
 CITUS s.r.o. LITOMĚŘICE, CZ  72 
 

Kupní smlouva na dodávky zvěřiny pro rok 2018-2019 
 
Kupující: CITUS s.r.o., K výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice 
 IČO: 61538311, DIČ: CZ61538311 
 Zapsán OR KS Ústí n. L., odd. C, vl. 7755, vet. číslo CZ72 
 Bank. účet: XXXXX,  XXXXX 
 zastoupený jednatelem Ing. M. Balšánkem (tel. č.: XXXXX) 
 
Prodávající: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice   
  IČO: 263958, DIČ: CZ263958                                   plátce DPH:   ano     ne 
  Bankovní spojení: KB Litoměřice a.s., č.ú.: XXXXX  
  Zastoupený: XXXXX (tel. č.: XXXXX)                                                 
 
                                                                            I. 

                                                            Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že bude kupujícímu prodávat zvěřinu z černé 
a spárkaté zvěře. Kupující se zavazuje, že dodávky uvedené zvěřiny bude od prodávajícího 
přejímat a platit za ně prodávajícímu sjednanou kupní cenu za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
Termíny dodávek jsou dány zákonnou dobou lovu. 
Sjednané orientační množství na období platnosti této smlouvy (1 rok): 
                                    srnčí 15 ks 
                                    černá 40 ks 
                                    jelen - ks 
                                    daněk 60 ks 
                                    muflon 29 ks 
 
                                                                           II. 
Kupní cena za zvěřinu uvedenou v čl. I je stanovena dohodou smluvních stran a její výše za 
1 kg v kůži bez hlavy (s výjimkou černé) a spárků je následující: 

 
 jelen 58 Kč/kg  pod 15 kg se nevykupuje 
 daněk 53 Kč/kg od 1.11.  48 Kč/kg do 31.10. pod 12 kg se nevykupuje 
 srnčí 10 kg a více 77 Kč/kg 7 – 9 kg 45 Kč/kg pod   7 kg se nevykupuje 
 muflon 30 Kč/kg  pod 10 kg se nevykupuje 
 černá 20 kg – 60kg 10 Kč/kg                   pod 20 kg a nad 60 kg se nevykupuje 
    
 

U černé zvěře dodané s hlavou je srážka za hlavu 15 % z celk. hmotnosti. Hmotnost je dána 
hmotností kusu po odečtení všech srážek. 
 



Kupní cena je stanovena bez DPH, která bude účtována dle předpisů. Ke změně takto 
sjednaných kupních cen může dojít na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího při 
změně situace na trhu. Návrh na změnu kupních cen je oprávněn podat každý z účastníků této 
smlouvy. Nedojde-li do 30 dnů od podání návrhu k dohodě o změně cen, je oprávněn účastník, 
který změnu bezvýsledně navrhl, od této smlouvy odstoupit. 
 
                                                                        III. 

                                          Platební doklady, platební podmínky 

 
Kupní cena podle této smlouvy bude kupujícím placena prodávajícímu za každou jednotlivou 
dodávku zvěřiny /neplátci DPH/ nebo souhrnně za určité období (plátci DPH). 
Plátci DPH – na základě nákupních listů 1x měsíčně vystaví fakturu-daňový doklad se všemi                         
                      náležitostmi, splatnost faktury je 14 dnů 
Neplátci DPH – cena za každý nákupní list bude poukázána kupujícímu na účet prodávajícího 
                          do 14 dnů od data dodávky. Variabilní symbol platby je číslo nákupního listu. 

 

IV. 

Doba plnění 

 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná dnem podpisu této smlouvy zástupci 
obou smluvních stran a končí dnem 15.1.2019. Ceny uvedené v této smlouvě platí od 1.5.2018. 
 

V. 

Dodací podmínky 

 
1. Zvěřina bude prodávajícím dodána řádně ošetřená, vychladlá, s čistou břišní dutinou. Při 

poškození zvěřiny průstřelem bude poskytnuta kupujícímu odpovídající sleva na hmotnosti 
(srážka) takto: 
 
jelen, daněk plec až 3 kg, kýta až 5 kg, hřbet až 5 kg 
srnčí  plec 1 kg, kýta 2 kg, hřbet 2 kg 
černá, muflon plec 3 kg, kýta 5 kg, hřbet 5 kg (dle hmotnosti ks), hlava u černé srážka 15% 

 
V případě znečištění může být uplatněna další srážka. 
Hmotnost kusu po odečtení srážek bude na dodacím listě zaokrouhlena na celé kg a takto 
proplacena. 

 
2. Zvěřina musí být dodána s plombou a lístkem o původu zvěře s razítkem honitby, 

poživatelných orgánů dutiny břišní, s pírkem a hlavou u černé zvěře. V případě prohlídky 
proškolenou osobou a potvrzení o prohlídce na lístku o původu není nutno dodávat 
poživatelné orgány!!!  
Zvěřina musí být dodána do sběrného místa zvěřiny co nejdříve po ulovení, pokud nemá 
prodávající k dispozici odpovídající chladicí zařízení. 

 
3. Nemocné, vyhublé kusy zvěřiny se nevykupují. Nevykupuje se rovněž zvěřina ze zvěře 

poražené dopravními prostředky nebo zhaslá jiným způsobem než ulovením dle 
mysliveckých a veterinárních předpisů. 

 
4. Zvěřina zapařená může být zjištěna i po určité době po předání do výkup. střediska. V tomto 

případě na základě dohody obou stran bude zvěřina vrácena zpět prodávajícímu, nebo na 
jeho náklady zlikvidována v asanačním podniku. 



 
5. Výkupní doba:  PO – PÁ  06.00 – 15.00 hod. + PO – ČTV  21.00 – 24.00 hod. 

                          sobota,  neděle   09.30 – 10.30 hod., stání svátky – nevykupuje se 
 
6. Vyšetření na trichinelózu černé zvěře – prodávající dodá spolu se zvěřinou vzorek z bránice 

na vyšetření a vyšetření zajistí kupující.  
 

7. Kupující vystaví prodávajícímu nákupní list s vyplněnými povinnými údaji – identifikace      
kupujícího a prodávajícího, počet ks a hmotnost zvěřiny, podpis převzetí a předání. Na 
základě nákupního listu bude provedeno proplacení zvěřiny – viz čl. III. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
Právní vztahy mezi smluvními stranami, touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
V případě mimořádných opatření Státní veterinární správy a v případě vydání nových, dosud 
neznámých předpisů a opatření SVS a EU mohou být některá ustanovení této smlouvy omezena 
nebo zrušena bez nároku na sankce z neplnění smlouvy. 
Kupující si v návaznosti na situaci s AMP v ČR vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo zastavit 
výkup veškeré zvěřiny – o tomto opatření bude informovat prodávajícího min. 15 dnů předem. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, po 1 pro každou ze smluvních stran. Změny a 
doplňky je možné učinit písemně s podpisem obou smluvních stran. 
 
Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této 
smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 
Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku 
mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně 
uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
  
      
V Litoměřicích dne:                                               V Litoměřicích dne: 
 
 
      
Prodávající   ___________________                     Kupující   ____________________                                            


