
Kupní Smlouva SVOL
Číslo Smlouvy: 02/20/20/2018/2/190182/KIS/

S/3/WG/REZNlIV/0225
Referenční čr: P02180049$Storoenso

Vlašim, 19442018

Prodávající: Kupující:

VLAŠIMSKÉ MĚSTSKÉ LESY S.R.O. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
BLANICKA 485ˇ Tachovska 824
02525801 VLASIM 02-348 15 Plana u M. LaZni
DIG: C227408965 Tel..:+420 374 707 700, Fa×2+420 374 707 790
ICO: 27408965 Zˇapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzeñ,odd.C,vl.7092

ICO: 64361179, DIC: CZ64361179

Tell: Náku čl'ì
f Fax:
ĚľĚI' LZ si: V V V „22,72c „
Číslo dodavatele: 190182 Banka: '
Daň: DPH 21 °/o Kód banky: `
Certifıkát: N IBAN:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající prodává kupujícímu jehličnatou kulatinu v množství a jakosti přesně Specifikované v článku ll. této Smlouvy a v Obchodních podmínkách-ČR
(člll) a převádí na kupujícího vlastnické právo k iomuto zboží v Souladu S článkem II. odst. 3 Obchodních podmínek-CR. Kupujicí uhradí prodávajícímu
Za prodané Zboží kupní cenu Stanovenou podle ceny Za jednotku (1 m3), cena Za jednotku je specifikována v článku ll. této Smlouvy.

I Množství: 90 m3 I Země původu: Česká republika

ıı. cENY (Kč/m3)

MB „277,2 c IDéIKnemnflèflęıflfhıBàfl“
Kč/m3

Borovice lesní < 12 cm čep "
Borovice lesní ABC, 12 cm STP i i
Borovice lesní ABC, 13-14 cm STP
Borovice lesníABC, 15-19 cmVSTÍPV i V fi" 1
Borovice ıcsnı' ABC, 20-24 cm STP r
Borovice lesni' ABC, 25-29 cm STP i i ,
Borovice lesníABC, 30-34 cm STP 4
Borovice lesní ABC, 35-36 cm STP
Borovicè ıcsrrı' ABC, 37-59 cm 815 ' ' i'
Borovice lesni ABC, 60+ cm STP
Borovice lesní D, 12 cm STP
Borovice lesní D, 13-14 cm STP V V ýýýr V
Borovice lesní D, 15-19 cm STP
Borovice lesní D, 20-24 cm STP V V

Borovice leksrníD, 25-29 crn STP V W V V V
Borovice lesní D, 30-34 cm STP i 'V W i
Borovice ıcsnı' D, 35-36 cm STP `
Borovice lesní D, 37-59 cm STP "Ň ýÍ n `
Borovice lesní D, 60+ cm STP ,
Ostatní (Smrk. Jedle. Ostatní) 1
Vláknina
Kulatina se železem
Výmět ii i i i V W
Nakládka vagonů
Příplatek Za dopravu ýýýý T ý i

ııı. PLÁN DODÁvEK

Referenční č. Závod Měsíc/Rok Rozsah průměru Doprava Objem [m3] Délka pro
distribuci

P021800498 Planá 4/2018 Borovice, 12 cm čep - 35 cm čep (2,70m) Vagón 30 100% 2.7 m
P021800498 Planá 5/2018 Borovice, 12 cm čep ~ 35 cm čep (2,70m) Vagón 30 100% 2.7 m

P021800498 Planá 6/2018 Borovice, 12 cm čep - 35 cm čep (2,70m) Vagón 30 100% 2:7 m
Celkový 90
objem
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ıv. DODACÍ PODMÍNKY v. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky: franko odvozní místo (LKW)/ naložený vagón
Doba dodání: od 1.4.2018 do 30.6.2131 8 (Dat. odeslání)

Platební podmínky: 45 dnů Od data fakturace
Fakturace bude provedena: Fakturace 2× měsíčně ( k 15. a k poslednímu
v měsíci)
Měření: elektronicky
Způsob Odeslání faktury dodavateli: Pošta
Způsob odeslání měření dodavateli: k dispozici ve WoodAcceptu

Smlouva

Další ujednáník článku číslo I.
Prodávající prodává kupujícímu jehličnatou kulatinu v sortimentu v množství a jakosti přesně speciflkované v článku lll této smlouvy a v Obchodních
podmínkách--ČR (či. Il) a převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží v souladu s článkem ll. Odst. 3 Obchodních podmínek-ČR. Kupující
uhradí prodávajícímu Za prodané Zboží kupní cenu stanovenou podle ceny Za jednotku (1 m3), cena Za jednotku Je Specifıkována v článku lV této
Smlouvy.
Další ujednání k článku číslo II.
Změna kupnÍCeny v Závislosti na kurzu CZl<l€V pro účely této smlouvy Se používá měsíční pevný kurzı vyhlášený Českou národní bankou k 1, dni v
měsíci. Pokud první pracovní den měsíce připadá na víkend nebo svátek, použije se kurz předchozího pracovního dne (tedy poslední pracovní den ve
Starém měsíci).
Pokud bude měsíční pevný kurz CZK/E platný pro kalendářníměsíc dodání (rozhoduje den odeslání) vyšší než kupní cena dle c. Il. se zvyšuje O
CZK /m3. Pokud bude tento měsíční pevný kurz CZK/é nižší než kupní cena dle čl. ll. Se snižuje o CZK / m3 Pokud bude měsíční pevný
kurz CZKI€ platný pro kalendářníměsíc dodání vyššínež kupnícena dle č. ll. Se Zvyšuje O CZK -/m3. Pokud bude tento měsíčnípevny' kurz
CZKI€ nižší než , kupní cena dle čl. ll. se Snižuje O CZK / m3. Pokud bude měsíční pevný kurz CZK/á platný pro kalendářní měsíc dodání vyšší
než kupní cena dle č. II. se Zvyšuje o CZK -lm3. Pokud bude tento měsíčnípevný kurz CZKI€ nižší než kupní cena dle či. Il. se snižuje o
CZK / m3. Vyúčtovánítohoto rozdílu se považuje za samostatné Zdanitelné plnění ve smyslu § 42, Odst. 4 zákona č. 235/20048b.
Prodávající a kupující dále sjednávají, že pro jejich vzájemné poměry pokud jde O nároky na finanční bonus, platí v plném rozsahu Smluvní ujednání
obsažená v čl. V bod 4,5,6,7,8 Smlouvy O vzájemné součinnosti při uzavírání kupnich smluv č. 18-3 / SVOL ve Znění příslušných dodatků a příloh, která
byla uzavřena mezi Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (dále jen „SVOL") a uskupení společností STORA ENSO WOOD PRODUCTS.
Smluvní strany se Zavazují se těmito shora uvedenými smluvními ustanoveními řídit přı určování nároků na fınanční bonus Za dodání Zboží podíe této
kupní smlouvy. Smluvnístrany si navzájem potvrzují, že je jim Obsah Smlouvy č. 18-3 / SVOL ve Znění příslušných dodatků a příloh znám.
Další ujednání k článku číslo V.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího uvedený v záhlavítéto kupní smlouvy. Na kupnícenu může být kupujícím uhrazena Záloha
ve výši určené dle čl. |I této kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedený v záhlavítéto kupní Smlouvy. Kupní cena a záloha je Zaplacena a peněžitý
Závazek kupujícího splněn dnem odepsání příslušné částky Z účtu kupujícího. Ustanovení o Záloze může být použito jen pokud od data nakládky do
konce kalendářního měsíce, v němž byla nakládka uskutečněna, nedošlo k dodání dle čl. ll, odst. 2 Obchodních podmínek - ČR.
Průměrná cena za konsignované množství pro určení Dodací podmínka Transport celé délky [Kč/m3] Výřezy [Kč/m3]
výše Zálohyje sjednána: Celková výše zálohy Franko závod Vagón
(konsingované množstvíx průměrná cena) bude
zaokrouhlena na Stovky Franko závod kamion '

Odvozní místo vagón

Odvozní místo kamion
Smluvní strany Se dohodly, že kupující na Základě elektronické přejímky dříví bude vystavovat faktury-daňové dokladyjménem prodávajícího vjednom
vyhotovení pro proda'ıvajícíhoA Prodávající prohlašuje, že řádně a včas vystavené faktury-daňové doklady bude považovat Za jím vystavené a doručené
kupujícímu. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Fakturace bude prováděna vždy alespoň třikrát
měsíčně, a to v polovině měsíce, k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a k prvnímu dni následujícího měsíce. Splatnost faktury bude činit
vždy 45 dnů s tím, že bude-li faktura vystavena se slevou 2% z celkové fakturovarıé částky, bude splatnost činit 20 dnů.
Ostatní ujednání
1. Při úplném nebo částečném zastavení provozu v místě plnění způsobeném vyšší mocí nebo požárem, je kupující Oprávněn jednostranně Odstoupit od

této kupní smlouvy, nedojde-li kjiné dohodě prodávajícího a kupujícího.
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek a následných rozsáhlých kalamit (např. větrných, sněhových) nebo přijiných podstatných změnách na

trzích řeziva a konečně též v případě omezení výroby v Závodech Stora Enso WP vzhledem ke zhoršené situaci na trhu s řezìvem, není kupující
povinen odebrat nasmlouvané množství dříví a je Oprávněn Vyzvat prodávajícího kjednání O změně kupní smlouvy. Nedojde-Ii mezi účastníky k
dohodě o množství a ceně dříví formou uzavření dodatku ke kupní smlouvě, má kupující nebo prodávající právo od této smlouvy Odstoupit.

3. Ostatnízáležitostitouto kupní smlouvou a Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídípříslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., v
platném Znění.

4. Tato kupní smlouva Je vyhotovena ve dvou dvoustranných stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající
5. Smluvní strany považují tuto smlouvu a její případné doplňky a dodatky za Obchodní tajemství ve Smyslu ust. § 504 občanského Zákoníku. Toto

ustanovení platí i po Zániku této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že celkové množstvízboží sjednané V této kupní smlově pochází z regionu ČR, že má neomezené právo se zbožím disponovat

a že Zboží nemá právní vady Zejména, že nenízatíženo právy třetích osob. Odpovídá požadavku normy EN 14961-1 l EN ISO 17225-1 tabulka 2,
položka 1.1.3 Kmenové dřevo.

7. Kupujícíje oprávněn postoupit všechna práva a převést všechny povinnosti Z této smlouvy na třetí osobu v rámci podnikatelského seskupení
(STORA ENSO) a prodávající mu k tomuto postupu uděluje souhlas. Prodávající bude o převodu práv a povinností ze smlouvy vyrozuměn nejpozději
na základě fakturace.

8. V případě, že tento dodatek spadá do režimu povinného uveřejnění v registru smluv podle Zákona č. 340/201 5 Sb., v platném Znění, zavazuje se
prodávající, jako povinný subjekt, že řádně a včas Spiní povinnost uveřejnit tento dodatek v registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.„v platném
Znění, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Prodávajícíse dále zavazuje, že ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co mu Správce
registru smluv potvrdí uveřejněnítohoto dodatku, vyrozumí O tomto potvrzení uveřejnění tohoto dodatku kupujícího, a to zasláním potvrzení o
uveřejněnítohoto dodatku od Správce registru smluv, ze kterého bude Zřejmé Zejména datum uveřejněnítohoto dodatku v registru Smluv. Prodávající
nese odpovědnost za případné porušení obou shora uvedených Smluvních povinnostíve smyslu § 2913 občanského Zákoníku.





Kupující a prodávající/dodavatel souhlasí s obsahemI Standardními Smluvními podmínkami a taktéž Se Stora Enso kodexem chování.

PODPIS KUPUJÍCÍHO:

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
Tachovska 824
CZ-34815 Plana u M. Lazni
Tel..:+420 374 707 700, Fa×:+420 374 707 790
Zˇapsaná v obchodgím rejstříku vedeném: KS PIZeň,odd.C,v|.7092
ICO: 64361179, DIC: 0264361179

Datum: 19.4.2018
Místo: Vlašim

PODPIS PRODÁVAJÍCI'HO:
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vLAŠıMSKÉ MĚSTSKÉ LESY sRAo.
BLANICKÁ 485
(32-25801 vLAŠıM
DIČ: 0227408965
IČO: 27408965
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