
Kupní smlouva na dodávku řeziva 
Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě č. 41/2021/10 

Dodávková akce 21051041

l.
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 
zastoupený ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem 
LČR, s.p.
a na základě delegování pravomoci k podpisu smlouvy 
Ing. Miloš Juha, Ph.D., ředitel LZ Boubín 
IČ: 42 19 64 51 
DIČ: CZ 42 19 64 51
bankovní spojenkKomerčnl banka Vimperk 
číslo účtu: 6905/0100
ke smluvnímu jednání pověřem
Tel.:  
E-mail:

Kupující
Kotšmídová Věra 
se sídlem : 17. listopadu 2131 
PSČ 397 01 Písek
zapsaný : ŽL vydaný fyzické osobě MěÚ Písek
č.j. ZUMUPI/2788/2013, ev.č. 330501/U2013/41175/ZEL
zastoupený 
IČ:70661791
DIČ:
bankovní spojeni: 
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání pověřen
Tel.:
E-mail:

II.
Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek, uvedených v léto kupní smlouvě řezivo dle dohodnutých 
technických podmínek a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto řezivu. Toto množství je množství minimální.

Sortiment: Množství: Termín dodání:

Paletový přířez jehličnatý-střed  m3 IV. Q 2021

20 -24x75-140délka2,5-3,4tn 
40-80x75-120 délka2,5-3,4 m

Tech. podmínky:
Paletové přířezy jehličnaté.kvalita Imballo l,bez měkké hniloby,suky bez omezení,zabarveni bez omezení. 

Dohodnuté ceny:

1/20-24 x 75 - 140 délka2,5-3-4 m ........ Kč/m3 FCAZbytiny
2)40-80 x 75 - 120 délka 2,5-3,4 m...................................... -Kč/m3 FCA Zbytiny

Řezáno=účtováno

V případě změny na trhu s uvedenou komoditou v oblasti cen, bude toto řešeno dodatkem po vzájemné 
dohodě v průběhu platnosti smlouvy. Uvedená cena je platná pro období 10 - 12/2021.

III.
Kupní cena a platební podmínky

1) Kupujíc! se zavazuje řezivo od prodávajícího odebrat a zaplatit mu dohodnutou kupni cenu, specifikovanou v čl II. této 
smlouvy, ve Ihútě splatnosti. I< ceně bude připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečněni zdanitelného plnění.

2) Úhrada ceny bude realizována na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného prodávajícím se splatností 
28 dnů od data vystavení.

3) Součástí každé faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím,či dle dohody dopravcem.Případně pouze faktura.
4) Zajištění plateb za dodané řezivo není sjednáno
5) Fakturační adresy(kontakty)





IV.
Dodací podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujících dodacích podmínkách:

1. Platnost smlouvy a doba plněni 1.10.-3112.2021
2. Místo dodání (plněni) dřiví :PDV Zbytlny
3. Datum uskutečněni zdanitelného plněni :datum převzetí dřiví
4. Incoterms :FCA (dodavatel)
5. Doprava dřiví (cena) :hradi kupující
6. Přejlmka (způsob a místo) :fyzická,v místě nakládky

V.
Přechod vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému řezivu jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.Převzetl dodávky potvrdí kupující nebo 
jim pověřená osoba podpisem dodacího listu.

VI.
Smluvní pokuta

V případě, že bude kupujíc! v prodleni s platbou za dodávky řeziva, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodleni. Zaplacením smluvní pokuty kupujícím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu jiné škody 
způsobené jeho činnosti.

VII.
Odpovědnost za vady a reklamace

Prodávajíc! odpovídá za vady dodaného řeziva dle obchodního zákoníku. V případě, že v místě přejímky vyjde najevo, že řezivo má 
vady, je kupující povinen neprodleně zajistit o uplatňované vadě fotodokumentaci, a do tři dnů odeslat prodávajícímu písemně 
reklamaci s podrobným popisem vady. Zástupce prodávajícího je povinen se nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne ob držení 
reklamace dostavit do místa přejímky a rozhodnout o způsobu vyřízeni reklamace. Do doby vyřízeni reklamace bude řezivo kupujícím 
uskladněno na samostatné skládce na dohodnutém místě.

Vlil.
Ostatní ujednání

1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, specifikovanou v čl, V., odst. 1. této smlouvy.
2) Prodávajíc! se výslovně zavazuje že řezivo(dále zboží), dodávané na základě této smlouvy, bude pořezáno z dříví vytěženého 

a získaného výhradně na územ! České republiky, a to v souladu s platnými právními předpisy.Prodávajlci je držitelem 
certifikátu PEFC.

3) Prodávajíc! prohlašuje, že má neomezené právo s dodávaným zbožím disponovat, a že zboží nemá právní vady, zejména, že 
není zatíženo právy třetích osob.

4) Pokud bude prodávajícímu z objektivních důvodů, plynoucích zejména z nepříznivých klimatických podmínek, větších kalamit 
(větrných, sněhových), povodni či jiných důvodů, které prodávajíc! nezavinil ani nezpůsobil, znemožněno dodržet sjednaný 
objem a sortiment dodávaného zboží, nevzniká kupujícímu právo na náhradu případně vzniklé škody. Smluvní strany se 
zavazuji přistoupit v takových případech k novým jednáním o předmětu této smlouvy.

5) V případě, že kupující nezaplatí za odebrané zboží v termínu splatnosti vydané faktury, vyhrazuje si prodávající právo 
pozastavit kupujícímu další dodávky zboží, případně snížit celkový dohodnutý objem dodávek zboží nebo od této smlouvy 
odstoupit.

6) Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k tomu, aby veškeré spory z této smlouvy byly řešeny smírným jednáním. 
Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna podat návrh na řešeni sporu u příslušného soudu v CR.

7) Právní vztahy ve věcech, založených touto smlouvou a jejími dodatky, se řidl právním řádem ČR.
8) Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nich každá strana obdrž! po 1 vyhotoveni.
9) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
10) Strany potvrzuji, že sl smlouvu před jejim podpisem přečetly a že vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli





dne: 7.10.2021
V písek dne 9.10.2021

Ve Vimperku

kupující






