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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 2022_2026/001

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku
sídlo: Dobrovského 3, Vrchlabí, okres Trutnov, PSČ 543 01 IČ: 00088455
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí ke dni 1.1.1991 zastoupená: PhDr. 
Robinem Bóhnischem, na základě plné moci DIČ: CZ00088455 

k věcným jednáním pověřen:  

dále jen prodávající na straně jedné,

a

Javořice, a.s.
sídlo: Ptenský Dvorek 100, Ptení, okres Prostějov, PSČ 798 43 IČ: 63492202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1825 zastoupená: Ing. 
Romanem Jakubcem, na základě pověření ze dne 30.3.2016 DIČ: CZ63492202 

dále jen kupující na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou kupní smlouvu:

I.
Účel smlouvy

1.1 Prodávající a kupující se dohodly na tom, že na základě této rámcové kupní smlouvy pětileté, po dobu její 
platnosti, budou uzavírat dílčí rámcové kupní smlouvy roční a kupní smlouvy, ve kterých budou specifikovat 
podmínky pro prodej a nákup dříví mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dříví v množství uvedeném níže v této rámcové kupní smlouvě a 
převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto dříví. Kupující se zavazuje toto dříví převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou kupní cenu v dílčích kupních smlouvách stanovenou.

1.3 Smluvní strany se dohodly, že dílčí kupní smlouvy budou uzavírány zejména za účelem upřesnění množství 
dříví, které bude dodáno ve smluvených obdobích platností dílčích kupních smluv, současně v nich budou 
sjednány kupní ceny za jednotlivé sortimenty dříví dodávané na základě této rámcové kupní smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že prodávající bude kupujícímu dodávat po dobu platnosti této rámcové 
kupní smlouvy, pokud se nedohodnou jinak, smrkové (jedlové) dříví III. třídy jakosti kvality A/B/C/D/KH, 
kulatinu pro pilařské zpracování.

2.2 Prodávající se výslovně zavazuje, že dříví, které bude dodáno na základě této rámcové kupní smlouvy, bude 
vytěžené a získané v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

III.
Smluvní objem

3.1 Rámcová kupní smlouva se uzavírá na objem dříví 60.000 m3.

3.2 Smluvní strany jsou po vzájemné dohodě oprávněni krátit nebo navýšit smluvní objem dříví až o 10%.



3.1 Smluvní strany dále specifikují objem dříví po dobu jednotlivých let účinnosti této rámcové kupní smlouvy, na 
pětileté období, a to: 

IV.
Smluvní období

4.1 Rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1.1.2022 do 31.12.2026.

4.2 V uvedeném období je kupující povinen umožnit prodávajícímu dodání smluvního objemu dříví.

V.
Ukončení platnosti smlouvy a právo zastavit dodávky

VI.
Závěrečná ujednání

6.1 Tato rámcová kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám význam všech oborových i jiných pojmů a zkratek v této 
rámcové kupní smlouvě použitých.

6.3 Obsah této rámcové kupní smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

6.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.

6.5 Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

........dne J*21 V Ptenském Dvorku, dne 10.12.2020

o parto 

Správa Krkonošského národního parku 
PhDr. Robin Bohnisch 
na základě plné moci

v'ORICE
-13-

-ioiský 
0!?: 

lupující 
Javořjce/a.s.

Ing. Romam Jakubec 
na základě pověření

Za správnost:
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