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PRODÁVAJÍCÍ: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavlem Rusem, ředitelem OŘ Severní Čechy
bankovní spojeni: Komerční banka a, s. 5,ú. 3141290287/0100
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zápis v OR: KS HK, sp, zn, AXII 540
kontaktní osoba:
email: 

2021/P/946/093
Platnost od: 01.10.2021 do: 31.12.2021
Nahrazu|e smlouvu č.:

KUPUJÍCÍ: KORYŤÁK s.r.o.
Ondřejovlce 4 
79376 Zlalé Hory 

ČSOB, a.s.
IČO: 25877216
DIČ: CZ25877216

OR KS v Ostravě oddli C, vložka 24024 

č.ú. 232202162/0300

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu níže specifikované dříví a převádět na něj k tomuto dříví vlastnické právo; kupující se zavazuje dříví od prodávajícího přebírat a píalil 
za něj ujednanou kupní cenu, to vše v souladu s podmínkami ujednanými v této smlouvě a smlouvách dílčích, a dáte zejména v souladu s obchodními podmínkami a 
Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1.1. 2008 a incoterms 2020.
Dřevina: Příařská kulatina Uf. tř. SM KH/D
Množství:  m3 bez kůry s tolerancí +-10%

D přejímka 2D □ přejímka 3D
Přejímka/měření: ® přejímka kusová/v hřáních

nadměrek délky 

D přejímka váhová lutro/atra

Délky: (m) 03 m 04 m Ri5m 0 6m □ jiné m nadměrek délky

2%

2%

13 přepočtový koef,

0,64

Ostatní ujednáni: přejímka na OM prodávajícího. Způsob prejimky (kusová/hráň) určuje prodávající. 
Místo dodáni - OM prodávajícího. Dopravu a nakládku z OM zajišťuje a hradí kupující.
Dříví se nachází na více OM, nutné sbírání

m3 m3

Tolerance kvartálních dodávek +- 20 %. Rozhodné je množství dříví ujednané pro kalendářní čtvrtletí (nikoli měsíční).
Dodávající LZ: | '
Dodávající OŘ/LS: |LS Rumburk ~ ~

S uvedením případného cenového rozdfíu vůči ceníku výše.
parita: 0EXW: □ FCA; O jiná;

0 OM/náhradrsískládka O ES O provozovna odběratele O státní hranice □ na pni

Platební podmínky: Splatnost dní Q od DUZP 0 od vyst fa. O samofakturace 0 fakturace LČR

Fakturace:
0 x/měsíc □ pruběžnéE

fakturace s DPH O ano 
Dne

Zajištění plateb: 0 bankovní záruka Částka 0 zálohová platbo částka S DPH 0 ANO
platnost do One

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí též Obchodním! podmínkami ke kupním smlouvám na dodávky dříví č. 2020/1, dostupnými na https://lesycr.cz/, a účinnými v době 
uzavření smlouvy (dáíe Jen "OP"). Kupující prohlašuje, že se s těmito OP před podpisem této smlouvy řádně seznámil a zavazuje se jimi řídit. V případě rozporu ujednání v této 
smlouvě a OP má přednost ujednání v této smlouvě. —-—
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