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PŘÍLOHA Č. 1 
OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA ELEKTRONICKÉ AUKCE DŘÍVÍ 

 
I. Použité pojmy 

Elektronická aukce: Způsob prodeje nebo nákupu prostřednictvím internetové softwarové aplikace Organizátora 
umístěné na www.aukcedrivi.cz, v které dochází za podmínek stanovenými těmito pravidly a Smlouvou ke 
zveřejňování aukcí a podávání nabídek zadáváním nabídkové ceny, příp. k dalším úkonům dle zadání aukce.  
Organizátor aukcí: Bohemia Brethren, s.r.o. Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, DIČ: 
CZ26371979, zapsaná v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích odd. C, vložka 18667. 
Kontaktní osoba (školení a hot-line podpora internetové aplikace):  Milan Bečvář, tel. (+420) 602 267 734, email: 
info@aukcedrivi.cz (dále jen „Organizátor“) 
Uživatel: Fyzická nebo právnická osoba, která po registraci a souhlasu s Obchodními podmínkami uzavřela  
s Organizátorem Smlouvu o podmínkách a pravidlech účasti na elektronické aukci dříví. 
Vyhlašovatel aukcí: Uživatel, který vyhlásil aukci (dále jen „Vyhlašovatel“) 
Zájemce: Uživatel, který podal svoji nabídku do předmětné aukce (dále jen „Zájemce“) 
 
Předmětem aukce jsou: 
Sortimenty surového dříví, řezivo, těžební zbytky, štěpka, piliny, hobliny, kůra, pelety, brikety, europalety, atypické 
palety.  
Organizátor si vyhrazuje právo výše uvedený rozsah produktů měnit, zúžit a doplnit. 
Uživatelé jsou oprávněni nabízet v aukci pouze výše uvedené produkty. Organizátor si vyhrazuje právo vymazat 
aukci, která bude obsahovat jiné než výše uvedené produkty, nebo aukci, která by mohla být  v rozporu s platnou 
legislativou či dobrými mravy. 
 

II. Registrace  
1. Podmínkou účasti v aukci je registrace uživatele. Registrovat se mohou fyzické osoby starší 18 let způsobilé 
k právním úkonům, fyzické osoby – podnikatelé registrovaní v živnostenském rejstříku a právnické osoby zapsané 
v obchodním rejstříku. 
2. Registrace se provádí vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři na webové stránce 
www.aukcedrivi.cz.  Registrace je bezplatná.  
3. Na webových stránkách Organizátora - www. aukcedrivi.cz je k dispozici návrh Smlouvy o podmínkách a pravidlech 
účasti na elektronických aukcích dříví vč. Přílohy č.1 – Obchodní podmínky a pravidla elektronické aukce dříví, dále 
jen OP. Pokud fyzická nebo právnická osoba mající zájem se zúčastnit elektronických aukcí souhlasí s jejich obsahem, 
může se zaregistrovat.  
4. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře dojde na základě zadaných údajů k automatickému vygenerování 
Smlouvy, vč. Přílohy č.1. Tyto dokumenty jsou zájemci doručeny prostřednictvím emailu ve formátu *doc. Zájemce 
doplní potřebné chybějící údaje v hlavičce Smlouvy, 2x  vytiskne, na příslušném místě podepíše a orazítkuje (vlastní-li 
razítko). Smlouvu spolu s Přílohou č.1. odešle ve dvou vyhotoveních na adresu Organizátora uvedenou v záhlaví 
smlouvy. Pokud zájemce vlastní platný (certifikovaný) elektronický podpis, opatří smlouvu svým elektronickým 
podpisem a zašle zpět Organizátorovi prostřednictvím e-mailu na adresu, z níž mu byla odeslána. Organizátor 
obratem zašle jedno potvrzené vyhotovení smlouvy vč. Přílohy č.1. zpět na adresu Uživatele. 
5. Po oboustranném podpisu smlouvy Organizátor zajistí aktivaci Uživatele v databázi zájemců na portále 
www.aukcedrivi.cz. Po aktivaci dojde k založení uživatelského účtu nového Uživatele. Uživatel má možnost se 
následně přihlásit pod svými přihlašovacími údaji do aplikace a zúčastnit se aukcí. Přihlašovací údaje tvoří jméno a 
heslo, které si Uživatel zadal při registraci. 
6. Uživatel je povinen zajistit aktuálnost údajů zadaných při registraci. V případě jakékoliv změny těchto údajů je 
povinen tuto skutečnost nahlásit Organizátorovi a následně provést změnu údajů ve správě svého uživatelského účtu 
v prostředí aplikace. Případnou změnu obchodního názvu, IČ a DIČ může provést pouze Organizátor. Taktéž je 
povinen nahlásit Organizátorovi skutečnosti týkající se zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu apod. 
7. Registrací dává Uživatel Organizátorovi neodvolatelný souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních 
údajů zadaných v registraci a předání těchto údajů ostatním registrovaným Uživatelům.  
 

III. Organizační pravidla aukce 
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1. Aukcí se pro účely smlouvy a OP rozumí způsob prodeje, kdy Vyhlašovatel nabízí určité zboží za předem 
stanovených podmínek a konečná výše kupní ceny je tvořena příhozy Zájemců. Aukce probíhají formou tzv. Anglické 
dražby – aukce otevřená v ceně, t.j. princip klasické vzestupné dražby - soutěž o nejlepší cenu. 
2. Aukcí dříví se mohou zúčastnit pouze oprávnění zástupci zaregistrovaného Uživatele, který má oboustranně 
podepsanou Smlouvu o podmínkách a pravidlech účastni na elektronické aukci dříví. 
3. Předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem je předmět aukce a to za podmínek a čase 
uvedených v detailu každé vyhlášené aukce. 
4. Aukce jsou vypisovány průběžně na základě volby Vyhlašovatele. Zadání vyhlášené aukce musí být uvedeny 
v českém jazyce.  
5. Uživatelům, kteří si aktivují filtr o zasílání zpráv, je po vypsání každé aukce splňující podmínky filtru, zaslán e-mail s 
pozvánkou k účasti na vypsané aukci.  
6. Seznamy aktuálně vypsaných aukcí budou zobrazovány na webové stránce Organizátora - aukcedrivi.cz. 
7. Vyhlašovatel není oprávněn v průběhu aukce měnit jakékoliv podmínky a zadání aukce. 
8. Přesný začátek aukce si volí Vyhlašovatel. 
9. Dobu trvání aukce si volí Vyhlašovatel s možností volby: 1 až 20 dní. 
10. U aukcí je zavedena tzv. ochranná lhůta. Ochranná lhůta je doba stanovená Organizátorem. Tzn. dojde-li 
k příhozu v poslední minutě aukce, aukce se automaticky prodlužuje o další 3 minuty a i to opakovaně. V momentě, 
kdy v ochranné lhůtě nedojde k podání nabídky, bude aukce po uplynutí doby ochranné lhůty řádně ukončena.  
11. Před vlastním příhozem musí Zájemce potvrdit „Souhlas s obchodními podmínkami Vyhlašovatele aukce“ 
zatrhnutím požadovaného tlačítka. Speciální vlastní obchodní podmínky Vyhlašovatele musí vždy tvořit samostatnou 
přílohu každé vyhlášené aukce, nebo musí být zveřejněna na www stránce Organizátora v sekci „Pravidla akce“. 
V případě že vyhlášená aukce neobsahuje přílohu s vlastními obchodními podmínkami, platí Doporučená pravidla pro 
měření a třídění dříví v ČR 2008.  
12. Zájemce zahájí svou nabídku příhozem. Příhozem se vždy zvyšuje kupní cena za MJ bez DPH. Organizátor může 
v aplikaci stanovit možné příhozy, které budou účastníkům aukce v aplikaci nabízeny před podáním nabídky. Výše 
příhozu Zájemce volí s možností: 5, 10, 15, 20, CZK za MJ bez DPH. Cenu lze zadat pouze vyšší, než je vyvolávací cena, 
která je uvedena ve specifikaci nabídky v zadání aukce a zároveň vyšší, než je nejvyšší podaná nabídka v daný 
okamžik v aplikaci. Cenovou nabídku může v daný okamžik podávat pouze jedna oprávněná osoba za Zájemce. 
Zájemcům není umožněno podat nabídku v hodnotě ”0” (nula) CZK a odstoupit tak od aukce. Podané nabídky 
Zájemců jsou vždy po celou dobu trvání aukce závazné.  
13. Uživatelům aukce jsou v aplikaci zobrazeny veškeré detaily aukce, kontakt na Vyhlašovatele aukce, vyvolávací 
cena předmětu aukce a dále nejvyšší anonymně podaná nabídka, včetně anonymní historie všech podaných nabídek.  
14. Po celou dobu trvání prodejní aukce je každému Uživateli zobrazována informace o jeho aktuální nabídce, pořadí 
jeho nabídky, nejvyšší podané nabídce a dále o vyvolávací ceně předmětu aukce.  
15. Za konečnou nabídku je považována nabídka uložená v systému v okamžiku uplynutí termínu odevzdání nabídek 
tj. nabídka, kterou Zájemce podal jako svou poslední. 
16. Po ukončení každé aukce, které proběhne automaticky po uplynutí stanoveného termínu, bude vítěz a 
Vyhlašovatel aukce informován prostřednictvím e-mailu. Ostatní účastníci aukce si mohou informace o ukončené 
aukci, ve které podali nabídku, vyhledat ve svém uživatelském účtu – „Moje nabídky“ v prostředí internetové 
aplikace. 
17. Systém umožňuje Vyhlašovateli aukce nabízet alternativně zboží ke koupi také prostřednictvím aukční nabídky s 
volbou Kup Teď. Nabídka s volbou Kup teď je veřejným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem 
stanovenou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první prodávajícímu potvrdí prostřednictvím 
systému, že návrh přijímá. 
Návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup Teď je vázán na rozvazovací podmínku – jakmile první 
kupující učiní návrh (v aukci přihodí), návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup teď zaniká a počíná běžet aukční 
nabídka s příhozy. 

IV. Specifikace nabídky 
1. Konkrétní technické, dodací a další obchodní podmínky předmětu aukčního prodeje jsou v každé aukci uvedeny v 
detailu aukce a zobrazovány v internetové aplikaci. 
2. Jde zejména o parametry jako:  předmět aukce, dřevina, sortiment, kvalita, podrobný popis, termín prohlídky, 
množství, měrná jednotka, vyvolávací cena bez  DPH za MJ,  sazba DPH, cena kup teď, poloha místa předávky  (kraj, 
okres, nejbližší osada, lokalizace místa nakládky v mapě Google), lokalita nakládky, typ přejímky, požadovaný termín 
odběru, doplňující poznámky k dodání, požadovaná forma úhrady, splatnost, pozn. k platebním podmínkám.  
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3. Uživatel má možnost vložení až osmi příloh (např. vlastní obchodní podmínky apod.). Vložení až 8 ks fotografií 
předmětu aukce.  
4. Smluvní měnou pro vyhlášené aukce a její nabídky je CZK (koruna česká). 
 
 
5. Kvalitativní požadavky: 
- Kvalita a rozměry nabízeného surového dříví se obecně řídí dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 
v ČR – 2008“. 
- Vyhlašovatel má možnost také nabízet surové dříví (předmět aukce) podle vlastních kvalitativních pravidel, které 
buďto musí tvořit samostatnou přílohu vypsané aukce, nebo musí být zveřejněny na stránce „Pravidla Aukce“ na 
webové stránce Organizátora www.aukcedrivi.cz. Pokud tak neučiní, platí Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v ČR – 2008 - aktuálně platné vydání. Před vlastním příhozem je povinností Zájemce se s těmito pravidly 
seznámit a potvrdit souhlas s těmito pravidly. 
- Vyhlašovatel má možnost nabízet celý soubor dříví v různých kvalitách a tloušťkových stupňů. V případě užití 
cenové masky pro prodej souboru dříví v různé kvalitě nebo tloušťkovém stupni je draženou položkou vždy cena dříví 
při použití koeficientu 1. Cena dříví ostatních kvalit/tloušťkových stupňů je určena na základě použitého koeficientu v 
cenové masce. 
 
 

V. Vyhodnocení aukce a povinnosti stran 
Nabídky vložené Zájemci do aukcí budou hodnoceny následujícím způsobem:  
1. Po uplynutí termínu doby aukce dojde k automatickému vyhodnocení vložených nabídek a stanovení pořadí od 
nejvyšší nabídnuté nákupní ceny sestupně. Vítězem prodejní aukce se stává Zájemce, který v čase ukončení aukce 
bude první v pořadí (podá nejvyšší nabídku ceny), nebo přijme návrh ceny v režimu Kup Teď. 
2. Pro čas ukončení každé aukce je vždy rozhodující systémový čas serveru Organizátora aukcí, který je zobrazen v 
softwarové aplikaci.  
3. V případě rovnosti cen u více Zájemců je vítěznou nabídkou ta, která byla podaná dříve – podle času serveru 
Organizátora. 
4. Vítězná nabídka Zájemce se považuje za akceptování podmínek stanovených Vyhlašovatelem. Tím došlo k uzavření 
kupní smlouvy mezi vítězným Zájemcem a Vyhlašovatelem.  
5. Po ukončení aukce bude automaticky Organizátorem zaslána Vyhlašovateli a vítěznému Zájemci emailová zpráva o 
výsledku aukce včetně kontaktních údajů. 
6. Vítězný Zájemce má povinnost do data odběru, který je uveden ve specifikaci aukce vydražený předmět aukce 
odebrat a ve lhůtě splatnosti uvedené ve specifikaci aukce zaplatit Vyhlašovateli vítěznou kupní cenu. Vyhlašovatel 
má povinnost bez zbytečného odkladu předat vítěznému Zájemci vydražený předmět aukce. 
7. Pokud vítězný Zájemce odmítne odebrat vydražený předmět aukce, je Vyhlašovatel oprávněn bez zbytečného 
odkladu od kupní smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení od smlouvy bude současně zasláno v kopii na vědomí 
Organizátorovi.  
8. Zájemce, který svým jednáním způsobil odstoupení od Kupní smlouvy, je povinen uhradit Vyhlašovateli a 
Organizátorovi stanovenou sankci dle ustanovení VII. těchto OP. 
9. Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy s vítězným Zájemcem, má Vyhlašovatel právo jednat s dalšími Zájemci 
v pořadí, nebo požádat Organizátora o stornování již uzavřené aukce.   
10. Pokud další Zájemci v pořadí potvrdí, že mají o uzavření Kupní smlouvy zájem, podmínky koupě pak sjednávají 
dohodou obou smluvních stran.  
11. Pokud v průběhu aukce dojde ke skutečnosti, na základě které Vyhlašovatel nemá možnost plnění podle 
vyhlášených podmínek, může Vyhlašovatel požádat Organizátora o stornování aukce. Tuto skutečnost musí 
Vyhlašovatel na vyžádání Organizátora prokázat. Zájemci, kteří se zúčastnili takto stornované aukce nemají nárok na 
úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se stornovanou aukcí. 

 
VI. Odměna Organizátorovi 

1. V případě úspěšně ukončené aukce - tzn. aukce, která má platného vítěze, má Organizátor nárok na provizi. 
2. Provize je stanovena ve výši 0,7 % z celkové konečné kupní ceny bez DPH. Celkovou konečnou kupní cenu bez DPH 
tvoří součin nejlepší nabídky bez DPH za měrnou jednotku a počet měrných jednotek aukce. 
3. Provizi hradí Vyhlašovatel aukce a je splatná do 10-ti kalendářních dní po ukončení aukce na základě vystavené 
faktury zaslané v příloze emailové zprávy Vyhlašovateli. K provizi je účtována DPH dle platné zákonné úpravy. 
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4. Pro případ, kdy Vyhlašovatel aukce je v prodlení s úhradou účtované provize, je povinen Organizátorovi zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 
5. V případě, že aukce skončí bez účasti příhozů Zájemců, nevzniká Vyhlašovateli povinnost uhradit Organizátorovi 
provizi, nebo jakýkoliv poplatek.  
 

 
 

VII. Sankce 
1. Pokud vítězný Zájemce odmítne odebrat vydražený předmět aukce, a/nebo nezaplatí za něj Vyhlašovateli aukce, je 
povinen zaplatit Vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 
5000,- Kč a Organizátorovi smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 3000,- 
Kč. K smluvním pokutám je vždy účtována DPH dle platné zákonné úpravy. 
2. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany Vyhlašovatele, který svým 
jednáním či opomenutím povinností způsobil odstoupení od smlouvy, je Vyhlašovatel povinen zaplatit druhé straně 
smluvní pokutu ve výši 5% z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 5000,- Kč + DPH dle platné 
legislativy. 
3. V případě, kdy vítězný Zájemce neodveze předmět aukce v termínu, který je uveden ve specifikaci aukce a 
Vyhlašovatel nepřistoupil k odstoupení od smlouvy, je vítězný Zájemce povinen zaplatit Vyhlašovateli smluvní pokutu 
ve výši 1000 Kč + DPH za každý i započatý den prodlení v odvozu předmětu aukce.  
 
 

VIII. Technické požadavky 
Minimální technické požadavky na konfiguraci počítače Uživatele jsou:  
- Operační systém: Windows 2000/XP, nebo vyšší verze, Linux  
- Rozlišení obrazovky: 1024 x 738 nebo vyšší  
- Internetový prohlížeč: Internet Explorer 9, Mozilla FireFox 10, Opera 10.61  
- Aktivovaná podporou javascriptu a cookies. 
- Platnou funkční emailovou adresu, která bude uvedena v registraci 
- Uživatel zajistí provedení povinného školení nově registrovaných oprávněných osob, které budou vstupovat do 
prostředí internetové softwarové aplikace.  
 
 

IX. Manuál, zaškolení 
Uživatelé mají na webových stránkách Organizátora k dispozici uživatelský manuál v elektronické podobě a v aplikaci 
projdou proškolením formou tzv. rozpracované testovací aukce. Vypsání testovací aukce je možné uskutečnit jako 
vypsání ostré aukce s tím, že v posledním kroku vložení aukce – je aukce uložena jako rozpracovaná. Následně je 
možné ji editovat, vymazat, nebo vyhlásit.  
 
Tyto Obchodní podmínky a pravidla elektronické aukce dříví jsou účinné dnem:  1.11.2012. 
 
 
V Boršově nad Vltavou dne 14.10.2012. 
 
 
Milan Bečvář 
jednatel společnosti Bohemia Brethren, s.r.o. 
 


