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1. Dodací podmínky
-

V rámci elektronické aukce dřeva je kupujícím dána možnost prohlídky dřeva u
prodávajícího a seznámení se s deklarovanou kvalitou, kvalitativním zařazením dle
doporučených pravidel a deklarovaným množstvím. Pro případ, že kupující této
možnosti nevyužije, nese případná rizika s tím spojená.

-

Místo dodání dříví je OM (odvozní místo) nebo ES (expediční sklad).

-

Dopravu a nakládku z místa prodeje platí výhradně kupující.

-

Přejímka dříví je fyzická na OM nebo ES.

-

Kupující akceptuje konsignované kvality a množství prodávajícího.

-

Kupující se zavazuje využívat k odvozu dřevní hmoty z území NP Šumava vhodných
technických prostředků a technologií, způsobilých pro provoz v národním parku, a to
pouze v nezbytně nutném rozsahu a s nejvyšším ohledem na životní prostředí dle
příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, a zákona č. 289/1995
Sb., v platném znění. Tuto povinnost se kupující zavazuje zajistit, i pokud využívá
odvozních prostředků třetích osob. Pokud dojde ke vzniku jakékoli škody, zavazuje se
kupující tuto škodu uhradit v plném rozsahu.

-

Nebezpečí škody způsobené na zboží (tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení)
přechází na kupujícího převzetím kupujícím nebo dnem sjednaným pro převzetí zboží,
nebo dopravcem kupujícího na místě převzetí dohodnutém výše.

-

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Převzetí
dodávky potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba podpisem dodacího listu.

2. Předmět kupní smlouvy
-

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu za podmínek uvedených v kupní smlouvě
dříví v kvalitě odpovídající „Specifikaci sortimentů dříví NP Šumava ze dne 1.1.2004“,
pokud není uvedeno jinak (viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek).

3. Doba plnění, kupní cena
-

Není-li počáteční kupní cena stanovena jinak, je cena jednotlivých tloušťkových
stupňů a sortimentů dána uvedenou cenovou maskou, přičemž reálná dražená cena
odpovídá koeficientu 1 a je vždy uváděna za 1m3

-

K ceně dřeva je připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

-

Doba plnění dodávky dříví je stanovena na 10 pracovních dní po uskutečnění aukce,
není-li stanoveno jinak, a tato doba je závazná jak pro prodávajícího, tak pro
kupujícího.

-

Odvoz dřeva po zaplacení aukce musí proběhnout nejpozději do sedmi kalendářních
dní. V případě prodlení kupujícího s odvozem je kupující povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 3% z účtované částky za každý byť jen započatý den prodlení.

4. Platební podmínky
-

Platby za dané zboží se provádí vždy předem (před převzetím zboží) na základě
vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), který bude zaslán faxem nebo
poštou.

-

Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy je platba připsána na účet prodávajícího.

-

Pokud kupující neodebere a/nebo nezaplatí vydražené dřevo, má povinnost zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové konečné kupní ceny bez DPH,
minimálně však 10.000,- Kč. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je
kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,12% z účtované částky za každý byť
jen započatý den prodlení.

-

Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je kupující, který svým jednáním či
opomenutím způsobil, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy, povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové konečné kupní ceny bez DPH,
minimálně však 10.000,- Kč.

-

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

5. Ostatní ujednání
-

Prodávající se výslovně zavazuje, že dříví bude vytěženo výhradně na území České
republiky, a to v souladu s platnými právními předpisy.

-

Prodávající prohlašuje, že má neomezené právo s dodávaným dřívím disponovat, a že
nemá právní vady, zejména, že není zatíženo právy třetích osob.

-

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby veškeré spory z tohoto
vztahu vyplývající byly řešeny smírným jednáním. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv
ze smluvních stran oprávněna podat návrh na řešení sporu u příslušného krajského
soudu dle místa sídla prodávajícího. Právem rozhodným pro řešení sporů mezi
smluvními stranami, jakož i smluvních vztahů samotných, je platný právní řád České
republiky.

-

Prodávající si vyhrazuje kdykoliv tyto obchodní podmínky měnit, nové obchodní
podmínky potom budou platit okamžikem jejich uveřejnění.

Prodávající: SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA

SPECIFIKACE SORTIMENTU DŘÍVÍ NP ŠUMAVA ze dne 1.1.2004
vypracovaná na základě "Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR"
Klasifikace vad a jejich zatřídění do III. jakostní třídy,

výřezy pro pilařské zpracování - SMRK

A

B

C

Dříví prvotřídní jakosti, čerstvé,
zdravé a rovné kmeny téměř
bez suků a dalších vad nebo
jenom s malými vadami
Pouze dřevina SM

Čerstvé dříví běžné až prvotřídní
jakosti, zdravé kmeny bez výskytu
boulí a skupinových suků a adále
s vadami do takového rozsahu, jenž
je uveden níže

Dříví běžné jakosti až méně hodnotné
dovoleny jsou vady, které
výrazně nesnižují přirozené vlastnosti
dřeva. Rozsah níže uvedených vad
nesmí být překročen.

Kvalita

Charakteristika

zdravé, srostlé
Suky

Trhliny

do 6 cm

do 3 cm

do 5 cm

nezdravé

nedovolují se

do 2 cm mx. 2 ks na 1 bm

do 3 cm

dřeňové, hvězdicovité

nedovolují se

max. do 1/4 tloušťky čela, čepu

max. do 1/3 tloušťky čela, čepu

odlupčivé

nedovolují se

nedovolují se

max. do 1/4 tloušťky čela, čepu

současný výskyt

nedovolují se

nedovolují se

nedovolují se

D1 - (10-19) max. 0,25 cm/bm

max. 0,50 cm/bm

max. 0,75 cm/bm

D2 - (20-29) max. 0,50 cm/bm

max. 0,75 cm/bm

max. 1,00 cm/bm

D3 - (30-39) max. 0,75 cm/bm

max. 1,00 cm/bm

max. 1,50 cm/bm

D4+ -(40-60) max. 1,00 cm/bm

max. 1,50 cm/bm

max. 2,00 cm/bm

do 29cm STP - 5 cm/bm

do 29cm STP - 6 cm/bm

od 30cm - 7 cm/bm

od 30cm - 8 cm/bm

křivost
jednod.
Vady
růstu

do 3 cm max. 1 ks na 1 bm do 4 cm

nesrostlé

Točitost

do 2 cm/bm

D

do 8 cm
do 6cm

do 10 cm max. 1 ks/bm
do 8 cm

do 1/3 tl. Čela

dovolují se

max. 1,50 cm/bm

max. 1,50 cm/bm

max. 2,00 cm/bm

max. 2,00 cm/bm

do 8 cm/bm

bez omezení

sbíhavost

do 1 cm/bm

do 1,5 cm/bm

do 1,5 cm/bm

bez omezení

bez omezení

křemenitost

nedovoluje se

do 10% plochy čela, čepu

do 30% plochy čela, čepu

bez omezení

bez omezení

excentrická dřeň

do 10% tloušťky čela, čepu

do 10% tloušťky čela, čepu

bez omezení

bez omezení

bez omezení

nedovoluje se

max. do 1/3 plochy max. do 2/3 plochy

Vady zp. zbarvení
houbami

D výběr

Dříví, které může být využitelné pro
pilař. Zpracování a které vzhledem
k jeho vadám nelze zatřídit do kval.
A,B,C. Rozsah níže uvedených vad
nesmí být překročen.

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

čela nebo čepu

čela nebo čepu

Napadení mělké

tvrdá hniloba

nedovoluje se

nedovoluje se

dovoluje se

dovoluje se

bez omezení

hmyzem

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

do 10závrtů/bm

nedovolují se

zapaření do 1/20 tl. čela, čepu

hluboké

Ostatní neuvedené vady

nedovolují se

Rozměry kulatiny - délka

minimální jmenovitá délka

min. průměr čepu

minimální průměr čepu b.k. 15 cm

3m

Stoupání, tl. stupně, max. průměr dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem
čela, šířka letokruhů apod.

nadměrek 2%
nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem

