
SllfLOUVA O PREPRAVÉ ZBOZI 
S/2018/10

uzavřená níže uvedeného dne podle ust. § 2555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 
znění, těmito smluvními stranami:

Objednavatel:
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,oddíl AXII,vložka 540
zastoupený Ing. Jaromírem Kříhou ředitelem LZ Boubín na základě pověření na adrese
Zámecká alej 254,385 01 Vimperk
IČ:42196451
DIČ: CZ42196451

jako objednavatel na straně jedné (dále jen „objednavatel") 

a

Dopravce:
Miš-Maš spol. s.r.o.
Klášterec 27 
Vimperk 385 01 
IČO: 28390067 
DIČ: CZ28390067 

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění přepravy dřevní hmoty (dále jen „zboží") za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.
Závazky dopravce

2.1. Dopravce se zavazuje zajistit na své náklady pro objednatele přepravu zboží. Přeprava zboží bude dopravcem 
realizována na základě požadavku objednavatele a to za dohodnutých cenových podmínek.

2.2. Dopravce se zavazuje zajistit provedení sjednané přepravy v dohodnuté lhůtě a množství , za dodržení všech 
bezpečnostních a dopravních předpisů .

Článek III.
Závazky objednatele

3.1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dopravci za provedenou přepravu zaplatit úplatu, tzv. přepravné sjednané 
touto smlouvou.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat dopravci informace potřebné k zajištění přepravy zboží. Konkrétní podmínky pro 
uskutečnění přepravy zboží budou dohodnuty vždy v pátek pro následující týden.

Článek IV.
Ceny

4.1. Cena za přepravu zboží (přepravné) dle této smlouvy je stanovena ve výši ...145 Kč/m3. Přičemž množství 
rozhodné pro fakturaci je množství na odvozním lístku vystaveným a podepsaným lesním a přejímacím technikem 
na skladě v Zátoni.
Pokud bude průměrná odvozní vzdálenost, která je rozhodná pro stanovení ceny, vyšší nebo nižší než jedno 
cenové pásmo v ceníku dopravce, bude jednáno o změně ceny za m3. Případné jednání proběhne na konci 
kalendářního měsíce .



Článek V.
Platební podmínky

5.1. Dodavatel vždy po skončení kalendářního měsíce na základě podepsaných odvozních lístků vystaví fakturu za 
provedenou přepravu a odešle ji na LZ Boubín.

5.2. Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Faktura se pokládá 
za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti připsána na bankovní účet dopravce 
uvedený na faktuře.

5.3. Faktura musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti stanovené právními předpisy ČR.

Článek VI.
Dodací podmínky

6.1. Množství dřevní hmoty : polesí Zátoň...........cca 1 250 m3................... vzdálenost....... do 10 km
6.2. K převzetí zásilky dopravcem dochází momentem předání dodavatelem podepsaného dodacího listu dopravci.
6.3. Nakládka i vyložení zásilek bude prováděno zejména v pracovních dnech, o sobotách a případně nedělích na 

základě dohody smluvních stran a to v časech dle dohody s expedienty. Pokud nebude moci dopravce 
z nepředvídatelných důvodů (porucha vozidla, nesjízdnost odvozních cest či pozemních komunikací atd.) dodržet 
sjednaný termín nakládky či vyložení zásilek, je povinen toto bezodkladně dodavateli nahlásit a s dodavatelem 
dohodnout nejbližší možný termín realizace přepravy zásilky.

Článek VII.
Odpovědnost

7.1. Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a škody, tak jak tyto odpovědnosti vyplývají z této 
smlouvy a příslušných právních předpisů.

7.2. Dopravce neodpovídá za prodlení z důvodu nesjízdnosti odvozních cest, pozemních komunikací či účinku vyšší 
moci.

Článek IX.
Ostatní ujednání

9.1. Dopravce prohlašuje, že má veškerá povolení, licence a oprávnění k provádění přepravy zboží dle této smlouvy a 
současně odpovídá za včasné prodloužení jejich platností, pokud by během trvání této smlouvy z jakýchkoliv příčin 
zanikly.

Článek X.
Platnost smlouvy

10.1. Tato smlouva je uzavřena od data podpisu do31.3.2018.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Kontaktní osoby: vedoucí polesí Zátoň........Bc. František Jeřábek tel.724 523 132
dopravce........................... Jan Socha tel.775 603 064

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o podmínkách vzájemné spolupráce a o všech informacích, 

jež se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a prohlašují je za důvěrné.
11.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních jejích ustanovení či 

článků.
11.5. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se obecně řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.
11.6. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit 

účel této smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této smlouvy, řešit přednostně 
smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou stranou svolaného 
za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí.

11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vimperku dne:..............
Ing. Jaromír Kříha ředitel LZ Bou

Oi Vin




