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Kupní smlouva o dodávkách biomasy č.:  
 

1.XXXX, IČ:……., se sídlem v………….. , PSČ…….., značka…….. zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v….. , jednající:…………………….. 
 
na straně jedné jako prodávající a 
 
2. YYYY, IČ:……., se sídlem v………….. , PSČ…….., značka…….. zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v….. , jednající:………………… 
 
na straně druhé jako kupující, 
uzavírají Kupní smlouvu dle občanského zákoníku následujícího obsahu: 
 
3. Předmět smlouvy: 
Prodávající se zavazuje prodat dle podmínek uvedených dále v této Smlouvě Kupujícímu 
Biomasu a Kupující se zavazuje za koupenou Biomasu zaplatit Prodávajícímu kupní cenu 
v dohodnuté výši. 
Předmětem prodeje podle této Kupní smlouvy je pouze Biomasa ……………………….  
 
4.  Množství, kvalita a cena Biomasy: 
Prodávající se zavazuje v dohodnutém období dodat Kupujícímu Biomasu z minimálně XY ha 
osevní plochy každý rok, což odpovídá cca XYX tun (slovy:jedentisíc tun) Biomasy ročně. 
Kupující se zavazuje výše uvedené množství Biomasy odebrat. 
Prodávající odpovídá za to, že v dodávané Biomase je vyloučena přítomnost nebezpečných 
chemických látek a přípravků, ostatních příměsí a cizích předmětů apod. a maximální vlhkost 
dodávané biomasy je XX%.  
Prodávající se zavazuje dodat biomasu v podobě………….s maximální velikostí jednotlivých 
částí ……………….cm. 
Za řádně dodanou a Kupujícím převzatou Biomasu v odpovídajícím množství a kvalitě zaplatí 
Kupující Prodávajícímu kupní cenu v následující dohodnuté výši: 
kupní cena za 1 tunu biomasy se sjednává ve výši YYY Kč. 
   
5. Způsob dopravy a dodací podmínky: 
Prodávající je povinen oznámit telefonicky nebo e-mailem Kupujícímu možnost dodání 
Biomasy bezprostředně po ukončení její sklizně, minimálně však XX dní před jejím dodáním 
Prodávajícímu. Místo dodání ………………….. Náklady na přepravu Biomasy hradí 
Prodávající. 
Prodávající je povinen předat kupujícímu výlučně na své náklady náležitosti nutné k určení 
původu a druhu biomasy především prohlášení dodavatele paliva z biomasy podle vzoru 
uvedeného v části A) přílohy č. 3 k vyhlášce MPO č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a 
parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a 
o stanovení a uchovávání dokumentů, v platném znění.  
 
6. Platební podmínky: 
Po převzetí prodávané Biomasy Kupujícím je Prodávající oprávněn vyhotovit pro Kupujícího 
fakturu, kterou zašle Kupujícímu. Splatnost kupní ceny si smluvní strany sjednaly v délce XX 
dní data převzetí faktury Kupujícím. 
V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou pohledávek dle této smlouvy vůči 
Prodávajícímu, sjednali smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení ve prospěch Prodávajícího. 
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7. Smluvní pokuta: 
V případě, že Prodávající poruší jakékoli závazky z této smlouvy, zejména když nedodá 
Kupujícímu Biomasu z pozemků nejméně ve výměře stanovené v této Kupní smlouvě (čl. 3), 
je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu. 
Výše smluvní pokuty je dohodnuta takto: 

- výše smluvní pokuty XXX,- Kč za každou nedodanou tunu Biomasy, splňující 
kvalitativní požadavky Kupujícího, uvedené v čl. 4 této kupní smlouvy; 

Neodebere-li Kupující Biomasu v dohodnutém termínu a to ani do třetího měsíce od uplynuté 
sjednané doby, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši YYY Kč za každou neodebranou 
tunu, kterou neodebral v uvedeném termínu. 
Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne, kdy na její zaplacení vznikl nárok.  
 
8.  Závěrečná ustanovení: 
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, v délce trvání dvou kalendářních roků, a to počínaje 
dnem podpisu této smlouvy smluvními stranami. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.  
Smlouva vstoupí v platnost v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku 
o kupní smlouvě a dále obecnými ustanoveními obchodního zákoníku a právním řádem ČR. 
 
V ....................................... 
 
Prodávající:                                                                         Kupující: 
 
 
...........................................................                                 ........................................................... 
       
 

 


