LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-______-______-______

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva
k vytěženým stromům – nahodilá těžba s příjmem dříví
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo Smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]
I.
Smluvní strany
Poskytovatel:

Nabyvatel:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové
PSČ 500 08, Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: ………. ředitel OŘ/LZ na základě pověření
…………………………………….
na adrese ……………………
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení:……………… dle LS/LZ
číslo účtu:………………… ……dle LS/LZ
IBAN:………………………………dle LS/LZ
ke smluvnímu jednání pověřen:
……schvalovatel………… dle OŘ/LZ
Tel.:
Email:
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese: ……………………………….

…………………………
se sídlem/s místem podnikání ……………………………
……………………………
PSČ …………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku u
……………………………………
zastoupený: ……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
IČO: ...……………
DIČ: ……………
bankovní spojení: ……………………………..
číslo účtu: ……………………………..………
ke smluvnímu jednání pověřen:
……………………………………….
Tel.:
Email:

II.
Předmět Smlouvy
2.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo vytěžit stromy v Aukčním
bloku a nabýt vlastnické právo ke Dříví, to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách
k této Smlouvě, v Zadání aukce a v souladu s výsledky Aukce.
2.2. Nabyvatel tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich poskytnutí
zaplatit Poskytovateli úplatu sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré další povinnosti stanovené
touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání aukce.
III.
Zadání Aukce
3.1. Vymezení Aukčního bloku a Dříví, jakož i další podmínky těžby a související informace, jsou uvedeny v
Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Bližší obsah Zadání Aukce a význam
některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.
IV.
Úplata
4.1.

Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce, Zadání aukce a je následující:
Jednotková kupní cena bez DPH
[BUDE DOPLNĚNO] Kč/m3
Předpokládané množství Dříví v Aukčním bloku
[BUDE DOPLNĚNO] m3
Úplata bez DPH:
[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH:
[BUDE DOPLNĚNO] Kč
Úplata s DPH:
[BUDE DOPLNĚNO] Kč
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4.2. V případě, že skutečně vytěžené množství Dříví nebude shodné s Předpokládaným množstvím Dříví
v Aukčním bloku, bude Konečná výše úplaty vypočtena jako součin skutečně vytěženého množství dříví a Jednotkové
kupní ceny bez DPH stanovené v Kč/m3 na základě výsledku Aukce, přičemž k této částce bude připočteno DPH.
V.
Termíny
5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže uvedených
činností:
1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:

[BUDE DOPLNĚNO]
[BUDE DOPLNĚNO]

VI.
Závěrečná ujednání
6.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Smlouvám o
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům – nahodilá
těžba s příjmem dříví č. 2022/01, účinnými ke dni zveřejnění aukce, dostupnými na https://lesycr.cz/onas/elektronicke-aukce-drivi/dokumenty (v této Smlouvě jen jako „Obchodní podmínky“). Nabyvatel prohlašuje, že
se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, zavazuje se jimi řídit a je srozuměn s tím,
že v případě porušení jakékoli povinnosti utvrzené smluvní pokutou ve prospěch Poskytovatele (viz čl. 10.
Obchodních podmínek), bude povinen Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání
v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují
Obchodní podmínky.
6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v
Obchodních podmínkách.
6.3.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6.4.

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1: Zadání Aukce

V………………………………dne…………………

V………………………………dne…………………

Poskytovatel:

Nabyvatel:

____________________________
Lesy České republiky, s.p.

_______________________________
[BUDE DOPLNĚNO]
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