) jiným způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
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4. Prodávající je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku kupujícího ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) kupující vstoupil do likvidace,
c) kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny (zálohy na kupní cenu) déle než 30 kalendářních 

dní,
d) z chování či jednání kupujícího lze mít za to, že smlouvu poruší podstatným způsobem.

5. Kupující je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení 
s dodáním dříví déle než 60 kalendářních dnů.

6. Pro předčasné ukončení dílčích smluv (zejména pokud jde o odstoupení od dílčí smlouvy) 
se přiměření použijí ustanovení tohoto článku smlouvy.

7. Zánikem účinnosti smlouvy (včetně případů jejího předčasného ukončení) nejsou dotčeny závazky 
smluvních stran vzniklé ze smlouvy za doby její účinnosti.

8. Předčasné ukončení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných dílčích smluv 
uzavřených za účinnosti smlouvy, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž dílčí 
smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených dílčích smluv se budou i nadále řídit ujednáními 
smluvních stran uvedenými ve smlouvě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.

9. V případě zániku smlouvy odstoupením nejsou smluvní strany povinny si vrátit plnění, které si 
vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv. Smlouva zavazuje k postupnému 
dílčímu plnění a již přijatá plnění mají pro obě smluvní strany význam. Odstoupení od smlouvy je 
tak možné učinit dle ustanovení § 2004 občanského zákoníku, tj. s účinky do budoucna. V případě 
odstoupení od dílčí smlouvy je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní strany, 
avšak sama plnění, ke kterému se dílčí smlouvou zavázala, druhé smluvní straně ještě neposkytla, 
povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li plnění smluvní 
strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy či od dílčí smlouvy, má tato smluvní strana nárok na 
náhradu nákladů s tím spojených. V ostatních případech jsou smluvní strany povinny vypořádat své 
vzájemné závazky vzniklé v souvislosti se smlouvou do 30 dnů od účinnosti odstoupení.

10. Prodávající je oprávněn omezit nebo zastavit dodávky dříví v případě, že kupující porušuje 
povinnosti ujednané touto smlouvou, právními předpisy či oprávněné zájmy prodávajícího, přičemž 
oprávněným zájmem prodávajícího se pro účely této smlouvy rozumí taktéž zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek.

11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani 
nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

ČI. xn.
Opční právo

1. Kupující je během účinnosti této smlouvy oprávněn využít práva na její prodloužení o dva roky. 
Využije-li kupující tohoto svého práva, bude prodloužení této smlouvy řešeno uzavřením písemného 
dodatku k této smlouvě za následujících podmínek:

smlouva bude prodloužena o dva roky, tj. do 31. 12. 2023;

ujednané množství dříví: celkem  m3, z toho:

• dříví dle specifikace v čl. I. odst. 3, písm. A smlouvy: 
3;

• dříví dle specifikace v čl. I. odst. 3, písm. B smlouvy: 

veškeré další podmínky (včetně ujednání o kupní ceně či způsobu zajištění) se budou řídit
touto smlouvou, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

2. Kupující je povinen své právo na prodloužení smlouvy uplatnit u prodávajícího písemně, a to 
nejpozději 6 měsíců před ukončením účinnosti této smlouvy.
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3. K uzavření dodatku (resp. k prodloužení smluvního poměru založeného touto smlouvou) dle tohoto 
článku smlouvy lze přistoupit za předpokladu, že kupující řádně plní veškeré své povinnosti pro něj 
ze smlouvy vyplývající, tedy pouze v případě, že se kupující za dobu účinnosti smlouvy nedopustil 
porušení povinností smlouvou ujednaných.

ČI. XIII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva a právní poměry zní vzniklé či sní související se řídí právním řádem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů 
o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních 
předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky. Smluvní strany výslovně ujednaly, že 
veškeré takové spory budou řešeny u místně příslušného soudu dle sídla prodávajícího.

2. Je-li smlouva či jakýkoli jiný dokument s ní související vyhotovena v jiné jazykové verzi než české, 
je rozhodná a závazná verze česká.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze prostřednictvím písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran.

5. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku, a to zejména v souvislosti se změnou ceny dříví.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškeiých činnostech s ní souvisejících.

7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

8. Prodávající za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k uveřejnění smlouvy dojde 
před 1.1. 2020, nabývá smlouva účinnosti ke dni 1. 1. 2020. V případě, že tato smlouva nebude 
podléhat povinnosti uveřejnění dle zmíněného zákona, nabývá účinnosti dnem 1.1.2020 a v případě, 
že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

10.Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních 
vztazích (např. změna právní formy, změna sídla a pod.), které mají nebo mohou mít důsledky 
na plnění závazků ze smlouvy, a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Uvedené 
změny dojde-li k převodu, popř. k přechodu práv a povinností z této smlouvy na právního nástupce, 
nezakládají právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy a smluvní strany jsou touto smlouvou 
i nadále vázány.

11 .Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich pravé a svobodné vůle, s kterou je plně 
v souladu, a že její obsah považují za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož níže připojují své 
podpisy.

http://www.lesycr.cz
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Příloha č.l Tabulky podle středové tloušťky v kůře

Objem výřezů podle STŘEDOVÉ tloušťky v KŮŘE (0.01 m3 b.k.)
Střed SMRK BOROVICE
v kůře Jmenovitá délka (m)

(cm s k.)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65



Příloha č. 2

Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Nadř.
OJ

Kód
OJ Organizační jednotka PSČ Město Ulice Číslo

99 99 Ř LČR Hradec Králové 500 08
Nový Hradec Králové, 

Hradec Králové Přemyslova 1106/19

99 4 LZ Židlochovice 667 01 Židlochovice Tyršova 1

99 5 LZ Boubín 385 01 Vimperk II Zámecká alej 254

99 6 LZ Konopiště 256 01 Benešov u Prahy Konopiště 12

99 9 LZ Kladská 354 91 Lázně Kynžvart K pramenům 217

Nadř.
OJ

Kód
OJ Orcianizační iednotka číslo účtu

Bankovní spojení - měna CZK

IBAN SWIFT číslo účtu

Bankovní spojení - měna EUR

IBAN SWIFT

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 4 LZ Židlochovice

99 5 LZ Boubín

99 6 LZ Konopiště

99 9 LZ Kladská

Kontakty na obchod LČR:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-maíl Fakturace/administratíva Mobil E-mail

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 4 LZ Židlochovice

99 5 LZ Boubín

99 6 LZ Konopiště

99 9 LZ Kladská



Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Kontakty na obchod LČR:
“Ňadř.

OJ

“Kód

OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-mail Fakturace Mobil E-mail

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 99 Ř LČR Hradec Králové

99 4 LZ Židlochovice

99 5 LZ Boubín

99 6 LZ Konopiště

99 9 LZ Kladská

99 11 KŘ Frýdek-Místek

99 13 KŘ Šumperk

99 15 KŘ Zlín

99 16 KŘ Brno

99 18 KŘ Jihlava

99 19 KŘ Choceň

99 21 KŘ Brandýs nad Labem

99 28 KŘ České Budějovice

99 30 KŘ Plzeň

99 32 KŘ Karlovy Vary

99 33 KŘ Teplice

99 36 KŘ Liberec



Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturací za prodávajícího

Identifikace, adresy, bankovní spojení:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka PSČ Město Ulice číslo

13 13 KŘ Šumperk 78701 Šumperk Potoční 2161/22

13 122 LS Jeseník 79001 Jeseník Zámecké náměstí 2

13 125 LS Ruda nad Moravou 78963 Ruda nad Moravou 9. května 2

13 129 LS Šternberk 78501 Šternberk Svštlov 863/60

13 101 LS Město Albrechtice 793 95 Město Albrechtice Nám.ČSA 26/12

13 124 LS Hanušovice 788 33 Hanušovice Osvobození 251

13 104 LS Janovice 79342 Rýmařov-Janovice Zámek 12/2

13 123 Loučná nad Děsnou 78811 Loučná nad Děsnou Kociánov 37

Nadř.
OJ

Kód
OJ Organizační jednotka číslo účtu

Bankovní spojení - měna CZK

IBAN SWIFT číslo účtu

Bankovní spojení-měna Et

IBAN

IR

SWIFT

13 13 KŘ Šumperk 8277872/0800 CZ67 0800 0000 0000 0827 7R72 GIBACZPX

13 122 LS Jeseník

13 125 LS Ruda nad Moravou

13 129 LS Šternberk

13 101 LS Město Albrechtice

13 124 LS Hanušovice

13 104 LS Janovice

13 123 LS Loučná nad Děsnou

Kontakty na obchod LČR:
Nadř.

OJ

Kód
OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-maíl Fakturace Mobil E-mail

13 13 KŘ Šumperk

13 122 LS Jeseník

13 125 LS Ruda nad Moravou

13 129 LS Šternberk

13 101 LS Město Albrechtice

13 124 LS Hanušovice

13 104 LS Janovice

13 123 LS Loučná nad Děsnou



Příloha č, 2

Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Identifikace, adresy, bankovní spojeni:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka PSČ Město Ulice Číslo

15 15 KŘ Zlín 760 01 Zlín Březnická 5659

15 116 LS Rožnov 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Láň 2461

15 117 LS Vsetín 755 01 Vsetín U Skláren 781

15 136 LS Luhačovice 763 26 Luhačovice Uherskobrodská 81

15 137 LS Strážnice 696 62 Strážnice Zámek 673

15 138 LS Buchlovice 687 08 Buchlovice náměstí Svobody 289

Nadř.
OJ

Kód
OJ Organizační jednotka číslo účtu

Bankovní spojení - měna CZK

IBAN SWIFT číslo účtu

Bankovní spojení - měna EUR

IBAN SWIFT

15 15 KŘ Zlín

15 116 LS Rožnov

15 117 LS Vsetín

15 136 LS Luhačovice

15 137 LS Strážnice

15 138 LS Buchlovice

Kontakty na obchod LČR:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-mail Fakturace Mobil E-mail

15 15 KŘ Zlín

15 116 LS Rožnov

15 117 LS Vsetín

15 136 LS Luhačovice

15 137 LS Strážnice

15 138 LS Buchlovice



Příloha č, 2

Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Identifikace, adresy, bankovní spojení:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka PSČ Město Ulice Číslo

16 16 KŘ Brno 602 00 Brno Jezuitská 13

16 131 LS Prostějov 796 01 Prostějov Riegrova 24

16 141 LS Bučovice 685 01 Bučovice Zámek 1

16 144 LS Černá Hora 679 21 Černá Hora U Selkova 548

16 145 LS Náměšť nad Oslavou 675 71 Náměšť nad Oslavou Zámek 6

16 148 LS Třebíč 674 01 Třebíč tř. 9.května 354/29

16 149 LS Znojmo 669 02 Znojmo Pivovarská 3151/1

Nadř.
OJ

Kód
OJ Organizační jednotka číslo účtu

Bankovní spojení - měna CZK

IBAN SWIFT číslo účtu

Bankovní spojení - měna EUR

IBAN SWIFT

16 16 KŘ Brno

16 131 LS Prostějov

16 141 LS Bučovice

16 144 LS Černá Hora

16 145 LS Náměšť nad Oslavou

16 148 LS Třebíč

16 149 LS Znojmo

Kontakty na obchod LČR:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-mail Fakturace Mobil E-mail

16 16 KŘ Brno

16 131 LS Prostějov

16 141 LS Bučovice

16 144 LS Černá Hora

16 145 LS Náměšť nad Oslavou

16 148 LS Třebíč

16 149 LS Znojmo



Příloha č. 2

Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Identifikace, adresy, bankovní spojení:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka PSČ Město Ulice Číslo

18 18 KŘ Jihlava 58601 Jihlava Lidická kolonie 39

18 150 LS Telč 58856 Telč Slavatovská 123

18 154 LS Nové Město na Moravě 59231 Nové Město na Moravě Školní 460

18 155 LS Ledeč nad Sázavou 58401 Ledeč nad Sázavou Zahradní 1226

18 191 LS Pelhřimov 393 01 Pelhřimov Humpolecká 2165

18 192 LS Český Rudolec 37883 Český Rudolec Český Rudolec 15

Nadř.
OJ

Kód
OJ Organizační jednotka číslo účtu

Bankovní spojení - měna CZK

IBAN SWIFT číslo účtu

Bankovní spojení - měna EUR

IBAN SWIFT

18 18 KŘ Jihlava

18 150 LSTelč

18 154 LS Nové Město na Moravě

18 155 LS Ledeč nad Sázavou

18 191 LS Pelhřimov

18 192 LS Český Rudolec

Kontakty na obchod LČR:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-mail Fakturace Mobil E-maíl

18 18 KŘ Jihlava

18 150 LS Telč

18 154 LS Nové Město na Moravě

18 155 LS Ledeč nad Sázavou

18 191 LS Pelhřimov

18 192 LS Český Rudolec



Příloha č. 2

Kontaktní osoby realizující obchod, expedici a fakturaci za prodávajícího

Identifikace, adresy, bankovní spojení:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka PSČ Město Ulice Číslo

19 19 KŘ Choceň

19 157 LS Nasavrky 53825 Nasavrky Náměstí 13

19 161 LS Svitavy 56802 Svitavy Vančurova 1

19 163 LS Lanškroun 56301 Lanškroun Dobrovského 56

19 164 LS Choceň 56501 Choceň Pernerova 75

19 165 LS Rychnov nad Kněžnou 51601 Rychnov nad Kněžnou Na sádkách 1177

Nadř.
OJ

Kód
OJ Organizační jednotka číslo účtu

Bankovní spojení - měna CZK

IBAN SWIFT číslo účtu

Bankovní spojení - měna EU

IBAN

R

SWIFT

19 19 KŘ Choceň

19 157 LS Nasavrky

19 161 LS Svitavy

19 163 LS Lanškroun

19 164 LS Choceň

19 165 LS Rychnov nad Kněžnou

Kontakty na obchod LČR:
Nadř.

OJ
Kód

OJ Organizační jednotka Odbyt Mobil E-mall Fakturace Mobil E-mail

19 19 KŘ Choceň

19 157 LS Nasavrky

19 161 LS Svitavy

19 163 LS Lanškroun

19 164 LS Choceň

19 165 LS Rychnov nad Kněžnou




