
KUPNÍ SMLOUVA NA PRODEJ DŘÍVÍ A DŘEVNÍ ŠTĚPKY 

uzavřená podle § 2079 a ostatních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi těmito smluvními stranami 
 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY Bílina, příspěvková organizace 
se sídlem: Teplické předměstí, Teplická 899, 418 01, Bílina, okres Teplice 
IČO: 70 88 52 22 
zastoupená: Ing Olgou Roučkovou, ředitelkou  
Telefon: 417821777  
e-mail: sekretariat@mtsbilina.cz 
bankovní spojení: …………………………….. 

číslo účtu: ……………………/…… 
(dále jen „prodávající“)  
 

a 

 

…………………………………  
Se sídlem: …………………………………………………….. 
IČO: …………… 
DIČ: ………………………. 
Zastoupený: …………………………… jednatelem/členem představenstva/prokuristou 
Telefon: …………………..  
E-mail: ………………….. 
Bankovní spojení: ………………………… 
Číslo účtu: ……………………/………  
(dále jen „kupující“)  
 
Příp. pokud bude FO 
 
…………………………………  
bytem: …………………………………………………….. 
Telefon: …………………..  
E-mail: ………………….. 
Bankovní spojení: ………………………… 
Číslo účtu: ……………………/………  
 
 

článek I 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodat kupujícímu dříví a 

dřevní hmotu uvedenou v článku III pocházející z těžby dříví z investiční akce 

„revitalizace lázeňského parku Kyselka“, které je na základě smlouvy o bezúplatném 

převodu majetku uzavřeném mezi prodávajícím a Městem Bílina, IČO: 00266230, se 

sídlem Bílina, Břežánská 50/4, ve vlastnictví prodávajícího a dále Závazek kupujícího 

dříví od prodávajícího převzít a Zaplatit za něj prodávajícímu cenu, uvedenou v 

článku III.  
 



2. Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dříví za 

podmínek a v rozsahu uvedeném v této smlouvě.  
 

3. Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka kupujícího ze dne ………, která 

byla vypracována na základě výzvy prodávajícího k podání nabídky a jeho prohlídky 

předmětu koupě.  
 

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že předmět koupě, tj. vytěžené dřevo a 

dřevní hmota z těžby specifikované výše, je prodáván jako soubor, kdy tento se skládá 

jednak ze surových kmenů listnatých a jehličnatých stromů, krácených v různých 

délkách, a to v kvalitě od kvalitního dřeva, až po méně kvalitní, a dále pak z dřevní 

štěpky (směs jehličnaté a listnaté včetně zelené hmoty z větví (jehličí a listí). Předmět 

koupě je vyobrazen na přiložených fotografiích. 
 

5. Kupující prohlašuje, že předmět koupě je dostatečně určitým způsobem touto 

smlouvu specifikován, nemá k jeho kvalitě žádných připomínek a předmět koupě 

odpovídá jím vymíněným vlastnostem a žádané kvalitě, kdy předmět koupě po 

náležité prohlídce od prodávajícího kupuje. 

 

článek II 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupující se zavazuje dříví od prodávajícího odebrat na vlastní náklady a 

odpovědnost z odvozního místa umístěného v areálu Technických služeb místa v 

objemu uvedeném v článku III a zaplatit mu za odebrané dříví a dřevní hmotu 

následující kupní cenu:  

Celková cena bez DPH ………………… Kč 

Celkem DPH …………………… Kč 

Celková cena vč. DPH ………………………. Kč 
  

2. Úhrada ceny bude realizována před odvozem odvozního místa na základě daňového 

dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného prodávajícím. Kupující je povinen uhradit 

kupní cenu prodávajícímu nejpozději do 3 dnů ode dne doručení faktury, a to na 

bankovní účet uvedený v daňovém dokladu s uvedením příslušného variabilního 

symbolu. Úhrada kupní ceny je podmínkou odvozu předmětu koupě, s čímž kupující 

bez výhrad souhlasí. 
 

3. Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 7 dnů je považováno za 

porušení smlouvy podstatným způsobem a zakládá právo prodávajícího od Smlouvy 

odstoupit.  

 

článek III  

Dodací podmínky 
 

1. Smluvní Strany se dohodly na následujících dodacích podmínkách:  

a. Termín odběru: nejpozději do …………., nejdříve však po úhradě 

daňového dokladu (viz článek II)  

b. Místo převzetí: Bílina, Nemocniční 196/8 

c. Druh dřeviny: soubor jehličnatých a listnatých stromů (surové kmeny 

krácené v různých délkách a různé kvalitě) včetně zelené hmoty z větví 

(listí, jehličí) 



d. Celkové množství odebraného dříví a štěpky je všechna hmota na 

skladě, která bude předmětem prohlídky (odhadem 200 kubíků 

dřevní hmoty) 

 

článek IV  

Přechod vlastnictví 
 

1. Prodávané dříví nepochází z kontroverzních zdrojů a je majetkem prodávajícího. 

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému předmětu koupě specifikovaného výše 

okamžikem uhrazení faktury za dodanou dřevní hmotu a následným převzetím dříví 

v místě převzetí. Uhrazením se rozumí připsání fakturované částky na účet 

prodávajícího.  
 

2. Odpovědnost za škodu za dodávanou dřevní hmotu přechází na kupujícího 

okamžikem potvrzení převzetí ze strany obou smluvních stran.  
 

článek V  
Platnost a účinnost smlouvy 

 

1. Platnost smlouvy se stanovuje dnem podpisu smlouvy a účinnost dnem zveřejnění 

v registru smluv.  

článek VI  

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní Strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 

strana podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení druhé 

smluvní straně.  

článek VII  

Sankce 
 

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury proti sjednanému termínu 

zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení.  
 

2. Smluvní strany sjednávají pro případě prodlení s převzetím předmětu koupě (čl. 

III odst. 1 písm. a.) smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč denně, a to až do řádného 

odvezení předmětu koupě jako celku.  
 

3. Kupující prohlašuje, že smluvní pokuta odpovídá významu porušované 

povinnosti, nepovažuje jí za rozpornou s dobrými mravy a jako takovou se jí zavazuje 

uhradit. V případě, že se odeslaná zásilka vrátí nazpět odesílateli s relací pošty 

„nevyzvednuto“ nebo „na uvedené adrese neznámý“ či jiné obdobné relace, je 

stranami ujednáno, že takováto zásilka se považuje za řádně doručenou třetí den po 

odeslání. Pro případy doručování strany sjednávají, že veškerá korespondence bude 

adresována na poštovní adresy uvedené v záhlaví smlouvy.   

 

článek VIII  
Ostatní ujednání 

 



1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží 

prodávající a jedno kupující.  
 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 

omezení zveřejněna na oficiálních internetových prodávajícího případně na dalších 

internetových stránkách. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních 

údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako 

souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 

110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů, tedy objednatel má mimo jiné právo 

uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.  
 

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji 

smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.  
 

5. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 

registru smluv (Zákon O registru smluv). Prodávající zašle tuto smlouvu správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode 

dne uzavření smlouvy. 

 

V Bílině, dne …………………….   V ……………………, ………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………..  ……………………………………………. 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY Bílina,  

příspěvková organizace 

Ing. Olga Roučová, ředitelka 


