okSMLOUVA
NA ELEKTRONICKOU AUKCI DŘEVA
uzavřená v souladu s platným občanským zákoníkem mezi

WOODPROJECT s.r.o.
sídlem Tachlovice, Karlštejnská 122, PSČ 252 17
IČ 26709589 DIČ CZ26709589
zapsána v OR vedeném MěS v Praze, spis. zn. C.88830
jednající panem Lukáš Horák, jednatelem společnosti
e-mail: woodproject@woodproject.cz
dále i jen„Organizátor“
a
společnost
sídlo
IČ / DIČ
jednající
e-mail
telefon
dále i jen„Uživatel“

Článek 1. - Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy na elektronickou aukci dřeva jsou podmínky a pravidla účasti na aukcích
na internetovém portálu Organizátora www.aukcedreva.com prostřednictvím internetové
softwarové aplikace.

Článek 2. - Závazky smluvních stran
1. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetí osobě přihlašovací údaje ani jakékoli informace
týkající se internetové softwarové aplikace a této Smlouvy na elektronickou aukci dřeva,
vč. Všeobecných podmínek, (spolu dále i jen „Smlouva).
2. Uživatel se dále zavazuje, že nebude užívat internetovou softwarovou aplikaci poskytnutou
Organizátorem jinak, než jak je stanoveno v této Smlouvě, a to ani pro svou vlastní potřebu,
a že tedy nebude zejména:
•

jakkoliv a jakýmikoliv prostředky a způsoby pořizovat, nechat si pořizovat, nebo jiným
způsobem šířit rozmnoženiny aplikace nebo jejich součástí;

•

užívat aplikaci či její součásti tak, aby z nich měla prospěch třetí osoba, zejména užívat je pro
zpracování dat pro jakoukoli třetí osobu a nebo v rámci poskytování služeb, ať úplatně nebo

bezúplatně, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
•

jakýmkoli způsobem dát aplikaci nebo její součásti k dispozici třetí osobě, zejména je půjčit,
pronajmout nebo poskytnout oprávnění k jejich užití jiným způsobem;

•

užívat aplikaci či její součásti za účelem umožnění sdílení času třetí osobou, dálkového vstupu
třetí osoby nebo jiných aplikací pro jakoukoli třetí osobu, a to jak za úplatu tak i bezplatně;

•

vytvářet další instalace aplikace či jejích komponentů bez předchozího písemného souhlasu
Organizátora;

•

jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Organizátora aplikaci či její
součásti upravovat či jinak měnit nebo uspořádat, zejména tak, aby byly vytvořeny nové
charakteristiky nebo odvozený či zcela nový počítačový program;

•

dekompilovat aplikaci či její součásti nebo z nich zpětně odvozovat, a to jako celek nebo část
nad rozsah dovolený zákonem;

•

jakkoliv aplikaci nebo její součásti zpracovávat, tedy i přepisovat, bez ohledu na to, zda přímo
nebo nepřímo, nebo překládat do jiných jazyků, byť jen částečně;

•

jakkoliv prezentovat, rozšiřovat či jinak zpřístupňovat nebo obchodně využívat aplikaci nebo
její součásti, bez ohledu na to, zda bezúplatně nebo za úplatu, s výjimkou jejich prezentace,
rozšiřování a obchodního využití dle této Smlouvy, tedy výhradně za účelem užití pro vlastní
vnitřní potřebu;

•

užívat aplikaci nebo její součásti v jakékoliv formě za účelem vývoje, výroby vlastního
počítačového programu nebo obchodování s podobným, rovnocenným nebo zaměnitelným
autorským dílem;

•

odstraňovat nebo upravovat adresy, názvy a označení aplikace nebo jejích součástí, či jakékoli
jiné údaje obsažené v aplikaci; to vše s výjimkou a v rozsahu činností, které jsou výslovně
povoleny kogentními ustanoveními autorského zákona a jež mají přednost před těmito
omezeními.
3. Uživatel se zavazuje, že po dobu platnosti této Smlouvy ani po jejím skončení neučiní
žádné opatření, aby získal jakékoli z práv vztahujících se k aplikaci nebo jejích součástí
nad rámec této Smlouvy. 4. Organizátor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním Smlouvy, a to i po jejím
skončení, jakož i nezpřístupnit tyto skutečnosti třetí osobě v rozporu s touto Smlouvou.

Článek 3. - Podmínky a pravidla aukce
1. Aukcí se mohou účastnit pouze osoby oprávněné Uživatelem k užívání internetové
softwarové aplikace. Za zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, tj. především jejich
předání další osobě, odpovídá Uživatel.
2. Akceptovány budou pouze nabídky podané Uživatelem prostřednictvím internetové
softwarové aplikace. Pravidla a podmínky pro vyhlašování aukcí, podávání nabídek, určení
vítězné nabídky a další technické parametry a nastavení aukcí jsou uvedeny ve
Všeobecných podmínkách (dále i jen „VP“), které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a které
jsou zveřejněny na webových stránkách Organizátora www.aukcedreva.com. Organizátor si
vyhrazuje právo VP kdykoliv jednostranně změnit. Pokud tak učiní, je povinen tuto

skutečnost neprodleně oznámit všem zaregistrovaným Uživatelům s tím, že zpřístupní nově
platnou verzi VP na svých internetových stránkách www.aukcedreva.com minimálně 14
kalendářních dní přede dnem ukončení platnosti předešlých VP. Uživatel souhlasí s tím, že
svou účastí v aukcích, které podléhají novému znění VP, vyjadřuje svůj souhlas s novými
VP. Platnost nových VP se nevztahuje na již vyhlášené aukce.
3. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za chyby použitého software, poruch sítě Internet
nebo výpadky serveru. Není-li Uživatel schopen podat nabídku v důsledku technických
potíží, nevzniká mu nárok na podání nabídky jinou cestou nebo náhradu případné škody.
4. Organizátor bude průběžně monitorovat stav internetové softwarové aplikace. V případě
výpadku či nefunkčnosti aplikace během konání aukce, které by mohly mít za následek
narušení soutěže a které vzniknou objektivně bez zavinění Zájemce, bude mít Organizátor
povinnost tuto aukci ukončit a po dohodě s Vyhlašovatelem zrušit, případně opakovat v
nejbližším možném termínu. O těchto skutečnostech bude Organizátor informovat
Vyhlašovatele a všechny přihlášené Uživatele.

Článek 4. – doba trvání Smlouvy
1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí nebo odstoupením.
3. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. Kterákoliv strana je oprávněna od Smlouvy též odstoupit s účinky ex nunc ke dni doručení
písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupit od Smlouvy lze pouze v případech,
kdy druhá smluvní strana velmi vážně nebo opětovně přes písemné upozornění porušuje
Smlouvu, nebo jestliže ani po písemném upozornění neodstraní závadný stav ve svém
jednání, který je v rozporu se Smlouvou nebo zásadami poctivého obchodního styku.

Článek 5. - Technické požadavky účasti na elektronických aukcích dřeva
1. Uživatel je povinen zabezpečit tyto minimální podmínky pro umožnění účasti na
elektronických aukcích, zejména:
•

funkční připojení na internet – internetový prohlížeč: Internet MS IE od verze 5.5 výše,
FireFox, Mozilla a Opera se zapnutou podporou cookies a javascriptu

•

počítač s funkčním operačním systémem Windows 2000/XP a rozlišením obrazovky 1024 x
738

•

funkční e-mailovou adresu, na kterou budou Organizátorem zasílána zejména oznámení o
výsledku aukcí, kterých se Uživatel účastní, příp. upozornění o nových aukcích a výzvy k
účasti na nich (bude-li Uživatel tuto službu požadovat).

Článek 6. - Rozhodčí doložka
Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Článek 7. - Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je platná dnem podpisu jednotlivých účastníků a účinná dnem doručení
platné Smlouvy Uživateli.
2. Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky. To neplatí pro změny
VP.
3. Nedodržení nebo porušení podmínek uvedených v této Smlouvě opravňuje Organizátora k
okamžitému zrušení registrace Uživatele a jeho vyřazení z databáze aukčního systému
www.aukcedreva.com. O případné opětovné registraci Uživatele rozhodne Organizátor,
pokud Uživatel znovu splní všechny podmínky této Smlouvy, nejdříve však po třech
měsících od vyřazení.
4. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neúčinným nebo neplatným v důsledku
změny právních předpisů nebo rozhodnutí správního orgánu České republiky, nemá to za
následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy. To samé platí, ukáže-li se, že Smlouva
vykazuje nějakou mezeru. Na místě neúčinného nebo neproveditelného ustanovení nebo k
vyplnění mezery platí potom přiměřené ustanovení, pokud je právně možné, které stojí
nejblíže tomu, co by smluvní strany chtěly nebo podle smyslu a účelu smlouvy by bývaly
byly chtěly, kdyby na tento bod při uzavírání této smlouvy nebo při pozdějších přijímáních
jiných ustanovení byly myslely. (Salvátorská klauzule)
5. Pro doručování písemností v souvislosti s touto Smlouvou účastníci smlouvy sjednávají, že
odepře-li adresát bezdůvodně od odesílatele nebo od odesílatelem pověřeného
provozovatele poštovních služeb nebo od poštovního doručovatele písemnost přijmout,
nastávají účinky doručení této písemnosti okamžikem odepření jejího přijetí. Nepodaří-li se
doručovanou písemnost doručit proto, že se adresát v místě doručení nezdržuje, nastávají
účinky doručení této písemnosti okamžikem vrácení nedoručené písemnosti jejímu
odesílateli. Jednotlivé písemnosti je třeba adresovat vždy na adresu účastníka smlouvy
uvedenou v této smlouvě. Tato doručovací adresa může být změněna pouze písemným
oznámením doručeným druhému účastníkovi této smlouvy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně všech příloh před jejím podpisem
řádně přečetly, a že je uzavírána vážně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.
ORGANIZÁTOR :
Lukáš Horák
jednatel společnosti
WOODPROJECT s.r.o.

UŽIVATEL :

..........................................................

..........................................................

V Tachlovicích, dne ....................................

V .................................. , dne ............................

