
KUPNÍ SMLOUVA č.: 51180106 
uzavřená podle ust.  § 2079 o násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v účinném znění,   

 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

kupujícím: 

 

 
 

STOBAU SERVIS s.r.o. 
Pražská 802 

281 63 Kostelec nad Černými lesy 

IČO 27119670 

DIČ CZ27119670  
 

a prodávajícím:  
     

 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 126 

165 21 Praha 6 Suchdol 
IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 
veřejná vysoká škola zapsaná v živnostenském rejstříku u evidujícího Úřadu městské části Praha 6 

Organizační útvar: 

Školní lesní podnik v Kostelci  nad Černými lesy 
Náměstí smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

Pověřený zástupce: doc. Ing.Václav Malík, Ph.D. ředitel ČZU ŠLP 

K jednáním ve věcech technických pověřen: Pavel Anton, dms@slp.cz 

tel.: 321 610 351, mob.: 721 884 313 

bankovní spojení: KB č.ú.: 339-151/0100 

             . 
Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy specifikovaný v bodě II.  

 této smlouvy, převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje převzít předmět dodávky za podmínek 

stanovených touto smlouvou a zaplatit kupní cenu. 

 

 
Doba plnění: 02.01. 2018 – 31.12. 2018 

 

II.  

Předmět smlouvy,  kupní cena, množství: 
 

Kůra mulčovací, neupravená; 

260 Kč/m3 (DPH 21%) 

200 m3+ 

 

III.  
Fakturace, platební podmínky 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané dříví kupní cenu dohodnutou smluvními stranami 

v této smlouvě. Kupní cena dle článku II.  této smlouvy je stanovena bez DPH. DPH bude stanoveno ke kupní 

ceně dle sazeb platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Právo prodávajícího na vystavení daňového 

dokladu k úhradě kupní ceny kůry kupujícímu (dále jen „faktura“) vzniká v okamžiku uskutečnění zdanitelného 

plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí a dodání do sídla kupujícího. 

Splatnost faktury bude vždy 21 dnů ode dne vystavení faktury. Kupní cena dříví bude kupujícím  hrazena 

bezhotovostním  převodem na účet prodávajícího uvedený ve  faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání 

odpovídající finanční částky na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena kůry je stanovena EXW 

 (dle INCOTERMS 2000), ES – pila Smrčiny Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy.  

 

mailto:dms@slp.cz


 

IV. 

Dodání zboží, příjem kůry a doprava 
Kupující si zboží odveze vlastními prostředky.  

.  

 

V. 

Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
Platnost a účinnost této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Tuto smlouvu je dále 

možno ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od ní. 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neplnění dodávek ve sjednaných termínech nebo 

také z důvodů vyšší moci, kterou se rozumí zejména: nezaviněná dodatečná nemožnost odebrání kůry, závažné 

technické a technologické problémy. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením 

kupní ceny po dobu delší jednoho měsíce z důvodů vyšší moci, nezaviněné dodatečné nemožnosti dodání zboží, 

požáru závažných technických nebo technologických problémů ve svém provozu. 

 

 

VI.  

Prohlášení dodavatele 
Prodávající dodává pouze kůru splňující podmínky zavedeného „Systému náležité péče“ ve smyslu 

nařízení (EU) č. 995/2010, dále v souladu  se zavedeným certifikačním  systémem  PEFC zaměřeným na 

certifikaci  hospodaření v lesích a certifikaci spotřebitelského řetězce c-o-c. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Smlouvu lze 

změnit či doplňovat pouze písemnou formou potvrzenou oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby 

zachování vzájemných dobrých vztahů a plnění účelu této smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které 

vyplynou z plnění této smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Smluvní strany považují veškeré informace 

vzájemně si poskytnuté při jednání předcházejících podpisu této smlouvy a veškeré informace vzájemně si 

poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné a zavazují se tímto, že ani jednu informaci nesdělí jiné 

osobě. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. Smluvní strany této smlouvy tímto prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům a 

tuto smlouvu uzavírají na základě svojí svobodné, pravé, vážné a určité vůle. Smluvní strany si text této smlouvy 

přečetly, porozuměly mu a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Kostelci nad Černými lesy, dne:  2.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                        ………………………………… 
      STOBAU SERVIS s. r. o.                                      Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik                          

                                         v Kostelci nad Černými lesy      

                                                                                                                                           doc. Ing. Václav Malík, Ph.D       

             Kupující                                                                         prodávající 
 
 


