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Smlouva o zpracování a odkupu dřevní hmoty napadené 

lýkožroutem smrkovým 

 
 

1. Prodávající:  Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, p. o. 

Sídlo:  T. G. Masaryka 580, Šluknov 407 77 

IČ:  47 27 47 19 

DIČ:  xxx 

Tel:  +420 412 314 027 

Dále jen „Prodávající“ 

 

 

2. Kupující:  Klofáč Marek 

 Sídlo:  Leopoldská 380, Velký Šenov 407 78 

 IČ:  46 04 59 02 

 DIČ:  xxx 

 Tel:  +420 775 215 650 

Dále je „Kupující“ 

 

 

 

Uzavírají podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a právních předpisů s tímto zákonem 

souvisejícími v platných zněních tuto smlouvu 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem smlouvy je prodej a koupě dřevní hmoty nastojato v lesích, které má 

Prodávající v pachtu a tyto Prodávající spravuje 

2. Kompletní provedení výrobních operací dle VZMR 06/2021 dle termínu realizace 

- Těžba dřevní hmoty dle místa plnění 

- Přiblížení dřevní hmoty 

- Příjem a předání dřevní hmoty 

- Odkoupení dřevní hmoty 

- Odvoz dřevní hmoty 

- Likvidace a úklid klestu – do hromad a valů 

- Ošetření poškozených stromů 

- Navrácení LDS do původního stavu 
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II. 

Místo a rozsah plnění 

 

Místem plnění jsou jednotky prostorového rozdělení lesa ve správě Prodávajícího 

 

- 01 E 11  50 - 80 m3  960,- Kč/m3 

- 04 F 10  30 - 60 m3  960,- Kč/m3 

- 05 C 09a  150 - 200 m3  940,- Kč/m3 

- 05 C 10   200 – 250 m3  950,- Kč/m3 

 

 

III. 

Prodávající se zavazuje 

 

a) Předat pracoviště a seznámit Kupujícího s hranicemi místa plnění 

b) Seznámit Kupujícího s podmínkami provedení těžby a soustřeďování dřeva 

c) Převézt po zaplacení na Kupujícího vlastnické právo ke zpracované dřevní hmotě 

 

 

 

IV. 

Kupující se zavazuje 

 

a) Provádět veškeré pracovní operace v termínu a rozsahu stanoveném zástupcem 

Prodávajícího jako demonstrační činnost, která je součástí výuky žáků školy 

b) Provádět veškeré pracovní operace, uvedené v této smlouvě na vlastní odpovědnost, 

bezpečnost a na vlastní náklady. Řádně a včas zaplatit Prodávajícímu cenu za 

zpracovanou dřevní hmotu 

c) Před odvozem dřevní hmoty předat zástupci Prodávajícího číselník zpracované 

dřevní hmoty a umožnit kontrolní příjem této dřevní hmoty 

d) Veškeré operace dokončit nejpozději do konce termínu realizace 

e) Splnit vůči Prodávajícímu podmínky pro fakturaci 

 

 

 

V. 

Cena 

 

Smluvní strany se dle VZMR 06/2021 dohodly na nabídnuté ceně: 

 

Viz čl. II. smlouvy 

Prodávající není plátcem DPH 
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VI. 

Platební podmínky 

 

a) Jako podklad pro fakturaci bude sloužit elektronický číselník, číselník měřeného 

dřeva v hráních, případně číselník dlouhého dříví, nebo kombinace uvedeného 

b) Podkladem pro uhrazení ceny dříví bude faktura, která bude mít veškeré 

náležitosti daňového dokladu 

c) Fakturace bude provedena po předání místa plnění a splnění všech částí 

předmětu plnění 

d) Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od 

doručení faktury Kupujícímu 

 

 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

 

a) Zakázka bude realizována v termínu 

 

01. 05. 2021 - 30. 06. 2021 

 

b) Smlouva bude ukončena: 

- Splněním předmětu této smlouvy 

- Uplynutím termínu plnění smlouvy 

- Dohodou smluvních stran 

- Zánikem jedné ze smluvních stran 

- Neplněním předmětu plnění této smlouvy 

c) Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými 

právními předpisy. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

d) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze po vzájemné 

dohodě formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a 

podepsány zástupci smluvních stran 

e) Smluvní strany se dohodly, že případné spory při realizaci smlouvy budou řešit 

přednostně dohodou 

f) Tato smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

stává se pro obě smluvní strany závazná 

g) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy Prodávající 

i Kupující obdrží po jednom vyhotovení 

h) Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Provedení pracovních činností může kupující 

řešit subdodávkou, po informování prodávajícího 
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i) Smluvní strany prohlašují, že nic nebrání zveřejnění této smlouvy a podpisem této 

smlouvy dávají souhlas se zveřejněním jejího textu v plném rozsahu, včetně 

všech případných příloh, pouze s vyloučením osobních údajů fyzických osob, 

které nejsou její smluvní stranou a nejsou statutárním orgánem nebo členem 

statutárního orgánu smluvní strany 

j) Zveřejnění této smlouvy zajistí Prodávající 

k) Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy 

l) Smluvní sankce po termínu realizace: 

Likvidace klestu a těžebních zbytků  70,- Kč/m3 

Nátěr poškozených stromů   500,- Kč/ks 

Zábor plochy neodvezenou dřevní hmotou 100,- Kč/m2/den 

Oprava poškozené LDS   100% nákladů na opravu 

 

 

 

 

 

 

Ve Šluknově, dne 30. 04. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prodávající      Kupující 


