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Kupní Smlouva SVOL 
Číslo smlouvy: CZ/20l20/2020/2/75955/FlS/ 

S/3/WG/ONDRAJA/0136 
Referenční č.: P02201 0445 

LITOMYSL 13.4.2020 

Kupujıcí: 

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. 
Tachovska 824 
CZ-348 15 Plana u M. Lazni 
Te|..:+420 374 707 700, Fax:+420 374 707 790 
Zvapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzeň,odd.C,vl.7092 
ICO: 64361 179, DIC: CZ64361179 

_ 

_ 

ćísıø đøđavataıa: 75955 
| 

Daň: DPH 21 % 
I Certifikatì P, 1 00% PEFC-certified 1 39 

I. PREDMEI' SMLOUVY 
Prodávající prodává kupujícímu jehličnatou kulatinu v množství a jakosti přesně specifikované v článku ll. této smlouvy a v Obchodních podmínkách-ČR 
(čI.|l) a převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží v souladu s článkem II. odst 3 Obchodních podmínek-CR. Kupující uhradí prodávajícímu 
za prodané zboží kupní cenu stanovenou podle ceny za jednotku (1 m3), cena za jednotku je specìfikována v článku II. této smlouvy. 

\ 

Mnøžaıvi: 901113' 
'_ __ _ 

I 

Země původu: Česká republika
| 

II. CENY (Kč/nn3 haz. DPH) 
I 

Produkt 

Smrk< 12 cm čep _ _ 

Smrk ABC, 12_cm čep - 14 cm STP 
_ 
Smrk ABC, 1 5-19 cm STP 

_ 
Smrk ABC, 20-24 cm STP 

= smrk Asc, 25-29 nm STP 
Smrk ABC, 30-32 cm STP 

_ 

SmLk ABC, 33-34 cm STP 
Smrk ABC, 35-59 cm STP 
Smrk ABC, 60+ cm STP 

_ __
_ 

SmrkD,12cmčep-14cmSTP 
_ 

Smrk D,15-19cmSTP- __ 
_ 
Smrk D, 20-24 cm STP 
smrk D, 2529 am STP 
sınfl‹ D, 3032 am STP 

` smrk D, 33-34 cm STP 
_ __ 

' 

smrk D, 35-59 nm STP 
Smrk_D. 6Q+ cm STP 
Ostatní (B0,DG,MD,So) 
Vláknina 
Kulatina se železem 
Výmět 

I 

Srážka jedle ABC čep 12-59 STP 
Nakládka vagonů 

Jiné podmínky: 
u-ıc: 51 0402. 

Ill. PLÁN DODÁVEK 

_ 
_ 

Referenčníří 
Í 
Závod 

_ 
Í 
Měsíc/Rok Rozsah průměru 

_ 
I 

Doprava Objem [m3] Délka pro
_ 

l 
đisırihuøi 

P0220104-48 Í Planá 
' 

4/2020 smrk. 12 am čen- 32 ønı S112 (2,7m / 3m / 4m) vagón 90 
| 

100% 4 vn 
_ _ 

ceıkøvy 90
| 

objem 
|

_ 

ı n ı ı 
l\I. DODACI PODMINKY V. PLATEBNI PODMINKY
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Dodací podmínky: franko odvozrıí místo (LKW) / naložený vagón Platební podmínky: 45 dnů od data fakturace 
Doba dodání: od 1.4.2020 do 30.4.2020 (Dat. odeslání) Fakturace bude provedena: Fakturace 2x měsíčně (k 15. a k poslednímu 
Dopravu platí: Kupující v měsíci) 

Měření: elektronicky 
Způsob odeslání faktury dodavateli: Pošta 

_ J 

Způsob odeslání měření dodavateli: k dispozici ve WoodAcceptu 

Smlouva 

Další ujednání k článku číslo I. 
Prodávající prodává kupujícímu jehličnatou kulatinu v sortimentu v množství a jakosti přesně specifikované v článku Il. této smlouvy a v Obchodních 
podmínkách-ČR (čl.II) a převádí na kupujícího vlastnické právo ktomuto zbožív souladu S článkem II. odst. 3 Obchodních podmínek-ČR. Kupující 
uhradí prodávajícímu za prodané zboží kupní cenu stanovenou podle ceny za jednotku (1 m3), cena za jednotku je specifikována v článku ll. této 
smlouvy. 
Další ujednání k článku číslo ll. 
Změna kupní ceny v Závislosti na kurzu CZK/€ - pro účely této smlouvy se používá měsíční pevný kurz, vyhlášený Českou národní bankou k 1. dni v 
měsíci. Pokud první pracovní den měsíce pñpadá na víkend nebo svátek, použije se kurz předchozího pracovního dne (tedy poslední pracovní den ve 
starém měsíci). 
Pokud bude měsíční pevný kurz CZK/€ platný pro kalendářní měsíc dodání (rozhoduje den odeslání) vyšší než 26.03, kupní cena dle č. II. se zvyšuje O 
CZK 25,-/m3. Pokud bude tento měsíční pevný kurz CZK/€ nižší než 25.00, kupní cena dle čl. II. se snižuje o CZK 25,-/ m3. Pokud bude měsíční pevný 
kurz CZK/€ platný pro kalendářní měsíc dodání vyšší než 26.54, kupní cena dle č. II. se z\ıyšuje o CZK 50,-/m3. Pokud bude tento měsíční pevný kurz 
CZK/€ nižší než 24.49, kupní cena dle čl. II. se snižuje o CZK 50,-/ m3. Pokud bude měsíční pevný kurz CZK/€ platný pro kalendářní měsíc dodání vyšší 
než 27.05, kupní cena dle č. Il. se zvyšuje o CZK 75,-/m3. Pokud bude tento měsíční pevný kurz CZK/€ nižší než 23.98, kupní cena dle čl. II. se snižuje o 
CZK 75,-/ m3. Vyúčtování tohoto rozdílu se považuje za samostatné Zdanitelné plnění ve smyslu § 42, odst. 4 zákona č. 235/2004Sb. 

Prodávající a kupující dále sjednávají, že pro jejich vzájemné poměry pokud jde o nároky na finanční bonus. platí v plném rozsahu smluvní ujednání 
obsažená v čl. V bod 4,5,6,7,8 Smlouvy O vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv č. 20-3 / SVOL ve znění příslušných dodatků a příloh, která 
byla uzavřena mezi Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (dále jen ,SVOL") a uskupení společností STORA ENSO WOOD PRODUCTS. 
Smluvní strany se zavazují se těmito shora uvedenými smluvními ustanoveními řídit při určování nároků na finanční bonus za dodání zboží podle této 
kupní smlouvy. SmIuv_ní strany si navzájem potvızují, že je jim obsah smlouvy č. 20-3 / SVOL ve znění příslušných dodatků a příloh znám. 
Další ujednání k článku číslo V. 
Smluvní strany se dohodly, že kupující na základě elektronické přejímky dříví bude vystavovat faktury-daňové doklady jménem prodávajícího v jednom 
vyhotovení pro prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že řádně a včas vystavené faktury-daňové doklady bude považovat za jím vystavené a doručené 
kupujícímu. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Fakturace bude prováděna vždy alespoň tfikrát 
měsíčně, a to v polovině měsíce, k poslednímu dni příslušného kalendáhího měsíce a k pnınímu dni následujícího měsíce. Splatnost faktury bude činit 
vždy 45 dnů s tím, že bude-li faktura vystavena se slevou 2% Z celkové fakturované částky, bude splatnost činit 20 dnů. 
Ostatní ujednání 
1. Pñ úplném nebo částečném zastavení provozu v místě plnění způsobeném vyšší mocí nebo požárem, je kupující oprávněn jednostranně odstoupit od 

této kupní smlouvy, nedojde-li kjiné dohodě prodávajícího a kupujícího. 
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek a následných rozsáhlých kalamit (např. větmých. sněhových) nebo při jiných podstatných změnách na 

trzích řeziva a konečně též v případě omezení výroby v závodech Stora Enso WP vzhledem ke zhoršené situaci na trhu s řezivem, není kupující 
povinen odebrat nasmlouvané množství dříví a je oprávněn vyzvat prodávajícího kjednání O změně kupní smlouvy. Nedojde-li mezi účastníl‹y k 
dohodě o množství a ceně dříví fomıou uzavření dodatku ke kupní smlouvě, má kupující nebo prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 

3. Ostatní záležitosti touto kupní smlouvou a obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., v 
platném znění. 

4. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající 
5. Smluvní strany považujítuto smlouvu a její případné doplňky a dodatky za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníl‹u. Toto 

ustanovení platíi po zániku této smlouvy. 
6. Prodávající prohlašuje, že celkové množství zboží sjednané v této kupní smlově pochází Z regionu ČR, že má neomezené právo se zbožím disponovat 

a že zboží nemá právní vady Zejména, že není Zatíženo právy třetích osob. Odpovídá požadavku nomıy EN 14961 -1 / EN ISO 17225-1 tabulka 2, 
položka 1 .1 .3 Kmenové dřevo. 

7. Kupujícíje oprávněn postoupit všechna práva a převést všechny povinnosti Z této smlouvy na třetí osobu v rámci podnikatelského seskupení 
(STORA ENSO) a prodávající mu k tomuto postupu uděluje souhlas. Prodávající bude 0 převodu práv a povinností ze smlouvy vyrozuměn nejpozději 
na základě fakturace. 

8. V případě, že tento dodatek spadá do režimu povinného uveřejnění v registnı smluv podle zákona č. 340/201 5 Sb.. v platném znění. zavazuje se 
prodávající, jako povinný subjekt, že řádně a včas splní povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Prodávající se dále zavazuje, že ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté. co mu Správce 
registru smluv potvrdí uveřejněnítohoto dodatku, vyrozumí O tomto potvrzení uveřejněnítohoto dodatku kupujícího, a to zasláním potvrzení O 
uveřejnění tohoto dodatku od Správce registru smluv, ze kterého bude zřejmé zejména datum uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Prodávající 
nese odpovědnost za případné porušení obou shora uvedených smluvních povinností ve smyslu § 2913 občanského zákoníku.



Kupujícía d' ˇ' ' 
CZ/20/20/2020/2/75955 

pro avajıcıldodavatelsouhlasís b h 
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o sa em této kupní smlouvy, standardními smluvními podmínkami a taktéž se Stora E 
chování. 
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