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KUPNÍ  SMLOUVA č. 183432 

 
 

uzavřená podle ustanovení  § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku   mezi smluvními stranami 
 
 

1. společnost   
    Městské lesy Chrudim, s.r.o.  
    se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 
    IČ: 27465659, DIČ: CZ 27465659 
    bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 193033641/0300 
    zastoupená: ing. Zdeněk Odvárka 
                                                                           (dále jen "prodávající") 
 
 
2.   společnost  
    Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.  
    se sídlem Nádražní 66, CZ-582 63 Ždírec nad Doubravou 
    IČ: 252 64 605, DIČ: CZ 25264605 
    společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10951  
    bankovní spojení: Citibank Europe plc., číslo účtu: 2061370207/2600 
    zastoupená: ing. Ivanem Řezníčkem 

 
(dále jen "kupující") 

 

                               Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat v termínu do 30.09.2018 kupujícímu Stora Enso Wood 
Products Ždírec s.r.o. v sortimentu  vláknina sortiment DTD a OSB (dále jen "dříví") v objemu 
200+ m3 + a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto dříví, a to za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

2. Kupující se zavazuje dříví podle předchozího odstavce od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj 
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

               

                 Čl.II. 
Kupní cena 

1. Cena dříví je smluvními stranami ujednána na odvozním místě 

vláknina OSB  …………………….  550,- Kč + 21 % DPH 

vláknina DTD  …………………….    400,- Kč + 21 % DPH 

Přepočtový koeficient z prm na m3 je ………….. Nebude-li kupní cena sjednána v této smlouvě, smluvní 
strany se dohodly, že kupní cenou bude cena nebo ceny uvedené v ceníku a specifikaci sortimentů 
obsažených v příloze k této kupní smlouvě, přičemž tato příloha je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Fakturace kupní ceny bude prováděna  2x měsíčně Kupní cena bude kupujícím uhrazena na účet 
prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo v hotovosti. U bankovního převodu je kupní cena zaplacena 
a peněžitý závazek kupujícího splněn dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Splatnost faktury 
bude vždy do 45 kalendářních dnů po vystavení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že faktury – daňové doklady vystaví kupující jménem prodávajícího. 

 

               Čl.III. 
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Ostatní smluvní podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že místem dodání dříví bude odvozní místo. Nebezpečí škody na dodávaném 
dříví přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí dříví. Kupující nabývá 
vlastnické právo ke dříví až jeho úplným zaplacením. 

2. Kupující je povinen platit řádně a včas za dodané dříví dohodnutou kupní cenu. Kupující je povinen 
přebírat dříví řádně dodané v souladu s dohodnutými podmínkami v této smlouvě včetně objemu. 

3. V případě, že tato smlouva spadá do režimu povinného uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., v platném znění, zavazuje se prodávající, jako povinný subjekt, že řádně a včas splní 
povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, a to ve 
lhůtě nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Prodávající se dále zavazuje, že ve lhůtě bez zbytečného 
odkladu poté, co mu Správce registru smluv potvrdí uveřejnění této smlouvy, vyrozumí o tomto 
potvrzení uveřejnění této smlouvy kupujícího, a to zasláním potvrzení o uveřejnění této smlouvy od 
Správce registru smluv, ze kterého bude zřejmé zejména datum uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv. Prodávající nese odpovědnost za případné porušení obou shora uvedených smluvních povinností 
ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. 

          

               Čl. IV. 
Certifikace 

 
1. Prodávající prohlašuje, že dříví nepochází z kontroverzních zdrojů, zejména z nelegální těžby, jako 

např. z těžby v lesních oblastech s těžbou přísně zakázanou zákonem nebo, kde je plánovaný zákaz 
těžby - Směrnice CFCS CFCS 2002:2013. Dále prodávající prohlašuje, že celkové množství zboží 
sjednané v této kupní smlouvě pochází z ČR, že má neomezené právo se zbožím disponovat a že zboží 
nemá právní vady zejména, že není zatíženo právy třetích osob.  
 

2. Dřevní surovina je PEFC certifikovaná dle  CFCS CFCS 2002:2013 
 
 Ano  100%,  Ne       *   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *zaškrtněte správnou variantu      

   

             Čl. V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, když každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření. 

V Ždírci n.D. dne …………………………. 

 

 
 Prodávající:    Kupující: 
 
 
  .............................................................          …………. ........................................  
 
                                                                                                    Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. 
 




