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Kupní smlouva o prodeji zvěřiny 2020/2021   

číslo: 2020-     
 

I. Smluvní strany 

Prodávající:  
Název:     Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo:       Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO/DIČ:     00000205/CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:    u Městského soudu v Praze, sp.zn. ALX 256 
Bankovní spojení:    ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     104137984/0300 
Zastoupený:     Ing. Petrem Králem, ředitelem 
Osoba oprávněná k provoznímu jednání: Ing. Jiří Horák 
Telefon/fax:     731 591 692 
E-mail:     jiri.horak@vls.cz 
 

Místo plnění:  

(kupující vybere příslušnou divizi podle toho, na kterou část prodávané zvěřiny chce uzavřít smlouvu)  
 
      divize Hořovice                  
Sídlo:     Slavíkova 106, Jince, PSČ 262 23 
IČO/DIČ:     00000205/CZ00000205 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     160848246/0300 
Zastupující osoba:    Ing. Petr Švadlena 
Telefon/fax:    954 001 911, 605 206 718  
E-mail:    petr.svadlena@vls.cz 
 
     divize Horní Planá  
Adresa:     Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá 
IČO/DIČ:     00000205/CZ00000205 
Bankovní spojení:      ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     160848385/0300 
Zastupující osoba:    Ing. Michal Frnoch 
Telefon/fax:      tel.  954 002 915, 739 532 134 / fax 380 738 106 
E-mail:      michal.frnoch@vls.cz 
 
     divize Karlovy Vary 
Sídlo:     Mattoniho nábřeží č.203, Karlovy Vary-Drahovice, PSČ 360 09 
IČO/DIČ:     00000205 / CZ00000205 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     160848457/0300 
Zastupující osoba:    JUDr. Jiří Kšica                   
Telefon/fax:      954 004 903, 731 137 602 / fax 353 942 124 
E-mail:      jiri.ksica@vls.cz  
 
     divize Mimoň  
Adresa:     Nádražní 15, Mimoň, PSČ 471 24 
IČO/DIČ:     00000205/CZ00000205 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     160848852/0300 
Zastupující osoba:    Ing. Roman Vohradský 
Telefon/fax:      954 005 912, 725 099 617/ fax 487 862 546 
E-mail:    roman.vohradsky@vls.cz  
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                divize Plumlov 
Adresa:     Žárovice 31, 798 03 Plumlov 
IČO/DIČ:     00000205/CZ00000205 
Bankovní spojení:      ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     160848908/0300 
Zastupující osoba:    Ing. Ladislav Pur 
Telefon/fax:      tel.  954 006 949, 737 226 537 / fax 582 302 151 
E-mail:      ladislav.pur@vls.cz 
  
     divize Lipník n. Bečvou  
Adresa:     Na Zelince 1147, Lipník n. Bečvou, PSČ 751 31 
IČO/DIČ:     00000205/CZ00000205 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s., Praha 
Číslo účtu:     160848959/0300 
Zastupující osoba:    Ing. Jaroslav Nerad 
Telefon/fax:      581 724 202, 605 206 714 / fax 581 724 257 
E-mail:      jaroslav.nerad@vls.cz 
 
 
a 

 
Kupující:   
Název: doplní kupující 
Sídlo:  doplní kupující 
IČO:  doplní kupující 
DIČ:  doplní kupující 
Zápis v obchodním rejstříku: doplní kupující 
Zastoupený: doplní kupující 
Bankovní spojení: doplní kupující 
Číslo účtu: doplní kupující 
Osoba oprávněná k jednání:  doplní kupující 
Telefon/fax: doplní kupující 
E-mail: doplní kupující 
ID DS:  doplní kupující 
 
uzavírají na základě Výzvy č. 2., k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy „o prodeji zvěřiny 
2020/2021“ č.j. VLS-005110/2020/1900 a v souladu s příslušnými právními předpisy tuto kupní 
smlouvu (dále jen „smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodávat a předávat kupujícímu zvěřinu (dále také 
jen „zboží“) z divize 

(kupující vybere příslušnou část podle toho, na kterou část nabízené zvěřiny uzavírá smlouvu – 
na každou část bude uzavřena samostatná smlouva) 

Hořovice 

Horní Planá 

Karlovy Vary I (lesní správa, dále jen „LS“, Dolní Lomnice) 

Karlovy Vary II (LS Klášterec nad Ohří) 

Karlovy vary III (Valeč) 

Mimoň 

Plumlov 

Lipník I (LS Libavá, LS Bruntál) 

Lipník II (LS Potštát, LS Hlubočky, LS Velký Újezd) 

v rozsahu a za podmínek upravených touto smlouvou.  

2) Rozsah plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Uvedené množství zvěřiny rozčleněné podle 
jednotlivých druhů je přibližný objem, který prodávající předpokládá kupujícímu dodat po dobu 
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platnosti smlouvy množství do 30.6.2021), může ho však v průběhu trvání smlouvy snížit dle svých 
možností. Prodávající však garantuje, že kupujícímu dodá minimálně 50 % z celkového 
nabízeného objemu zboží (tj. garantované množství MJ v příloze č. 1 smlouvy). Prodávající je tak 
oprávněn po naplnění shora uvedeného garantovaného objemu 50 % smlouvu vypovědět. Pokud 
však tohoto oprávnění prodávající nevyužije ani ve lhůtě 1 měsíce po naplnění shora uvedeného 
garantovaného objemu 50 %, platí, že dosavadní smluvní vztah založený touto smlouvou trvá 
dále, a to pokud nebude ukončen z dalších jiných důvodů vymezených ve smlouvě. V takovém 
případě (tj. pokud prodávající nevyužije svého oprávnění smlouvu vypovědět), je pak kupující 
zavázán k odběru z celkového nabízeného objemu jednotlivých částí nabízeného množství zvěřiny 
(viz následující odstavec 3 tohoto článku), pokud nebude smluvní vztah ukončen z důvodů 
vymezených ve smlouvě (např. uplynutím doby platnosti smlouvy). 

3) Kupující se zavazuje odebrat nabízený objem zboží uvedený v příloze č. 1 smlouvy (tj. celkové 
nabízené předpokládané množství MJ), a to v rozsahu 50% - 100% nabízeného objemu, přičemž 
konkrétní množství záleží na možnostech prodávajícího dle předchozího odstavce. Kupující se 
zároveň zavazuje za veškeré dodané a převzaté zboží zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní 
cenu dle této smlouvy. 

III. Termín plnění a dodací podmínky 

1) Zboží dle této smlouvy bude kupující od prodávajícího odebírat v období  od 1.8.2020 do 
30.6.2021. Odběry zboží bude kupující provádět vždy pouze na základě výzvy prodávajícího, 
zpravidla 1x týdně s možností dalšího jednoho operativního odběru do 48 hodin po telefonické 
výzvě v daném týdnu, pokud se nedohodne s odpovědnými pracovníky divize jinak. 

2) Telefonické výzvy a ujednání budou dodatečně potvrzeny písemně (e-mailem). S ohledem 
na nutnost řádné a pravidelné sanace chladícího zařízení se kupující zavazuje převzít veškeré 
zboží, které je uskladněno ve zvěřinovém závodě a je určeno k odběru v požadovaném čase 
odběru. 

3) Jména odpovědných pracovníků divize a kontakt na ně oznámí kupujícímu písemně ředitel divize 
prodávajícího, uvedené v čl. I smlouvy, do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.  

4) V případě, že zboží nebude odebírat přímo kupující, musí třetí osoba, která za kupujícího zboží 
přebírá, předložit písemné zmocnění k odběru zboží s úředně ověřeným podpisem. Jméno této 
třetí osoby a číslo jejího občanského průkazu zaznamená předávající pracovník prodávajícího do 
dodacího listu. 

5) Kupující odebere veškeré zboží nabídnuté prodávajícím bez ohledu na jeho hmotnost, vyjma 
zvěřiny černé zvěře v kategorii do 20 kg, kde má kupující povinnost odběru všech kusů 
s hmotností až od 10 kg včetně).  

6) Prodávající se zavazuje zajistit, že zvěřina bude dodávána řádně ošetřená dle obecně uznávaných 
zvyklostí a způsobem popsaným ve všeobecně uznávané publikaci „Hygiena zvěře, příručka pro 
mysliveckou praxi“ kolektivu autorů českého a slovenského vydání MVDr. Pavla Forejtka CSc. 
a spol., vyvržená, v kůži, bez hlavy a spárků, vyjma zvěřiny z černé zvěře, která bude dodávána 
včetně hlavy, spárků a kůže. Z celkové hmotnosti zvěřiny z černé zvěře bude uplatněna srážka 
10%. Žádné další srážky než srážky z černé zvěře ve výši 10% nebudou akceptovány. 

7) Při odběru zboží nebudou prováděny hmotnostní srážky za poškození zvěřiny rozstřelením, ani 
žádné další srážky. 

8) V případě, že by zvěřina nebo jakákoli její část připravená v místě odběru neodpovídala 
specifikaci uvedené ve smlouvě, je kupující oprávněn tuto zvěřinu odmítnout jako nevyhovující. 

9) Po odebrání zboží nelze dodané zboží reklamovat. 

10) Kupující se dále zavazuje: 

a) přepravovat zboží dopravními prostředky, jež jsou registrovány KVS pro převoz potravin dle 
§ 22 odst. 1 písm. a) nebo § 26 odst. 1-4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších změn a doplňků, 

b) zabezpečit, že zvěřina nebude při přepravě na sobě navršena, jak požaduje Nařízení EP 
a Rady (EU) 853/2004, příloha 3, oddíl 4, kapitola 2, odst. 6, 

c) zajistit, že při přepravě zvěřiny nedojde ke zvýšení její vnitřní teploty nad 7°C, a to 
především aktivním chlazením přepravního prostoru nebo jiným rovnocenným opatřením 
v souladu s Nařízení EP a Rady (EU) 853/2004, příloha 2, kapitola 4, odst. 6, 
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d) zajistit, že vozidlo pro přepravu zvěřiny bude vybaveno odpovídajícím zařízením pro nakládku 
zvěře nebo dostatečným množstvím personálu kupujícího, aby naložení zvěřiny z nakládací 
rampy zvěřinových závodů či případně z LS prodávajícího mohlo být provedeno bez pomoci 
personálu prodávajícího a způsobem bránícím další kontaminaci a znečištění ulovené zvěře. 

11) Kupující se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude v souladu s předpisy EU 
registrován u Krajské veterinární správy (KVS) jako osoba oprávněná zacházet s živočišnými 
produkty dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících předpisů ve znění pozdějších změn a doplňků. 

IV. Místo plnění 

1) Místem plnění jsou zvěřinové závody či případně LS organizační jednotky prodávajícího (bližší 
specifikace viz příloha č. 1 této smlouvy – nabídkový list), kde kupující bude zboží odebírat.  

V. Cenová ujednání a platební podmínky 

1) Nabídkové ceny za MJ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou dány vítěznou nabídkou kupujícího 
a jsou platné do 30.6.2021.  

2) Smluvní strany se dohodly, že dojde-li na trhu k výrazně snížené nebo výrazně zvýšené 
poptávce, následkem které se změní výkupní ceny zvěřiny o více než 5%, může být kupujícím 
nebo prodávajícím vyvoláno jednání ohledně změn v dodávaných objemech nebo cenách. 
Dohodnutá množství a ceny budou platit od následujícího kalendářního měsíce po uzavření 
písemného dodatku smlouvy. 

3) Nabídkové ceny jsou uvedeny v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty (DPH) za 1 kg 
zvěřiny I. jakosti dle jednotlivých druhů zvěřiny odebraných kupujícím ve zvěřinových závodech 
či případně LS organizační jednotky (divize) prodávajícího dle čl. I smlouvy. Cena je v době svojí 
platnosti, a to dle smlouvy ve znění případných dodatků, konečná a nepřekročitelná. Hmotnost 
zvěřiny je zjišťována při vyskladnění za podmínek uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. 

4) Každá dílčí dodávka je samostatným zdanitelným plněním. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den odběru zboží v místě plnění.  

5) Daňový doklad (dále jen „faktura“) vyhotoví prodávající ve 2 výtiscích nejpozději do 5 dnů od 
uskutečnění zdanitelného plnění. Doba splatnosti faktury činí 40 dnů ode dne jejího obdržení 
kupujícím. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání 
prodávajícím. Úhrada je provedena až připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura musí 
obsahovat číslo této smlouvy a veškeré údaje uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v souladu s dalšími právními předpisy. Součástí 
faktury musí být potvrzený dodací list. 

6) Pokud nebude faktura obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 4 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávnou cenu zboží, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu k opravě nebo 
doplnění. Prodávající fakturu opraví nebo doplní a zašle ji obratem kupujícímu. V případě 
oprávněného vrácení faktury kupujícím běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury 
znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.  

7) K cenám bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to v sazbě platné ke dni dodání a převzetí 
zboží. 

8) Faktury bude prodávající vystavovat a zasílat k úhradě na adresu: doplní kupující. 

9) V případě, že kupující zadá příkaz k úhradě v rámci bezhotovostní platby v jakékoli jiné měně 
než českých korunách nebo jde o přeshraniční platbu, je kupující povinen zajistit, že prodávající 
obdrží na svůj účet, který je veden v českých korunách, částku odpovídající nabídkové ceně, v 
českých korunách. Prodávající nese v takovém případě pouze bankovní poplatky své banky za 
přijetí platby. Veškeré ostatní bankovní poplatky (např. poplatek za konverzi měn, poplatek 
banky kupujícího apod.) je povinen nést kupující. 

VI. Smluvní pokuty a sankce 

1) V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 
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2) Pokud kupující neodebere zboží v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

3) Lhůta splatnosti penalizační faktury činí 14 kalendářních dní ode dne jejího obdržení kupujícím. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Úhrada je 
provedena až připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. 

4) Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  

5) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností nemá vliv na právo 
prodávajícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti kupujícího, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

6) Pokud kupující nesplní některou z podmínek uvedenou v čl. III. odst. 10 této smlouvy, je povinen 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

7) Pokud prodávající nesplní závazek dodávat zvěřinu řádně ošetřenou, jak je uvedeno v čl. III. odst. 
6 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý řádně neošetřený kus zvěřiny předaný k odběru. 

8) Prodávající má právo pozastavit další dodávky v případě, že kupující je v prodlení s úhradou 
faktury. 

VII. Další ujednání 

1) Kupující může zboží užívat dnem jeho převzetí dokladovaným podpisem dodacího listu. 

2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 

3) Kupující je povinen mít po dobu platnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to 
s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000 Kč (slovy jedenmilion korun českých) a jeho 
spoluúčast nepřevyšuje 10 % a do 5 pracovních dnů od výzvy prodávajícího je kupující toto 
povinen prodávajícímu prokázat. 

4) Kupující bere na vědomí, že prodávající udržuje systémy navazující na obecně závazné právní 
předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 
a  OHSAS 18001. Kupující prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy prodávajícího 
v oblasti EMS a SMS seznámen, což podpisem smlouvy stvrzuje. Kupující a další osoby pracující 
ve prospěch kupujícího jsou povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců prodávajícího. 

5) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové 
škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy. 

VIII. Platnost smlouvy 

1) Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření.  

2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  od 1.8.2020 do 30.6.2021. 

3) Platnost, účinnost a trvání této smlouvy jako celku končí: 

a) uplynutím doby platnosti, 

b) písemnou dohodou smluvních stran, 

c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce, 

d) písemným odstoupením od smlouvy (případně částečným odstoupením od smlouvy), 
vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy, 

e) písemným odstoupením od smlouvy (případně částečným odstoupením od smlouvy) 
z důvodů podstatného porušení smlouvy, 

f)  výpovědí smlouvy ze strany prodávajícího dle čl. II. odst. 2 smlouvy. Výpovědní doba činí 
15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

4) Za podstatné porušení smlouvy je považováno: 
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a) nedodržení závazku kupujícího dle čl. III, odst. 11 této smlouvy, 

b) opakované (nejméně 2 x) nedodržení platebních podmínek ze strany kupujícího, 

c) opakované (nejméně 2 x) nedodržení sjednaných termínů odběru zvěřiny, 

d) neuzavření pojištění dle článku VII, odst. 3 této smlouvy, 

e) vůči majetku kupujícího bylo vyhlášeno insolvenční řízení, 

f) zjištění prodávajícího, že smlouva byla uzavřena na základě dokladů předložených 
kupujícím s uvedenými nepravdivými údaji.  

IX. Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.  

2) Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze na základě písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

3) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – nabídkový list. 

5) Smluvní strany si smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s ní připojují své podpisy. 
 

V  doplní kupující dne doplní kupující   V Praze dne 
 

…………………………………………………   ………………………………………………… 
doplní kupující   Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
doplní kupující   Ing. Petr Král 
doplní kupující   ředitel 

 


