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KUPNÍ SMLOUVA č. …………… na rok …… 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

Článek I. Smluvní strany 

1.1. Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

se sídlem: Staříč 544, Staříč 73943 

IČ: 26729407, DIČ: CZ26729407 

zastoupena: …………… 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  

oddíl C, vložka 25480 

 
dále jen „Kupující“ 

 

1.2. ……………. 

se sídlem: ………………………… 

IČ: …………………., DIČ: ………………………. 

zastoupena: ………………………………….  

společnost je zapsána v ……………………………………………  

oddíl …….., vložka ……………….. 

 

Kontaktní adresy: 

E-mail:  …………………………….. 

Tel:     …………………………….. 

Bankovní spojení (č. účtu): č.ú. …………………………………… 

 

dále jen „Prodávající“ 

 

společně v textu také jako „Smluvní strany“, 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu 

(dále také jen „Smlouva“): 

Článek II. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany se společně dohodly, že Kupující bude při jednání o dílčích dodávkách Dřeva [tj. zejména v 

otázkách konkrétního množství, ceny, kvality, časového určení dodávek Dřeva] zastoupen na základě 

plné moci společností Wood Paskov s.r.o. [se sídlem: Místecká 762, 73921 Paskov, IČ: 26804778, tato 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27371].    

Článek III. Předmět koupě 

3.1. Prodávající se tímto zavazuje dle níže uvedených podmínek dodávat Kupujícímu smrkovou kulatinu, podle 

technických a kvalitativních podmínek Kupujícího [viz. odst. 3.2. této Smlouvy], (dále také jen „Dřevo“), 

přičemž Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodané Dřevo kupní cenu dle této Smlouvy. 

3.2. Dřevo bude odpovídat vždy aktuálně účinným (i) technickým a kvalitativním podmínkám Kupujícího [viz 

Příloha č. 1 této Smlouvy; Smluvní strany berou na vědomí, že v případě změny budou aktuální technické 
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a kvalitativní podmínky přílohou kvartálních dodatků k této Smlouvě] a (ii) Doporučeným pravidlům pro 

měření a třídění dříví v České republice [nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o.]; dle těchto 

dokumentů bude Dřevo za účelem získání podkladů pro fakturaci rovněž klasifikováno při přejímce. V 

případě jakéhokoli rozporu mezi uvedenými dokumenty se použijí technické a kvalitativní podmínky 

Kupujícího přednostně.  

3.3. Dřevo musí pocházet/být vytěženo v zemi určené v příloze č 4. 

Článek IV.Časové a množstevní určení dodávek 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Dřevo v následujícím množství: 

   Plm v lednu/202.  

   Plm v únoru/202.  

   Plm v březnu/202.  

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1785 a násl. občanského zákoníku dohodly, že konkrétnější 

časové a množstevní určení dodávek Dřeva upraví pro každé kalendářní čtvrtletí [tj. pro další kalendářní 

čtvrtletí/měsíce – neuvedená/é v  předcházejícím odstavci – v období, na které je tato Smlouva 

uzavírána] formou dodatku k této Smlouvě, a to vždy nejpozději do patnáctého (15.) pracovního dne 

prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí (tuto povinnost mají Smluvní strany i bez výzvy k uzavření 

příslušného dodatku). 

4.3. V návaznosti na předcházející odstavce tohoto článku se Smluvní strany dále dohodly, že konkrétní 

časové a množstevní rozvržení dílčích dodávek Dřeva pro příslušné kalendářní čtvrtletí bude určeno 

prostřednictvím elektronického rozhraní dostupného na adrese [https://www.wa-mm.cz  → 

sekce WoodAccept – Přejímky], (dále jen „Dispečink“). 

4.4. Na základě této smlouvy dodavatel získá přihlašovací oprávnění do dispečinku.  

Článek V.Kupní cena 

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících kupních cenách Dřeva: 

• cena platná pro období 1. 1. – 31. 3. 202.: uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

Ke kupní ceně určené dle níže uvedených podmínek na základě množství a kvality dodaného Dřeva se 

připočte daň z přidané hodnoty vždy v její příslušné platné a účinné výši.  

 

5.2. Dojde-li během trvání této Smlouvy na trhu [Česká/Slovenská/Polská republika, Republika Rakousko, 

Spolková republika Německo] k nadměrné nabídce Dřeva se sníženou cenou [tj. cenou nižší alespoň o 10 

% oproti kterékoli ceně stanovené dle této Smlouvy pro kalendářní čtvrtletí, ve kterém dojde k nadměrné 

nabídce], zavazují se Smluvní strany bezodkladně [tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení 

výzvy Kupujícího] jednat o nových cenách a množství Dřeva.  

5.3. Určení ceny konkrétní dodávky se stanoví podle ceny platné k rozhodujícímu dni dodání dříví (potvrzení 

příslušného dodacího listu) do areálu kupujícího. 

5.4. Pro odstranění pochybností smluvní strany vylučují ustanovení článku D. odstavec 8 VOP, které se v 

případě stanovení kupní ceny konkrétní dodávky dříví nepoužije. 

Článek VI.Fakturace a platební podmínky 

6.1. Vzhledem ke skutečnosti, že se v důsledku umístění příslušných měřících zařízení přejímka Dřeva realizuje 

vždy v areálu Kupujícího, se Smluvní strany dohodly na následujících podmínkách fakturace: 

6.1.1. Prodávající tímto výslovně zmocňuje Kupujícího k vystavování daňového dokladu (dále jen 

„Faktura“), který se bude považovat za Fakturu Prodávajícího a která bude představovat 

vyúčtování kupní ceny za dodané Dřevo závazné pro obě Smluvní strany. Prodávající bere tímto na 

vědomí, že Faktura bude vystavena na místě určení dodávek Dřeva osobami pověřenými k tomu 

Kupujícím a prostřednictvím [HW, SW či jiného potřebného] vybavení Kupujícího. Pro vyloučení 
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všech pochybností Prodávající dále prohlašuje, že Fakturu k dodávkám Dřeva dle této Smlouvy 

bude považovat za vlastní daňový doklad, 

6.1.2. kupní cena vyúčtovaná v příslušné Faktuře bude splatná vždy ve lhůtě třiceti pěti (35) dnů 

(případně na základě žádosti prodávajícího, 10 dnů, v takovém případě poskytne prodávající 

kupujícímu 2% slevu z fakturované ceny nebo 25 dnů s 1% slevou z fakturované ceny) ode dne 

vystavení Faktury. Prodávající musí změnu splatnosti sdělit Kupujícímu nejpozději v den vystavení 

faktury. 

Článek VII.Dodací podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na dodací doložce FCA OM, ES dle pravidel INCOTERMS verze 2010. Upravuje-li 

tato Smlouva práva a povinnosti Smluvních stran jinak než zvolená dodací doložka, použijí se přednostně 

ustanovení této Smlouvy.  

7.2. Místem určení dodávky Dřeva je dřevosklad v areálu Kupujícího na adrese Staříč 544, Staříč 73943 (dále 

jen „Místo určení“). 

Článek VIII.Součinnost a vzájemná komunikace 

8.1. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.  

8.1.1. Kontaktní adresy Kupujícího: 

• Smluvní agenda: 

Wood Paskov s.r.o. 

Místecká 762, 73921 Paskov 

Ing. Zbyšek Kulhánek, tel. +420 606 769 686, E-mail: zbysek.kulhanek@woodpaskov.com 

Miroslav Poláček, tel. +420 606 064 127, E-mail: miroslav.polacek@woodpaskov.com 

 

• Fakturace, ostatní: 

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

73943 Staříč 544 

Tel.: +420 558 452 251, +420 558 452 252 

Fax: +420 558 452 100 

E-mail: rh.paskov@mm-holz.com; jiri.harok@mm-holz.com 

 

8.1.2. Kontaktní adresy Prodávajícího: 

• uvedeny pod tímto označením v odst. 1.2 této Smlouvy 

• e-mailové adresy příjemců elektronického vyhotovení Faktur: 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

 

8.2. Jakoukoli změnu shora uvedených kontaktních adres oznámí Smluvní strana druhé Smluvní straně bez 

zbytečného prodlení, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od takové změny, a to na některou její shora 

uvedenou kontaktní adresu a následně také písemně na adresu této Smluvní strany uvedenou v záhlaví 

této Smlouvy. 

Článek IX. Ukončení Smlouvy 

9.1. Kupující je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě, že (i) Prodávající poruší své povinnosti dle odst. 

5.2. této Smlouvy, (ii) Prodávající poruší ustanovení odst. 3.3. a  4.1. této Smlouvy. Výpovědní doba 

v uvedených případech činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne doručení (písemné) výpovědi 

Prodávajícímu.  

mailto:miroslav.polacek@woodpaskov.com
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Článek X. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato Smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z této Smlouvy vyplývající, nebo s touto Smlouvou související 

(včetně otázek náhrady škody), se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění. 

10.2.  Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemně formou chronologicky 

číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami [tím není jakkoli dotčen odst. 3.2. této 

Smlouvy]; to platí také v případě narovnání. 

10.3. Smlouvou se rozumí také dodatek (dodatky) dle odst. 4.2. této Smlouvy, není-li Smlouvou výslovně 

stanoveno jinak. 

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Kupující obdrží dvě (2) 

vyhotovení a Prodávající jedno (1) vyhotovení při podpisu této Smlouvy. 

10.5. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou s účinností od 1. 1. 20... do 31. 12. 20... 

10.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její následující přílohy: 

• přiložené k této smlouvě: 

o příloha č. 4: ceny pro období 1. 1. – 31. 3. 20.. 

 

• umístěné na webové stránce Kupujícího https://www.mm-holz.com/en/about-us/locations/mayr-melnhof-

holz-paskov/downloads-mayr-melnhof-holz-paskov 

o příloha č. 1: technické a kvalitativní podmínky Kupujícího 

o příloha č. 2: tabulka PEINTINGER, popis 3D měření 

o příloha č. 3: Přenášení dat do systému G2-Mayr 

o příloha č. 5: závazná pravidla pro dopravu dodávek Dřeva a pohyb v areálu Kupujícího 

o příloha č. 6: informace o rizicích a opatřeních před jejich působením 

o příloha č. 7: Prohlášení prodávajícího 

o příloha č. 8 Závazná pravidla - vagonové dodávky 

o všeobecné obchodní podmínky kupujícího 

 

10.7. Tato Smlouva je výrazem pravé a svobodné vůle obou stran, je učiněna nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek, Smluvní strany se cítí být jejím obsahem vázány a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 
V ………………. dne ………… V ………………. dne ………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

 

 

 

…………………………………………….   

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 

 

 

Kupující 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodávající 
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