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ELEKTRONICKÁ AUKCE DŘEVA
Elektronická aukce Dřeva organizovaná společností WOODPROJECT s.r.o., sídlem 252 17 Tachlovice, Karlštejnská 122,
IČ 26709589, DIČ CZ26709589, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 88830 (dále i jen „Organizátor”)
umožňuje za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami (dále i jen „VP”) nabízet k prodeji
(prodávat) Dřevo, a to fyzickým nebo právnickým osobám, které Registrací a souhlasem s VP uzavřely smlouvu na
elektronickou aukci Dřeva (dále i jen „Uživatel”).
Uživatel, který aukci zahájí nabídkou dřeva je „Vyhlašovatel“ a Uživatel, který se takto zahájené aukce zúčastní je
„Zájemce”.
Předmětem nákupu a prodeje aukce jsou pouze tyto produkty:
 kulatina
 surové kmeny
 kulatina pro průmyslové zpracování (KPZ)
 palivo
 těžební zbytky
 sypané materiály : štěpka, piliny, hobliny, kůra, pelety, brikety
 vláknina
 dřevovina
 dřevo na pni
 cenné a speciální sortimenty
(dále i jen „Dříví”). Uživatelé nejsou oprávněni v aukci nabízet jiné produkty nebo komodity. Organizátor je
oprávněn odstranit z elektronické aukce dřeva zejména aukce jiného zboží, než je uvedeno v předchozí větě, a dále
i aukce, které by mohly být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Organizátor si vyhrazuje
právo výše uvedený rozsah produktů rozšířit či zúžit.
Pro kvalitu a rozměry nabízeného Dřeva, tj. zařazení do „kvalitativních skupin“ platí „Doporučená pravidla pro
měření a třídění dříví v České republice“, která najdete v odkazu Pravidlech sortimentace.
V případě jiných pravidel do „ kvalitativních skupin“ daných Vyhlašovatelem, platí přiměřeně ustanovení
posledního odstavce čl. Základní povinnosti a práva Vyhlašovatele.
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REGISTRACE
Aukce dřeva se mohou zúčastnit pouze zaregistrované fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům
v plném rozsahu a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, kterým nebyla registrace Organizátorem
zrušena v souladu s těmito VP.
Potenciální Uživatel elektronické aukce dřeva si na stránkách www.aukcedreva.com vyplní registrační údaje, zadá si
svoje „Jméno uživatele“ a „heslo“ (přihlašovací údaje pro budoucí vstup do systému při obchodování) a vytiskne
Smlouvu na elektronickou aukci dřeva (dále i jen „Smlouva“) a VP. Smlouvu po podpisu oprávněného zástupce
Uživatele, zašle ve dvou stejnopisech na adresu WOODPROJECT s. r. o., Karlštejnská 122, Tachlovice, PSČ 25217. Po
doručení smlouvy zajistí Organizátor aktivaci služby pro Uživatele a zašle tomuto Uživateli jeden stejnopis
potvrzené smlouvy.
Podpisem smlouvy a registrací (pravdivým vyplněním všech předepsaných údajů) Uživatel potvrzuje, že souhlasí
s VP, pravidly sortimentace a případnými dalšími podmínkami systému elektronická aukce dřeva.
Uživatel je povinen veškeré změny identifikačních údajů, jako i dalších skutečností, neprodleně oznámit
Organizátorovi (změna adresy nebo sídla, nová e-mailová adresa, změna oprávněné osoby, zahájení insolvenčního
řízení, prohlášení konkurzu apod.)
Registrací dává Uživatel Organizátorovi neodvolatelný souhlas k tomu, aby potřebné údaje (zejména firma a sídlo
/jméno a příjmení a bydliště, e-mailové a telefonické spojení, oprávněná osoba) předal po skončení aukce
Vyhlašovateli.
Organizátor má právo zrušit nebo pozastavit registraci Uživatele zejména v případech , kdy Uživatel:
 poruší Smlouvu nebo VP nebo
 nemá vypořádány jakékoli závazky k Organizátorovi nebo
 poskytne své přihlašovací údaje třetí osobě nebo
 zmaří aukci nebo
 vstoupí do likvidace nebo bylo proti němu zahájeno konkurzní nebo insolvenční řízení, byl na jeho
majetek prohlášen konkurz, případně byl insolvenční návrh nebo návrh na konkurz zamítnut pro
nedostatek majetku.
Bude-li registrace Uživatele pozastavena nebo zrušena v době, kdy se tento Uživatel účastní aukce jako Zájemce,
k jeho příhozům se nepřihlíží a Organizátor tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu všem Účastníkům
aukce.
AUKCE
Aukcí se pro účely Smlouvy a VP rozumí způsob prodeje Dříví, kdy Vyhlašovatel nabízí určité zboží za stanovených
podmínek, avšak konečná výše kupní ceny je tvořena na základě návrhů (příhozů) Zájemců.
Aukce probíhá formou soutěže o nejlepší cenu (nejvhodnější návrh) za nabízené Dřevo. Jedniným kritériem výběru
nejvhodnějšího návrhu Zájemce – kupujícího je kupní cena. Jedná se o aukci anglickou.
Předmětem kupní slmouvy uzavřené mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem je Dříví uvedené (vystavené)
Vyhlašovatelem – prodávajícím, a to v kvalitě, množství a čase uvedeném v aukci.
Dobu trvání aukce určuje Vyhlašovatel, s volbou trvání aukce minimálně 3 dny a maximálně 14 dnů, není-li
Organizátorem umožněna i jiná volba doby trvání aukce.
Nabízené dříví – předmětem aukce musí být jednoznačně identifikováno (popsáno). Povinnými údaji je vždy
 druh dříví a jeho zařazení podle Pravidel sortimentace
 doba trvání aukce (počátek, a to vždy datem a přesnou hodinou)
 množství dříví
 počáteční kupní cena bez DPH
 platební podmínky (zejména lhůta splatnosti)
 dodací podmínky (zejm. místo dodání)
 počet kmenů (u aukce dřevo na pni)
Všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce.
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Počáteční kupní cena Dříví je uváděna v Kč (korunách českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH v sazbě
stanovené podle zákonné úpravy účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění bude ke konečné kupní ceně
vyčíslena). To platí i pro dále uváděnou kupní cenu.
Vyhlašovatel není oprávněn v průběhu aukce měnit podmínky, tj. zejména počáteční výši kupní ceny, množství
nabízeného Dříví, kvalitu apod.
Výše konečné kupní ceny je tvořena Příhozy; počáteční kupní cenu stanovuje Vyhlašovatel a Zájemci příhozem tuto
cenu zvyšují. Nebude-li Organizátorem pro jednotlivé produkty v aukčním systému stanoveno jinak





může Zájemce pro jednotlivou aukci volit Příhoz ve výší „5,- Kč“ nebo „10,- Kč“ nebo „více než 5,- Kč“ za
PRM nebo m³ (metr krychlový)
je Příhoz u sypaných materiálů uváděných v kg stanoven ve výši „0,20,- Kč“ nebo „0,50,- Kč“ nebo „více
než 0,20 Kč“ za kg
může Zájemce pro jednotlivou aukci – dřevo na pni – volit Příhoz ve výši „5.000 Kč,- Kč“ nebo „10.000,Kč“ nebo „více než 5.000,- Kč“.

První Příhoz v aukci může být v hodnotě 0,- Kč (tj. „potvrzení – akceptace“ počáteční kupní ceny
„prvním“ Zájemcem). Příhozem se vždy zvyšuje kupní cena, tj. kupní cena uvedená bez DPH.
Dojde-li k Příhozu v poslední minutě aukce, aukce se automaticky prodlužuje o 3 minuty, a to i opakovaně.
Pro případ, že učiní dva či více Zájemců Příhoz „ve stejnou dobu“, je rozhodující systémový čas Příhozu podle
serveru provozovatele aukčního systému – jako „nejlepší cena“ je Příhoz učiněný nejdříve.
Návrh Zájemce, který před skončením aukce navrhl nejvýhodnější kupní cenu, se považuje za akceptaci podmínek
stanovených Vyhlašovatelem. Tím došlo k uzavření kupní smlouvy mezi těmito Uživateli, tj. Vyhlašovatelem a
Zájemcem, který před skončením aukce navrhl nejvýhodnější kupní cenu.
Bez zbytečného odkladu po skončení aukce zašle Organizátor Vyhlašovateli a vítěznému Zájemci s nejvýhodnější
nabídkou informace o výsledku aukce, vč. potřebných konkatních údajů. Ostatním Zájemcům bude současně
zaslána informace o ukončení aukce.
Jestliže ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne zaslání kontaktních údajů Organizátorem není možno kteroukoli stranu
kupní smlouvy kontaktovat (zastihnout), může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy písemně
odstoupit. Odstoupení od smlouvy bude současně kopií zasláno na vědomí Organizátorovi. Uživatel, který svým
jednáním čí opomenutím způsobil, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy, je povinnen zaplatit stanovenou
sankci.
Dojde-li po zahájení aukce ke skutečnosti, na základě které Vyhlašovatel nemá možnost plnění podle vyhlášených
podmínek, má Vyhlašovatel nárok na zrušení celé aukce. Tuto skutečnost je Vyhlašovatel povinen na vyžádání
prokázat. V tomto případě bude Vyhlašovateli účtován storno poplatek ve výši 1,5% z počáteční kupní ceny bez
DPH stanovené Vyhlašovatelem. Zaplacení tohoto storno poplatku nemusí Organizátor požadovat v případě, že
zaplacení po Vyhlašovateli nelze spravedlivě požadovat.
Uživatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v aukcích.
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA VYHLAŠOVATELE
Vyhlašovatel je povinnen zejména
 zajistit, aby všechny údaje při vložení aukce odpovídaly skutečnosti, zejména kategorizace Dříví podle
Pravidel sortimentace apod.
 v nabídce uvést všechny podstatné údaje i případné vady zboží (Dříví), které jsou mu známy
 umožnit Zájemci prohlídku nabízeného Dříví, a to v čase uvedeném v nabídce
 v termínu dle dohody předat Zájemci, který v aukci zvítězil, nabízené Dříví
 zaplatit Organizátorovi smluvní pokutu v případě zmaření aukce z důvodů na jeho straně (např. uvedení
nesprávných údajů o nabízeném Dříví)
 zajistit včasnou aktualizaci všech údajů zadaných při Registraci, jakož i oznámení Organizátorovi dalších
skutečností (např. zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu).
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Nabídka k aukci nesmí obsahovat návrh k prodeji mimo aukci nebo návrh na směnu zboží a nesmí ani umožnit
Zájemci výběr Dříví ze seznamu.
Vyhlašovatel má povinnost zveřejnit několik fotografií nabízeného Dříví.
Vyhlašovatel se nesmí účastnit aukce jím vyhlášené i jako Zájemce.
V případě, že Zájemce, kterému vznikla povinnost zaplatit konečnou cenu a odebrat Dříví (Zájemce, který se umístil
na prvním pořadí) tak neučiní, má Vyhlašovatel právo oslovit Zájemce druhého v pořadí; podmínky koupě pak
sjednají v samostatné kupní smlouvě.
V odůvodněných případech má Vyhlašovatel s předchozím souhlasem Organizátora právo pro vlastní aukce
stanovit vlastní obchodní podmínky, které musí být uveřejněny u takových jednotlivých aukcí vyhlášených
Vyhlašovatelem a které jsou pak automaticky akceptovány Zájemcem, který před skončením aukce navrhl
nejvýhodnější kupní cenu. V případě rozporu některých ustanovení obchodních podmínek Vyhlašovatele s těmito
VP mají přednost příslušná ustanovení podmínek Vyhlašovatele.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA ZÁJEMCE
Zájemce je povinen zejména:
 v případě vydražení zaplatit konečnou kupní cenu před odebráním dříví nejpozději do 5 pracovních dnů
na základě zaslaného daňového dokladu Vyhlašovatelem (nestanoví-li Vyhlašovatel jinou, resp. delší
dobu splatnosti, či jiné podmínky odebrání Dříví) a odebrat Dříví
 zajistit včasnou aktualizaci všech údajů zadaných při Registraci, jakož i oznámení Organizátorovi dalších
skutečností (např. zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu)
 zaplatit Organizátorovi Smluvní pokutu v případě zmaření aukce z důvodů na jeho straně; současně je
povinen nahradit Vyhlašovateli případně vzniklou škodu (např. nahradit zaplacenou Provizi).
 Zaplatit Organizátorovi provizi 1,5% z konečné kupní ceny.

Zájemce nesmí v rámci aukce dávat Vyhlašovateli návrh k prodeji mimo aukci nebo návrh na směnu zboží.
V rámci Elekronické aukce Dřeva je Zájemcům dána možnost prohlídky Dříví u Vyhlašovatele a seznámení se
s deklarovanou kvalitou a kvalitativním zařazením dle doporučených pravidel. Pro případ, že Zájemce této
možnosti nevyužije, nese případná rizika s tím spojená.

PROVIZE, POPLATKY A SANKCE
Skončením aukce má Organizátor nárok na Provizi, kterou zaplatí Kupující, a to i v případě, že se případný prodej
neuskuteční. Neuskutečněným prodejem se rozumí moment, kdy aukce proběhla, měla svého vítěze (Kupující), ale
nedošlo ke vzájemnému plnění mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem.
Provize je stanovena ve výši 1,5% z celkové kupní ceny (z kupní ceny bez DPH); při stanovení Provize se nepřihlíží
k případným přirážkám, slevám sjednaným mezi Uživateli apod.
Neuskuteční-li se vyhlášená aukce (např. aukce se nezúčastní žádní Zájemci) nevzniká nikomu povinnost zaplatit
Organizátorovi jakýkoli poplatek.
Platba Provize proběhne 1x měsíčně za veškeré aukce, za které vznikl Organizátorovi nárok na Provizi.
Zájemce je povinen uhradit Provizi na záladě daňového dokladu vystanového Organizátorem se splatností 7 dní od
data vystavení. Nestanoví-li Organizátor jinak.
K Provizi a Poplatku bude účtována DPH ve výši podle platné zákonné úpravy.
Pro případ, že Zájemce nezaplatí Provizi nebo Poplatek řádně a/nebo včas, je povinen zaplatit Organizátorovi
smluvní pokutu ve výši 1% u účtované částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však 500,- Kč za každý i
započatý den prodlení.
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Pokud Zájemce neodebere a/nebo nezaplatí vydražené Dříví, má povinnost zaplatit Vyhlašovateli Smluvní pokutu
ve výši 10% z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 10.000,- Kč a Organizátorovi Smluvní pokutu
5% z celkové konečné kupní ceny bez DPH, minimálně však 5.000,- Kč.
Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je Vyhlašovatel, který svým jednáním či opomenutím způsobil, že došlo
k odstoupení od kupní smlouvy, povinen zaplatit Organizátorovi Smluvní pokutu ve výši 10% z celkové konečné
kupní ceny bez DPH, minimálně však 10.000,- Kč.
Zaplacením pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.
Doba plnění dodávky Dříví je stanovena na 12 pracovních dní po uskutečnění aukce, není-li stanoveno jinak.
Tato doba je závazná jak pro Prodávajícího tak pro Kupujícího.
Odvoz Dříví po zaplacení aukce musí proběhnout nejpozději do 7 kalendářních dní, není-li stanoveno jinak.
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.

CERTIFIKACE AUKCE
Organizátor prohlašuje, že internetový portál www.aukcedreva.com je provozován na elektronickém nástroji,
který byl vyvinut v souladu se Zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
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