
 

 

Kupní smlouva č. 2/01/2018 
 

 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v 

platném znění mezi smluvními stranami 

Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o.,  U Jatek 850/III, 392 01 

Soběslav,  IČ 260 81 237, DIČ: CZ26081237 

bankovní spojení 707846309/0800, 

zastoupené  Ing. Petrem Matoušem , jednatelem společnosti 

jako prodávající  

a 

 

Les - systém s.r.o., Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha 10 
IČO: 26062356, DIČ: CZ26062356 

zastoupená  Petrem Račmanem, nar. 4. srpna 1969, jednatelem společnosti 

jako kupující 
 

1. Prodávající prodává kupujícímu následující dřevní hmotu: 

Pilařská kulatina borová. Jakost dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v 

České republice. 

Termín dodávky: 1.čtvrtletí 2018  Množství: 120 m
3
+ 

Cena je dána cenovou tabulkou na 1. čtvrtletí 2018, která je přílohou této smlouvy a je 

obchodním tajemstvím. Cena je dána fco odvozní místo (dále jen OM). Dopravu hradí 

kupující. 

2. Kupující se zavazuje uhradit faktury na účet prodávajícího nebo hotově do 30 dnů ode dne 

odeslání faktury prodávajícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplné 

úhradě kupní ceny. V případě prodlení platby bude prodávající účtovat kupujícímu smluvní 

penále 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Kvalitativní i kvantitativní přejímku dřeva provádí kupující. Tuto přejímku dřeva potvrdí 

kupující svým podpisem na odvozním lístku, který je podkladem pro fakturaci.  

U sortimentu „pilařská kulatina je přejímka elektronická u kupujícího a kupující ji 

neprodleně odešle prodávajícímu, nejdéle však do 20 dnů od odvozu dřeva. Jinak 

prodávající vystaví fakturu dle odvozního lístku, dle ceny dané dřeviny v sortimentu A/B a 

v tloušťkovém stupni 2b. 

4. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout úpravu této smlouvy, dojde-li k výrazným 

vnějším změnám v ekonomických podmínkách. Změna musí být realizována písemnou 

formou. 

5.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z toho jedno pro prodávajícího a jedno pro 

kupujícího. 
 

V Soběslavi dne 12.01.2018 
 

 

 

 

.................................................                                     ................................................... 

Prodávající                            Kupující  


