
Kupní smlouva na dodávku řeziva 
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 41/2021/10 
Dodávková akce 21051041

I.
Smluvní strany

Prodávající:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
PSČ 500 08 Hradec Králové
zapsaný v OR KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
zastoupeným generálním ředitelem 
Ing .Josefem Vojáčkem
a na základě delegování pravomocí k podpisu smlouvy 
pověřen ředitel LZ Boubín :lng. Miloš Juha, PhD.
IČ: 42 19 64 51 
DIČ: CZ 42 19 64 51
bankovní spojenkKomerční banka Vimperk 
číslo účtu: 6905/0100
ke smluvnímu jednání pověřend  

II.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek uvedených v této kupní smlouvě řezivo 
dle dohodnutých technických podmínek a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto 
materiálu. Množství je stanoveno jako minimální.

Sortiment Množství Termín dodání
Paletový přířez jehličnatý střed m3 II. Q 2021

1) 20 - 24 x 75 - 140 délka 2,5 - 3, 4 m............  Kč/m3 FCA Zbytiny
2) 40-80 x 75 - 120 délka 2,5 -3,4m............ -Kč/m3 FCA Zbytiny

Řezáno = účtováno

Tech. podmínky :
Paletové přířezy jehličnaté, kvalita Imballo I., bez měkké hniloby, suky bez omezení, zabarvení 
Bez omezení.
Tento dodatek ohledně cen dané komodity je vyhotoven s ohledem na situaci na trhu a je plně 
v souladu s článkem II. výše uvedené smlouvy a jeho platnost je pro období květen 2021.

III.
Kupní cena a platební podmínky

IjKupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu, která 
Je specifikována v čl. II této smlouvy ve lhůtě splatnosti.K ceně bude připočítána DPH ve výši 
Odpovídající zákonné úpravě v době UZP.

2)Uhrada ceny bude realizována na základě daňového dokladu (faktura) vystaveného prodávajícím

Kupující:

Kotšmfdová Věra
17. listopadu 2131 
PSČ 397 01 Písek
zapsaný : L! vydaný fyzické osobě MěÚ Písek
č.j. ZUMUPI/2788/2013, ev. Č. 330501/U2013/4175/ZEL
zastoupený :
IČ:70661791
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu



se splatností 28 dnů od data vystavení.
3) Součástí FA bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím či dle dohody dopravcem.
4) Zajištění plateb není sjednáno.

IV.
Dodací podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujících dodacích podmínkách :
1) Platnost smlouvy a doba plnění 01.5. - 31.5.2021
2) Místo plnění PDV Zbytiny
3) Datum UZP datum převzetí
4) Incoterms FCA (dodavatel)
5) Doprava hradí kupující
6) Přejímka fyzická v místě nakládky

V.
Přechod vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo k danému zboží jeho převzetím a zaplacením kupní 
ceny.Převzetí dodávky potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba podpisem dodacího listu.

VI.
Smluvní pokuta

V případě, že kupující bude v prodlení s platbou za uskutečněnou dodávku, zaplatí prodávajícímu 
Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty 
kupujícím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu jiné škody způsobené jeho činností.

ČI. VII. a VIII.

Zůstávají v plné platnosti a znění uvedeném ve smlouvě č. 08/2021/10 ze dne 12.1.2021

Ve Vimperku dne: 2.5.2021

Ing. Miloš Juha, Ph.D. 
Ředitel LZ Boubín

V Písku dne :
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