Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním
smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí s úpravou ceny
dříví č. 2017/01, platné pro aukce vyhlášené od 16.11.2017 včetně
1. Předmět obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího za trvání
smluvního vztahu založeného Kupní smlouvou na roční dodávku dříví formou
elektronických aukcí (dále jen „Smlouva“) a po jeho skončení. Tyto obchodní podmínky
též definují některé níže uvedené pojmy, a to i pro účely Smlouvy.
2. Vymezení pojmů
Aukcí se rozumí elektronická aukce na uzavření Smlouvy, dle jejichž výsledků Zájemci
vzniká právo a zároveň povinnost uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.
Aukční cena je cena draženého dříví stanovená na základě Zadání a Výsledku aukce. Je
definována součinem draženého objemu dříví a vydražené Jednotkové aukční ceny
takového dříví. V případě, že je dražba prováděna za pomoci Cenové matice, je Aukční
cena stanovena jako součin draženého objemu Dříví a vydražené Jednotkové aukční ceny
kvality Dříví označené v této matici koeficientem matice 1, vynásobený Koeficientem
cenové úpravy; předmětem dražby (draženými kvalitami Dříví) jsou však veškeré kvality
Dříví, jimž byl Prodávajícím v Cenové matici přidělen koeficient matice.
Bankovní zárukou se rozumí platná bankovní záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zák.
89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně vystavená ve prospěch Prodávajícího bankou
se sídlem v České republice, zajišťující splnění povinnosti Kupujícího zaplatit
Prodávajícímu částku do výše celé Aukční ceny Dříví včetně DPH (popř. její části) nebo
odpovídajícímu podílu Aukční ceny u postupných dodávek, blíže popsaná v bodu 5. těchto
OP.
Cenová matice je tabulka, která obsahuje seznam dražených kvalit podle tloušťkových
stupňů. Cenová matice udává cenový poměr mezi jednotlivými nabízenými kvalitami Dříví
– poměr je definován číselným koeficientem matice na dvě desetinná místa. Jednotková
cena jednotlivé kvality Dříví je dána součinem jednotkové ceny kvality Dříví, jíž byl
v Cenové matici přidělen koeficient matice 1, a koeficientem matice této kvality Dříví,
zaokrouhleným na celé Kč.
DP se rozumí Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR, 2. vydání, Praha,
2007, platná od 1.1.2008.
DPH se rozumí daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dřívím se rozumí předmět koupě dle Smlouvy.
Indexy cen dříví – zadáním aukce a v článku III. Smlouvy vybrané Indexy cen v
lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví
(surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), vyhlašované Českým statistickým
úřadem pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely výpočtů úpravy ceny dle Smlouvy a OP
bude použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI)
Jednotkovou aukční cenou se rozumí vydražená jednotková cena draženého Dříví.
V případě, že je dražba prováděna za pomoci Cenové matice, rozumí se Jednotkovou
aukční cenou vydražená jednotková cena kvality Dříví označená v Cenové matici
koeficientem matice 1.
Koeficient cenové úpravy stanoví Zadavatel aukce - Prodávající při zadávání Aukce a
je závislý na odhadovaném podílu objemů a poměru cen nabízených (dražených) kvalit
Dříví tak, aby Aukční cena byla v přibližné relaci s očekávanou Kupní cenou.
1

Kupní cena je cena definovaná jako součet součinů objemů jednotlivých kvalit Dříví
skutečně dodaných a vydražených jednotkových cen takových kvalit Dříví.
Kupní smlouva na roční dodávku dříví je smlouva na dodávku nevyrobeného Dříví
s termínem trvání blíže specifikovaným v Zadání aukce / roční, pololetní, čtvrtletní /.
KŘ se rozumí Krajské ředitelství, jako organizační jednotka Prodávajícího.
Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím
Smlouvu.
LDS se rozumí lesní dopravní síť Prodávajícího.
Lokalitou OM nebo Odvozním místem se rozumí místo, kam se soustřeďuje Dříví
z porostu a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz vyrobeného Dříví; je
situováno obvykle při odvozní cestě v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží
ke krátkodobému uskladňování Dříví před jeho odvozem.
LS se rozumí Lesní správa, jako organizační jednotka Prodávajícího.
LZ se rozumí Lesní závod, jako organizační jednotka Prodávajícího.
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
OP se rozumí tyto Obchodní podmínky Lesů České republiky, s.p. ke Smlouvám, které
jsou obsaženy v Zadání aukce.
Prodávajícím se rozumí státní podnik Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540.
Registrační smlouvou se rozumí Smlouva o podmínkách a pravidlech účasti na
elektronických aukcích dříví uzavřená mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem v prostředí
elektronického aukčního portálu na https://lesycr.vars.cz/aukce.
Smlouvou se rozumí Kupní smlouva na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí,
uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků Aukce.
Smluvními stranami se rozumí Prodávající a Kupující.
Vyhlašovatelem se rozumí Lesy České republiky, s.p., jako objednatel
provozování elektronických on-line aukcí na https://lesycr.vars.cz/aukce.

služby

Výsledkem aukce se rozumí elektronické vyhodnocení výsledků Aukce, na jehož
základě je vítězný Zájemce Aukce vyzván k uzavření Smlouvy.
Zadáním aukce se rozumí elektronické zadání Aukce včetně příloh, které je současně
nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 1.
Zájemcem se rozumí registrovaný subjekt s uzavřenou Registrační smlouvou.
3. Zadání aukce
3.1. Kupující podpisem Smlouvy prohlašuje, že mu je známo množství, druh, kvalita
Dříví a další podmínky dle Zadání aukce.
3.2. Kvalita Dříví i jeho množství budou Prodávajícím určeny za užití DP a dle Zadání
aukce.
4. Aukční cena a platební podmínky
4.1. Aukční cena je stanovena na základě Zadání aukce a výsledku Aukce a je
sjednána v čl. III. Smlouvy.
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4.2. Dodávka Dříví bude realizována postupně. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu
část Aukční ceny včetně DPH odpovídající množství odebírané části Dříví nejpozději před
uskutečněním dodávky, resp. zahájením nakládky (expedice), příslušné části Dříví.
Kupující je rovněž za účelem úhrady části Aukční ceny včetně DPH odpovídající množství
odebírané části Dříví oprávněn poskytnout ve prospěch Prodávajícího finanční krytí, a to
formou trvalé zálohy (kauce) v rozsahu dle bodu 5.1. OP (tj. až do výše Aukční ceny
s DPH), na dobu, která přesahuje Termín dodání dle dodacích podmínek bodu 4.1.
odrážka 2. Smlouvy o dvojnásobek doby splatnosti vystavených faktur.
V případě, že platba Kupní ceny Kupujícím je do výše Aukční ceny s DPH zajištěna
Bankovní zárukou, nehradí Kupující Aukční cenu, nýbrž až Kupní cenu za podmínek a
způsobem stanoveným bodem 7.3. OP.
4.3. Aukční cena či její část může být Kupujícím uhrazena v hotovosti k rukám
Prodávajícího (pouze však v případě částky nepřesahující 50.000,-Kč včetně DPH),
vložena na účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě nebo uhrazena bezhotovostně
prostřednictvím banky na účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě, přičemž variabilním
symbolem bude číslo Smlouvy. Za den zaplacení se považuje den připsání odpovídající
finanční částky na bankovní účet Prodávajícího, byla-li úhrada provedena vkladem na
účet nebo bezhotovostním převodem, nebo v den převzetí odpovídající finanční částky
v hotovosti Prodávajícím.
4.4. Po úplném zaplacení Aukční ceny s DPH Prodávající vypracuje a odešle Kupujícímu
daňový doklad o přijaté platbě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum přijetí
platby Prodávajícím, nestanoví-li OP jinak. Prodávající vždy vypracuje a odešle ke každé
přijaté platbě Kupujícímu daňový doklad o přijaté platbě.
4.5. Kromě případů popsaných v bodech 5.3. a 5.4. OP je odkládací podmínkou zahájení
nakládky(expedice) Dříví úplné zaplacení Aukční ceny s DPH, popř. její části, odpovídající
množství odebírané části Dříví.
5. Bankovní záruka
5.1. Kupující je oprávněn předložit Prodávajícímu Bankovní záruku do 5ti pracovních dnů
od podpisu Smlouvy Kupujícím. Bankovní záruka bude platná alespoň po dobu 70 dnů od
uplynutí Termínu dodání (plnění) Dříví dle bodu 4.1. odrážka 2. Smlouvy, bude vystavena
ve znění běžném pro tento typ zajišťovacího instrumentu a bude zajišťovat Prodávajícímu
ze strany zaručující se banky okamžité peněžité plnění jakýchkoliv peněžitých závazků
Kupujícího vyplývajících ze Smlouvy, těchto OP, včetně nároků vzniklých po případném
odstoupení od Smlouvy, až do výše Aukční ceny s DPH, a to bez námitek a na první
výzvu Prodávajícího, bez nutnosti předložení jakýchkoli dokumentů a bez přezkoumávání
předmětného právního poměru. U Smluv s průběžnou fakturací (bod 7.3. OP) je výše
Bankovní záruky dostatečná ve finančním objemu přesahující hodnotu odebíraného a
neproplaceného Dříví (kalkulace vychází z ceny Dříví, objemu dodávek, četnosti fakturace
a doby splatnosti).
5.2. Prodávající po obdržení Bankovní záruky ověří u banky, která Bankovní záruku
vystavila, její pravost a závaznost pro banku. Bude-li Bankovní záruka ze strany
vystavující banky ověřena, tedy banka potvrdí Prodávajícímu vystavení Bankovní záruky
odpovídající OP, bude zahájena nakládka (expedice) Dříví.
5.3. U dodávek Dříví, u něhož je platba Kupní ceny do výše Aukční ceny s DPH zajištěna
Bankovní zárukou v souladu s OP nebude Prodávající Kupujícímu účtovat Aukční cenu,
nýbrž až Kupní cenu postupem dle čl. 7.3. OP.
5.4. Kupující je povinen Kupní cenu včetně DPH, či její část, zaplatit Prodávajícímu vždy
ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře - daňovém dokladu. Nesplní-li Kupující svoji
povinnost dle předchozí věty, Prodávající je oprávněn uplatnit svá práva z Bankovní
záruky vůči bance, která tuto Bankovní záruku vystavila.
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6. Dodací podmínky
6.1. Prodávající je oprávněn Kupujícímu dodat a Kupující je oprávněn od Prodávajícího
odebrat Dříví v množství sjednaném ve Smlouvě s přípustnou odchylkou +/-10%
z celkového množství sjednaného ve Smlouvě, resp. z množství odpovídajícímu
měsíčnímu či čtvrtletnímu plnění, a to dle Zadání aukce. Kupující je povinen převzít Dříví
ve lhůtě dané termíny dle bodu 4.1. odrážky 1. a 2. Smlouvy. Dodací podmínky jsou
sjednány v čl. IV. Smlouvy. Kupující je povinen se dodacími podmínkami řídit. Je-li ve
Smlouvě sjednána parita EXW, je nakládku Dříví na dopravní prostředek zajištěný
Kupujícím povinen zajistit Kupující na svůj náklad. Je-li ve Smlouvě sjednána parita FCA,
je nakládku Dříví na dopravní prostředek zajištěný Kupujícím povinen zajistit Prodávající.
6.2. Prodávající předpokládá postupnou rovnoměrnou dodávku Dříví (bod 6.1. OP), tj. po
částech, zpravidla frekvence měsíční či čtvrtletní, ledaže Zadání aukce stanoví jinak. Vždy
však bude expedováno nejvýše takové množství Dříví, jemuž odpovídá Kupujícím již
uhrazená část Aukční ceny včetně DPH, případně takové množství Dříví, u něhož je
úhrada Kupní ceny do výše Aukční ceny včetně DPH zajištěna Bankovní zárukou.
6.3. Množství Dříví, které Prodávající umožní částečně odebrat Kupujícímu, jakož i Termín
odběru Dříví/termíny odběru jednotlivých částí Dříví v rámci Termínu platnosti smlouvy
sjednaného ve Smlouvě/, určuje a oznamuje Kupujícímu v souladu se Smlouvou, včetně
OP, Prodávající dle svých provozních možností a s přihlédnutím k odůvodněným
požadavkům Kupujícího. Množství odebíraného Dříví/ odebíraných částí Dříví i Termíny
dodání určené Prodávajícím, v souladu se Smlouvou jsou závazné a Kupující je povinen je
dodržet. Prodávající bude o Termínu dodání Kupujícího informovat vždy alespoň 1 týden
dopředu, přičemž postačuje oznámení prostřednictvím elektronické pošty (emailem).
6.4. Kupující je povinen předem Prodávajícímu písemně oznámit, jaké osoby
(zaměstnanec, dopravce, apod.) pověřil převzetím Dříví od Prodávajícího; písemná forma
je zachována rovněž při použití e-mailu anebo faxu. Do doby obdržení oznámení dle
předchozí věty nebude dodávka (expedice) Dříví zahájena. Potvrzení převzetí dopravcem
se považuje za potvrzení převzetí Kupujícím.
6.5. Dodané množství Dříví, resp. jeho části celkem, jakož i podle jednotlivých dražených
kvalit Dříví, je Kupující povinen potvrdit podpisem v datovaném dodacím listu při
převzetí.
6.6. Při převzetí Dříví je Kupující povinen Dříví prohlédnout. V případě, že Kupující
takovou prohlídkou zjistí, že Dříví (popř. jeho část) vykazuje zjevné vady, je Kupující
oprávněn takové Dříví nepřevzít (tj. Dříví vykazující zjevné vady) nebo povinen tuto
skutečnost náležitě popsat v dodacím listu, není-li v Zadání aukce stanoven odlišný
způsob přejímky, jinak práva Kupujícího z vadného plnění zanikají a Kupující již není
oprávněn se jich na Prodávajícím domáhat.
6.7. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Dříví anebo jakékoli jeho části, Prodávající
stanoví Kupujícímu dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti; v takovém případě je
Kupující povinen převzít Dříví nejpozději v této dodatečné lhůtě. V případě, že Kupující
nepřevezme Dříví, popř. jeho část, ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, je Prodávající
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
6.8. Kupující je oprávněn při odvozu Dříví použít LDS, pouze však za podmínek
stanovených níže. Zimní zpřístupňování LDS, tj. prohrnování, posyp, atd., zpravidla
zajišťuje Prodávající, a to pro své potřeby. V případě, že Prodávající zimní zpřístupnění
LDS k dané lokalitě OM pro své potřeby nezajišťuje, je Kupující povinen zajistit si takové
zimní zpřístupnění sám, tj. na svůj náklad a odpovědnost. Pokud Kupující využije při
činnostech prováděných na základě Smlouvy jiných cest než cest z LDS, je povinen si
zajistit na vlastní náklady a odpovědnost předem souhlas všech vlastníků těchto
komunikací k jejich užití sám.
Kupující je povinen při užívání komunikací dodržovat nejvyšší povolené (limitní)
hmotnosti pro silniční a zvláštní vozidla a jejich rozdělení na nápravu podle příslušné
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právní úpravy a tyto činnosti provádět způsobem nepoškozujícím LDS, jakož i za
podmínek níže uvedených:

7. Kupní cena
7.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu dle skutečně odebraného
množství Dříví v jednotlivých dražených kvalitách Dříví. Kupní cena je bez úpravy platná
v prvním kalendářním čtvrtletí platnosti Smlouvy, po uplynutí dalších kalendářních
čtvrtletí platnosti Smlouvy bude Kupní cena upravena v souladu s ustanovením bodu 7.5.
OP.
7.2. V případě, že Prodávající dodá Kupujícímu jiné množství Dříví, než je ujednáno
v bodu 4.1. odrážka 8. Smlouvy (popř. s odchylkou dle bodu 6.1. OP), a Kupující toto
Dříví převezme, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za Dříví Kupní cenu dle
skutečně odebraného množství Dříví v jednotlivých kvalitách skutečně odebraných.
7.3. Kupující uhradí Prodávajícímu rozdíl mezi již uhrazenou Aukční cenou a Kupní cenou,
a to na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného Prodávajícím po uskutečnění
poslední dodávky a doručeného Kupujícímu. U smluv zajištěných Bankovní zárukou nebo
trvalou zálohou (bod 4.2. OP) budou Prodávajícím průběžně vystavovány faktury na
skutečně odebraná množství Dříví. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)
bude uveden den uskutečnění poslední nakládky (expedice). Doba splatnosti faktur je
uvedena v Zadání aukce a je počítána od DUZP. V případě finančního krytí formou
zálohy, je Prodávající oprávněn pohledávky za Kupujícím vzniklé z posledních faktur, na
tuto zálohu započítat.
7.4. Ohledně případného přeplatku Kupní ceny Prodávající vystaví daňový doklad
(fakturu), odešle jej ve dvojím vyhotovení Kupujícímu a přeplatek mu vrátí po obdržení
daňového dokladu potvrzeného podpisem Kupujícího. Oproti přeplatku je Prodávající
oprávněn započítat veškeré své pohledávky za Kupujícím vzniklé z jakéhokoli vztahu,
zejména smluvního, s Kupujícím.
7.5. Po uplynutí kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy bude celková Kupní cena za
Dříví dodané v posledním uplynulém kalendářním čtvrtletí dodatečně upravena
zohledněním procentické změny (bude při výpočtu zaokrouhlena na jedno desetinné
místo) Indexů cen dříví vyhlášených pro uplynulá kalendářní čtvrtletí vůči bázi, kterou je
první kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy (první čtvrtletí platnosti Smlouvy = 100,0%).
Výše úpravy bude stanovena pronásobením relativně vyjádřené procentické změny
stanovené dle předchozí věty s celkovou Kupní cenou za uplynulé kalendářní čtvrtletí
(původně fakturované částky). Fakturace cenové úpravy bude provedena formou
opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den
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zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany Českého
statistického úřadu (ke zveřejnění dochází cca. měsíc po skončení čtvrtletí).
7.6. VZOROVÝ PŘÍKLAD VÝPOČTU VÝŠE ÚPRAVY KUPNÍ CENY
V teoretickém příkladu aukce na roční dodávku dříví s platností od 1.1.2018, by platily
v prvním čtvrtletí 2018 nabídkové ceny bez další úpravy. V dalších čtvrtletích by byly
v jejich průběhu fakturovány opět nabídkové ceny, ale po ukončení každého čtvrtletí,
respektive po zveřejnění Indexů cen dříví ČSÚ by byl vystaven opravný daňový doklad.
Uvedený příklad znázorňuje výpočet částky pro opravný doklad dle výše uvedené
smlouvy po uplynutí třetího čtvrtletí 2018, respektive po zveřejnění Indexů cen dříví ČSÚ
za třetí čtvrtletí. Za předpokladu, že bude Zadáním aukce a Smlouvou stanoven pro
cenovou úpravu Index cen dříví dřeviny smrk, výřezy III.A/B třídy jakosti, pro který
budou za druhé a třetí čtvrtletí platnosti Smlouvy zveřejněny hodnoty indexu v této výši:
INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 2.čtvrtletí
JAKOST

DŘEVINA

Výřezy III. A/B třídy
jakosti

smrk

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 3.čtvrtletí

VLASTNÍCI

NEVLASTNÍCI

VLASTNÍCI

NEVLASTNÍCI

ICDV2Q

ICDN2Q

ICDV3Q

ICDN3Q

107,7

106,9

95,1

96,6

Vzorový výpočet procentické změny za 3. Čtvrtletí (Z%)
𝑰𝑪𝑫𝑽𝟐𝑸 𝑰𝑪𝑫𝑽𝟑𝑸
𝑰𝑪𝑫𝑵𝟐𝑸 𝑰𝑪𝑫𝑵𝟑𝑸
𝒁% = (
∗
∗ 𝟎, 𝟓 +
∗
∗ 𝟎, 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟕, 𝟕 𝟗𝟓, 𝟏
𝟏𝟎𝟔, 𝟗 𝟗𝟔, 𝟔
𝒁% = (
∗
∗ 𝟎, 𝟓 +
∗
∗ 𝟎, 𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐, 𝟖 %
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
… výsledek výpočtu je dle znění OP zaokrouhlen na jedno desetinné místo
Vzorový výpočet úpravy Kupní ceny za 3. Čtvrtletí (UKc)
V případě že bylo ve třetím čtvrtletí fakturováno dříví za nabídkové ceny v celkové částce
100 tisíc Kč (FQ)
𝑼𝑲𝒄% = 𝑭𝑸 ∗ 𝒁%𝒓𝒆𝒍 = 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟎𝟐𝟖 = 𝟐𝟖𝟎𝟎 𝑲č
Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného
daňového dokladu na částku 2.800 Kč ve prospěch prodávajícího.
V Zadání aukce může být pro úpravu cen dříví definována i kombinace více jakostí a
poměr jejich použití. V takovém případě budou vypočteny změny Indexů pro každou
definovanou jakost a na ně aplikován zvolený poměr. Zadáním stanovený poměr platí pro
celý průběh platnosti Smlouvy. V Zadání aukce uvedeno např.: Pro úpravu cen dříví
budou použity Indexy cen dříví pro dřevinu smrk, výřezy III.A/B třídy jakosti a výřezy
III.C třídy jakosti v poměru 1:1.
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8. Společná ustanovení k cenám a platebním podmínkám
8.1. Částka DPH uvedená v bodu 3.1. Smlouvy odpovídá zákonné sazbě DPH v době
odeslání návrhu Smlouvy Kupujícímu. Pokud se kdykoliv poté změní výše zákonné sazby
DPH, v důsledku čehož vznikne Prodávajícímu povinnost odvést DPH z Aukční nebo
Kupní ceny Dříví či jakékoli její části v jiné výši, než uvedené v bodu 3.1. Smlouvy, je
Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu Aukční (Kupní) cenu Dříví či její část s DPH ve
výši, která bude odpovídat změněné zákonné sazbě DPH. Změněná výše částky DPH
bude zohledněna i při veškerých postupech a výpočtech dle Smlouvy, včetně OP, kde se
pojednává o jednotkové/celkové Aukční nebo Kupní ceně s DPH.
8.2. V případě, že Kupující hradí Aukční (Kupní) cenu s DPH či její část s DPH
bezhotovostně prostřednictvím banky a zadá příkaz k úhradě v jakékoli jiné měně než
českých korunách nebo jde o přeshraniční platbu, je Kupující povinen zajistit, že
Prodávající obdrží na svůj účet, který je veden v českých korunách, částku odpovídající
sjednané Aukční (Kupní) ceně s DPH, či její stanovené části s DPH, v českých korunách.
Prodávající nese v takovém případě pouze bankovní poplatky své banky za přijetí platby.
Veškeré ostatní bankovní poplatky (např. poplatek za konverzi měn, poplatek banky
Kupujícího apod.) je povinen nést Kupující, přičemž s ohledem na tuto skutečnost je
Kupující povinen u své banky zadat i příslušný příkaz k úhradě. Pokud by jakýkoli
z ostatních bankovních poplatků byl povinen uhradit Prodávající, má Prodávající vůči
Kupujícímu nárok na jeho náhradu, přičemž o výši uhrazeného bankovního poplatku se
automaticky ponižuje částka obdržená Prodávajícím na úhradu Aukční (Kupní) ceny či její
stanovené části s DPH. Pokud bude částka obdržená Prodávajícím na Aukční (Kupní) cenu
či její část s DPH ponížená dle předchozí věty nižší, než kolik měl Prodávající dle
Smlouvy, včetně těchto OP, obdržet, ocitá se Kupující v prodlení s úhradou, a to se všemi
důsledky pro něj z těchto OP vyplývajícími.
8.3. Při hotovostním vkladu Aukční (Kupní) ceny s DPH či její části s DPH na účet
Prodávajícího, pokud bude vklad proveden v jiné měně než českých korunách, se
ustanovení bodu 8.2. OP užije obdobně.

9. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na Dříví
9.1. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku zahájení nakládky Dříví bude mít neomezené
právo se Dřívím disponovat a že Dříví nebude mít právní vady, zejména že nebude
zatíženo právy třetích osob. Prodávající se dále zavazuje, že Dříví bude, resp. bylo,
vytěženo a získáno výhradně na území České republiky a v souladu s příslušnými obecně
závaznými právními předpisy. Dříví bude mít certifikát PEFC.
9.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke Dříví postupně, a to naložením na dopravní
prostředek.
9.3. Nebezpečí škody na Dříví přechází na Kupujícího naložením na dopravní prostředek
anebo marným uplynutím Termínu dodání dle bodu 4.1.odrážka 2. Smlouvy, je-li Dříví
označeno tak, aby bylo zřejmé, že je určeno pro Kupujícího a je odlišitelné od jiného
dříví, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Způsob označení Dříví
k odlišení od jiného dříví určuje Prodávající.

10. Odpovědnost za vady a reklamace
10.1. Prodávající odpovídá za vady Dříví dle § 2099 a násl. Občanského zákoníku, není-li
v těchto OP, Smlouvě či Zadání aukce uvedeno jinak. V případě vadného plnění má
Kupující právo pouze na přiměřenou slevu z Kupní ceny v souladu se Zadáním aukce.
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10.2. Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za zjevné vady Dříví Kupujícím je
řádné vymezení těchto vad v dodacím listu. Za jakékoli jiné zjevné vady Dříví než ty,
které byly popsány v dodacím listu, Prodávající neodpovídá. Nárok z odpovědnosti za
zjevné vady je Kupující oprávněn uplatnit toliko písemně, a to nejpozději 3. pracovní den
ode dne podpisu dodacího listu.
10.3. Prodávající odpovídá za vady Dříví nikoli zjevné, nebude-li v Zadání aukce
stanoveno jinak. V případě, že Prodávající za vady nikoli zjevné odpovídá, nárok
z odpovědnosti za takové vady je Kupující oprávněn uplatnit toliko písemně, a to
nejpozději do tří týdnů od podpisu dodacího listu Kupujícím.

11. Sankce, náhrada nákladů
11.1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu:
a) v případě prodlení Kupujícího se zaplacením Aukční ceny, Kupní ceny či
nedoplatku Kupní ceny dle bodu 7.3. OP o více než 7 pracovních dnů ve výši
0,05% z příslušné ceny (Aukční, Kupní či nedoplatku Kupní) bez DPH, jíž se
prodlení týká, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, nejméně však
2.000,-Kč.
b) v případě prodlení s převzetím Dříví z příčiny na straně Kupujícího o dobu delší
než 14 dní ve výši 0,05% z Aukční ceny takového Dříví bez DPH za každý, byť i
započatý kalendářní den prodlení, nejméně však 2.000,-Kč.
11.2. Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu v případě prodlení z příčiny na
straně Prodávajícího s Termínem dodání o dobu delší než 14 dní ve výši 0,05% z Aukční
ceny takového Dříví bez DPH, za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, nejméně
však 2.000,-Kč.
11.3. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo Prodávajícího požadovat na
Kupujícím náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smluvní pokutou zajišťované
povinnosti, a to v plné výši.
11.4. Kupující se dále zavazuje zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady, které
Prodávajícímu vznikly v souvislosti s prodlením Kupujícího s převzetím Dříví, zejména
náklady na ošetření Dříví před dřevokazným hmyzem. V případě, kdy Kupující
nepřevezme Dříví (popř. jeho část) ani v dodatečné lhůtě určené Prodávajícím, zavazuje
se Kupující, zaplatit Prodávajícímu skladné ve výši 30,-Kč plus DPH za každý m3 Dříví a
za každý kalendářní den prodlení s převzetím Dříví. Kupující se zavazuje veškeré náklady
Prodávajícímu zaplatit nejpozději do 5ti dnů od obdržení výzvy Prodávajícího.
12. Odstoupení od Smlouvy a jeho důsledky
12.1. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech a za
podmínek stanovených Občanským zákoníkem, a dále v případech, kdy: vůči druhé
Smluvní straně bylo zahájeno insolvenční řízení nebo na majetek druhé Smluvní strany
byl prohlášen konkurz či druhá Smluvní strana vstoupila do likvidace.
Prodávající je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit pokud:
- Kupující je v prodlení se zaplacením Aukční ceny či její části včetně DPH
Prodávajícímu o více než 5 pracovních dnů,
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- Kupující je opakovaně (min 2x) v prodlení s převzetím Dříví či jeho části o více
než 14 dnů.
Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
- Prodávající se opakovaně (min 2x) dostal do prodlení s dodáním Dříví o více než
14 dnů.
12.2. V případě odstoupení od Smlouvy se dále postupuje dle Občanského zákoníku.
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Pokud bude Prodávajícímu z objektivních důvodů nezávislých na Prodávajícím,
plynoucích zejména z nepříznivých klimatických podmínek, kalamit (větrných,
sněhových) nebo povodní, znemožněno dodat sjednané množství a/nebo sortiment Dříví,
nevzniká Kupujícímu právo na náhradu tím vzniklé škody ani ušlého zisku.
13.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby veškeré spory ze
Smlouvy byly řešeny smírným jednáním. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze Smluvních
stran oprávněna podat návrh na řešení sporu u příslušného soudu, přičemž Smluvní
strany dále ujednaly, že takovým soudem se rozumí soud příslušný dle sídla
Prodávajícího.
13.3. Právní vztahy ve věcech založených Smlouvou a jejími dodatky, ve věcech
výslovně neupravených Smlouvou a těmito OP se řídí českým právem, především
občanským zákoníkem. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží,
pokud by se jinak vzhledem k povaze Smluvních stran aplikovala, je vyloučena.
13.4. Na třetí osobu nelze bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit pohledávky
vzniklé na základě Smlouvy.
Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 16.11.2017

_____________________
Ing. Radovan Srba
Lesy České republiky, s.p.
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