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   SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI 
NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 

(dále jen „Registrační smlouva“) 

 

Článek 1 

Strany smlouvy 
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku 

IČO: 42196451; DIČ: CZ42196451 

 

dále jen „Vyhlašovatel“ 

 
a 
 

Zájemce 

 Název/Obchodní firma/Jméno a příjmení    
.......................................................... 

 

Se sídlem / Místem podnikání /Bydlištěm 

Město:   ..................................................................................................................... 

Ulice, číslo popisné:  ................................................................................................ 

PSČ:   ......................................                

 

Zapsaný v obchodním rejstříku:  ............................................................................ 

 

Zastoupený (dále jen „Oprávněná osoba“) 

Titul:  ...................................... 

Jméno:.....................................  

Příjmení:.................................. 

Funkce: ...................................... 

IČO:.......................................... 

 

DIČ:.......................................... 

 

Bankovní spojení 

Banka:  ..................................................................................................................... 

Číslo účtu: ................................................................................................................ 

Kód banky: ............................ 

 

Korespondenční adresa (pokud je různá od sídla/místa podnikání/bydliště) 

Město:   ..................................................................................................................... 

Ulice, číslo popisné:  ................................................................................................ 

PSČ:   ......................................                

 

 

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Titul:  ...................................... 

Jméno:  ................................... 

Příjmení:  ................................ 

Telefon: .................................. 

Email: ................................. 

 

dále jen „Zájemce“ 
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Článek 2 

Výklad pojmů 

Aplikací se rozumí internetová softwarová aplikace Organizátora provozovaná na základě uzavřené 
Smlouvy o provozování elektronických on-line aukcí. 

Aukcí se rozumí elektronická aukce na uzavření Smlouvy, dle jejichž výsledků Zájemci vzniká právo 
a zároveň povinnost uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím. 

Databází zájemců se rozumí seznam Zájemců, včetně Registrovaných osob, do které je Zájemce zařazen, 
pokud platně vyplní a odešle registrační formulář. 

Kupujícím nebo Nabyvatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím, 
popř. Poskytovatelem Smlouvu. 

Kupní smlouvou se rozumí pro účely této smlouvy se rozumí smlouva uzavřená na základě Výsledku aukce 
dle vzoru, který je součástí Zádání aukce.  

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Obchodními podmínkami se pro účely této smlouvy rozumí obchodní podmínky upravující smluvní poměr 
k uzavřeným Kupním smlouvám. Obchodní podmínky jsou obsaženy v Zadání aukce. 

Oprávněnou osobou se rozumí Registrovaná osoba s právem odsouhlasení Registrační smlouvy, přidání 
a odebírání práva přístupu do Aplikace Registrovaných osob a podáváním nabídek v aukcích (zpravidla 
statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel). 

Organizátorem se rozumí provozovatel Aplikace –VARS BRNO a.s., se sídlem Brno, Žabovřesky, Kroftova 

3167/80c, PSČ 616 00, IČO: 63481901, DIČ: CZ63481901. 

 
Pověřenou osobou se rozumí Registrovaná osoba s právem podávání nabídek v aukcích – obchodník. 

Prodávajícím nebo Poskytovatelem se rozumí subjekt, který prostřednictvím Aplikace nabízí k prodejí 
zboží nebo služby. Identifikační údaje Prodávajícho jsou uvedeny v Zadání každé jednotlivé Aukce. 
Prodávajícím může být Vyhlašovatel, tj. Lesy České republiky, s.p., nebo i další subjekty spravující lesní 
majetky ve vlastnictví České republiky nebo subjekty spravující lesní majetky ve veřejném vlastnictví. 

Registrovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která má právo přístupu a podávání nabídek v Aplikaci. 

Účastníkem se rozumí Zájemce, který podal platnou nabídku v Aukci. 

Vyhlašovatelem se rozumí Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, jako objednatel služby provozování 
elektronických on-line aukcí. 

Výsledkem aukce se rozumí elektronické vyhodnocení výsledků Aukce, na jehož základě je vítězný Zájemce 
Aukce vyzván k uzavření Kupní smlouvy. 

Zadáním aukce se rozumí elektronické zadání Aukce včetně všech připojených dokumentů, které zahrnuje 
mimo jiné vzor Kupní smlouvy, znění Obchodních podmínek a specifikaci nabídky; Zadání aukce je 
následně přílohou Kupní smlouvy. 

Zájemcem se rozumí registrovaný subjekt s uzavřenou Registrační smlouvou. 

Výklad dalších pojmů užívaných touto Registrační smlouvou, avšak v této smlouvě neobsažený, je uveden 

v Technické specifikaci podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví, která je Přílohou č. 1 této 

Registrační smlouvy (dále jen „Specifikace“). 
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Článek 3 

Předmět a účel smlouvy 

Účelem a předmětem této Registrační smlouvy je stanovení podmínek a pravidel účasti Zájemce na 

elektronických Aukcích vyhlašovaných Vyhlašovatelem a dále stanovení závazného postupu vedoucího 

k uzavření Kupní smlouvy mezi Zájemcem a Prodávajícím dle Výsledku aukce, pokud se Zájemce Aukce 

zúčastní a současně se stane jejím vítězem. Aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera 

pro uzavření Kupní smlouvy s důrazem na to, aby Prodávající obdržel za plnění poskytované na základě 

Kupní smlouvy co nejvyšší úplatu.  

 

 

Článek 4 

Organizátor aukcí 

Vyhlašovatel realizuje Aukce prostřednictvím Organizátora aukcí a jeho internetové softwarové aplikace 
(dále také jen „Aplikace“) na základě Smlouvy o poskytování služeb.  

Organizátor se smluvně zavázal zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi ním a Vyhlašovatelem, 

a to i po ukončení její platnosti a účinnosti, jakož i nezpřístupnit tyto skutečnosti třetí osobě.  

 

 

Článek 5 

Závazky Zájemce 

Zájemce prohlašuje, že se před uzavřením této Registrační smlouvy seznámil s jejím zněním včetně všech 

příloh. Přílohy této smlouvy představují obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 a násl. Občanského 

zákoníku.  

 

Zájemce dále prohlašuje, že se před účastí v Aukci seznámil mimo jiné se zněním vzoru Kupní smlouvy 

a Obchodních podmínek k dané Kupní smlouvě, popř. i s dalšími dokumenty, které jsou obsaženy v Zadání 

aukce a které představují obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 a násl. Občanského zákoníku a svou 

účastí v Aukci potvrzuje, že s jejich zněním souhlasí. 

Zájemce bude ke všem zadáním přistupovat zodpovědně a všechny jím odeslané nabídky, pokud budou 

Vyhlašovatelem akceptovány po dobu platnosti nabídky, budou závazné. Doba platnosti nabídky Zájemce, 

podané prostřednictvím aukce, je 30 dní ode dne jejího podání.  

Veškeré informace, které Zájemce obdrží od Vyhlašovatele, Prodávajícího nebo Organizátora, týkající se 

Aplikace a této Registrační smlouvy, budou považovány za důvěrné. Zájemce se zavazuje neposkytovat je 

třetí osobě.  

Zájemce se dále zavazuje vytvořit vlastní minimální nutné podmínky pro umožnění podávání nabídek 

do Aukce prostřednictvím Aplikace, tj.: 

 funkční a spolehlivé připojení na Internet, počítač s funkčním operačním systémem a internetovým 

prohlížečem dle technických požadavků uvedených v Příloze č. 1 této Registrační smlouvy. 

 e-mailovou adresu, na kterou budou Organizátorem zasílána upozornění o nových Aukcích a výzvy 

k účasti na nich, oznámení o Výsledku aukce, pokud bude Zájemce jejím Účastníkem, a výzva 

k uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, 

 personální obsazení odpovídající množství Aukcí tak, aby byla zajištěna řádná odezva Zájemce 

na výzvy k účasti (a to vč. zastupitelnosti), 

 umožnit minimální proškolení zaměstnanců Zájemce pověřených ke zpracovávání jednotlivých 

nabídek. 

Aukcí se mohou účastnit pouze Registrované osoby. První registraci Zájemce a registraci dalších osob 

provádí Oprávněná osoba. Oprávněná osoba (statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel) může 
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zmocnit osoby, které ji mohou při jednotlivých úkonech či jednáních v Aplikaci zastupovat. Zmocnění bude 

provedeno písemně a odesláno na kontaktní osobu Vyhlašovatele uvedenou ve Specifikaci. Takto 

zmocněná osoba může v Aplikaci provádět úkony či jednání v rozsahu jako Oprávněná osoba, přičemž 

za takové úkony či jednání však odpovídá zmocnitel (Oprávněná osoba) jako by je činil sám.  Aplikace 

umožní přehled aktuálně Registrovaných osob Zájemce. 

Přihlašovací jméno a kontaktní email přiřadí Registrovaným osobám Oprávněná osoba Zájemce. Heslo si 

zvolí jednotlivé Oprávněné osoby při prvním přihlášení do Aplikace. 

Za zneužití přihlašovacích údajů Registrovaných osob, tj. především jejich předání další osobě, odpovídá 

Zájemce. Registrované osoby nesmí využít k práci v Aplikaci jiných přihlašovacích údajů než svých. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že z jakéhokoli úkonu učiněného 

prostřednictvím Aplikace Organizátora za použití přihlašovacích údajů kterékoli z Registrovaných osob 

Zájemce, je Zájemce vázán, a to bez ohledu na to, jaká osoba ve skutečnosti jednání (úkon) učinila. 

Po úspěšné registraci Zájemce do Aplikace bude Zájemce zařazen do Databáze zájemců, kteří budou 

vyzýváni k účasti na jednotlivých Aukcích. Zájemce odpovídá za správnost údajů uvedených při registraci 

a za neodkladnou aktualizaci těchto údajů v případě jejich změny. 

Nedodržení nebo porušení podmínek uvedených v tomto článku a článcích 7 a 8 této Registrační smlouvy 

opravňuje Vyhlašovatele k okamžitému vyřazení Zájemce z Databáze zájemců. O případném opětovném 

zařazení Zájemce do Databáze zájemců rozhodne Vyhlašovatel, pokud Zájemce znovu splní všechny 

podmínky této Registrační smlouvy, nejdříve však po třech měsících od vyřazení. 

Zájemce se zavazuje, že nebude užívat Aplikaci poskytnutou Organizátorem jinak, než jak je stanoveno 

v této Registrační smlouvě, a to ani pro svou vlastní potřebu, a že tedy nebude zejména: 

 jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat, nechat si pořizovat, nebo jiným způsobem 

šířit rozmnoženiny Aplikace nebo jejích 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 Registrační 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 vědomí Organizátora; 

 jakýmkoli způsobem bez svolení 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 Registrační 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. 
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Zájemce se zavazuje, že po dobu platnosti této Registrační smlouvy ani po jejím skončení neučiní 

žádné opatření, aby získal jakékoli z práv vztahujících se k Aplikaci nebo jejích součástí nad rámec 

této Registrační smlouvy. 

 

 

Článek 6 

Podmínky a pravidla aukce 

Akceptovány budou pouze nabídky podané Zájemcem, resp. Registrovanými osobami, prostřednictvím 

Aplikace. Pravidla a podmínky pro zadávání nabídek, určení vítězné nabídky a další technické parametry 

a nastavení aukcí jsou uvedeny v Technické specifikaci podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví.  

Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v Aukcích. 

Vyhlašovatel Aukce nenese žádnou zodpovědnost za chyby použitého software, poruchy sítě Internet nebo 

výpadky serveru.  

Není-li Zájemce schopen podat nabídku v důsledku technických potíží, nevzniká mu nárok na podání 

nabídky jinou cestou nebo náhradu případné škody. 

Organizátor bude průběžně monitorovat stav 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, Prodávajícího a všechny přihlášené Účastníky. Zájemce má v tomto případě právo na 

doložení záznamů o stavu Aplikace a jeho aktivitě v předmětné Aukci. Na podezření porušení podmínek 

soutěže dle tohoto odstavce, vznesené Zájemcem po uplynutí dvou hodin od ukončení Aukce, nebude brán 

zřetel. 

 

 

Článek 7 

Uzavření Kupní smlouvy 

Vítězem Aukce se stává Účastník, který v čase ukončení Aukce (rozhodující je systémový čas na serveru 

Organizátora aukcí) bude první v pořadí (podá nejvyšší nabídku ceny). V případě rovnosti cen u více 

Účastníků je vítěznou nabídkou ta, která byla podaná dříve. Vítěz Aukce získává právo a zároveň má 

povinnost uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu dle Výsledku aukce. V případě, že se vítězem Aukce, 

případně dalším osloveným Účastníkem ze strany Prodávajícího, stane Zájemce, a současně nedojde ke 

zrušení Aukce v souladu s touto Registrační smlouvou, Zájemce se zavazuje za podmínek a způsobem 

sjednanými níže touto Registrační smlouvou uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.  

Vyplněnou Kupní smlouvu včetně všech jejích příloh, do které budou dle Výsledků aukce doplněny 

následující údaje: 

- identifikační údaje Zájemce, 

- cena a množství předmětu aukce dle Výsledků aukce,  

- údaje dle Zadání aukce, 

zašle Prodávající vítězi Aukce neprodleně elektronickou cestou.  

Vítěz Aukce odešle (předá) obě vyhotovení jím podepsané Kupní smlouvy včetně všech jejích příloh 

nejpozději do pěti pracovních dnů (ode dne obdržení vyplněné Kupní smlouvy od Prodávajícího) 

Prodávajícímu na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy. V případě sporu o dodržení výše uvedené 

lhůty pěti pracovních dnů rozhoduje datum odeslání uvedené na poštovním razítku, nebo datum na dokladu 

potvrzující odeslání jinou přepravní službou, případně datum na podacím razítku při osobním předání. 

Pokud vítěz Aukce nedodrží termín odeslání (předání) jím podepsané Kupní smlouvy včetně všech jejích 

příloh dle tohoto článku, má Prodávající právo jednat s dalšími Účastníky v pořadí nebo Aukci zrušit.  
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Pokud se Prodávající rozhodne jednat s dalším Účastníkem v pořadí a daný Účastník potvrdí, že má o dříví 

zájem, je tento Účastník povinen odeslat (předat) obě vyhotovení jím podepsané Kupní smlouvy nejpozději 

do pěti pracovních dnů (ode dne obdržení vyplněné Kupní smlouvy od Prodávajícího) Prodávajícímu 

na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy. V případě sporu o dodržení výše uvedené lhůty pěti 

pracovních dnů rozhoduje datum odeslání uvedený na poštovním razítku, nebo datum na dokladu 

potvrzující odeslání jinou přepravní službou, případně datum na podacím razítku při osobním předání. 

 

 

Článek 8 

Práva Vyhlašovatele a Prodávajícího 

Vyhlašovatel má právo prostřednictvím Organizátora pozastavit (deaktivovat) Zájemce v Databázi zájemců 

nebo okamžitě zrušit jeho registraci v případě, že Zájemce: 

a) opakovaně poruší některou z povinností stanovených zejména Registrační smlouvou včetně příloh, 

Obchodními podmínkami nebo Kupní smlouvou včetně příloh,  

b) nemá vypořádány jakékoliv předchozí závazky k Vyhlašovateli, přičemž pro vyloučení 

pochybností se uvádí, že se může jednat o jakékoli splatné i nesplatné peněžité závazky Zájemce 

vůči Vyhlašovateli vzniklé ze smlouvy, z protiprávního jednání či z jiné právní skutečnosti, a to 

nejenom v souvislosti s elektronickými aukcemi dříví a smlouvami na jejich základě uzavřenými, 

c) nemá vypořádány jakékoliv předchozí závazky vůči Prodávajícímu vzniklé v souvislosti 

s elektronickými aukcemi dříví a smlouvami na jejich základě uzavřenými, 

d) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Zájemce ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo Zájemce 

vstoupil do likvidace, 

e) poskytne své přihlašovací údaje třetí osobě, 

f) neodešle (nepředá) jím podepsanou Kupní smlouvu včetně jejích příloh v termínu dle čl. 7. této 

Registrační smlouvy, 

V případě porušení povinnosti dle písm. f) tohoto článku Zájemcem je Zájemce povinen zaplatit 

Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, nejvýše však ve výši 50 % z Vysoutěžené ceny 

celkem bez DPH, za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

Prodávajícího na náhradu vzniklé škody.  

V případě vzniku skutečnosti dle odst. f) je Prodávající oprávněn jednat s dalším Účastníkem v pořadí 

dle čl. 7. Registrační smlouvy, přičemž v případě elektronických aukcí vyrobeného dříví Vyhlašovatel 

ani Prodávající nenese odpovědnost za škodu na dříví, např. snížení kvality dříví v důsledku vlivu 

vnitřních a vnějších činitelů způsobenou časovou prodlevou v odebrání dříví vítězem aukce. Termín 

odebrání dříví je pevně stanoven v Kupní smlouvě. 

V odůvodněných případech má Prodávající (osoba odpovědná – uvedená v Zadání aukce) právo odmítnout 

všechny nabídky předložené v Aukci nebo Aukci zrušit. Zájemci mají právo vyžádat si písemné zdůvodnění 

zrušení od osoby odpovědné. Informaci o zrušení Aukce sdělí Prodávající neprodleně všem Zájemcům, 

kteří podali nabídku. 

Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za Prodávajícího či Zájemce, Kupujícího, popř. Účastníky Aukce 

či Organizátora, ani za jejich vzájemné závazky či pohledávky, jejich činnost či údaje jimi poskytnuté. 

Vyhlašovatel, v případě, že není současně Prodávajícím, se neúčastní uzavírání Kupních smluv mezi 

Prodávajícím a Kupujícím (Zájemcem), stejně jako neodpovídá za jejich plnění či z nich vzniklé škody.  
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Článek 9 

Autorizace a ochrana přihlašovacích údajů 

Zájemce prostřednictvím Oprávněné osoby pověří užíváním Aplikace další Oprávněné nebo Pověřené 

osoby. Oprávněná osoba zvolí přihlašovací jméno (zpravidla emailovou adresu) a kontaktní emailovou 

adresu Registrovaných osob, na kterou je Registrované osobě zaslán aktivační email s URL odkazem pro 

první přihlášení do Aplikace. Součástí prvního přihlášení je volba hesla a souhlas se zpracováním osobních 

údajů. 

Veškeré informace, získané a zadávané Zájemcem v Aplikaci, jsou autorizovány a tudíž zobrazovány, 

případně ukládány, pod identifikací Registrované osoby, která se přihlásila jako Zájemce do Aplikace.  

Zájemce prohlašuje, že je mu známo, že přihlašovací údaje do Aplikace získané od Organizátora jsou 

důvěrné a zavazuje se, že neumožní třetí osobě, aby se s těmito údaji seznámila. Zavazuje se dále, že tyto 

údaje neposkytne žádné osobě zaměstnané či jinak spřízněné se Zájemcem, s výjimkou osob, jež jsou 

oprávněny za Zájemce provádět úkony v Aplikaci dle této Registrační smlouvy. 

Zájemce se současně zavazuje, že učiní veškerá opatření potřebná k ochraně všech jeho aktivních 

přihlašovacích údajů u něj uložených proti zneužití. Zájemce souhlasí s tím, že bude odpovědný 

za veškerou škodu, která vznikne Vyhlašovateli, Prodávajícímu nebo Organizátorovi v důsledku chybných 

úkonů Zájemce nebo porušení povinností a prohlášení Zájemce uvedených v této Registrační smlouvě. 

Zájemce se zavazuje, že seznámí všechny Registrované osoby s důsledky využití nebo zneužití Aplikace, 

a souhlasí s tím, že bude zodpovědný za jejich jednání (úkony), které v rámci Aplikace provedou. 

 

 

Článek 10 

Platnost, účinnost a trvání Registrační smlouvy 

Tato Registrační smlouva je platná a účinná ode dne jejího elektronického potvrzení ze strany Zájemce. 

Tato Registrační smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Smluvní strany jsou oprávněny tuto Registrační smlouvu písemně vypovědět kdykoliv i bez udání důvodu; 

výpovědní doba v takovém případě činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 

po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Registrační smlouvy písemně odstoupit, a to 

v případech, kdy druhá smluvní strana podstatným způsobem nebo opětovně přes písemné upozornění 

porušuje Registrační smlouvu, nebo jestliže ani po písemném upozornění neodstraní závadný stav ve svém 

jednání, které je v rozporu s Registrační smlouvou nebo s dobrými mravy či se zásadami poctivého 

obchodního styku.  

Doručení podání dle tohoto článku je účinné, pokud je druhé smluvní straně doručeno na adresu uvedenou 

v této Registrační smlouvě, případně v Dodatku k ní, nebo dnem uložení u doručujícího orgánu v případě, 

když si druhá smluvní strana zásilku nevyzvedne nebo odmítne její převzetí. 

 

 

Článek 11 

Řešení sporů 

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této 

Registrační smlouvy, budou řešit smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran 

oprávněna podat návrh na řešení sporu u soudu České republiky, místně příslušného dle sídla 

Vyhlašovatele. 
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Článek 12 

Criminal Compliance doložka 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Registrační smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při jejím plnění 

a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 

v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.  

 

Vyhlašovatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz 

www.lesycr.cz) a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 

jednání a nastavuje postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

 
 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

Veškeré změny této Registrační smlouvy lze provádět pouze po odsouhlasení obou smluvních stran 

písemným a číslovaným dodatkem k této Registrační smlouvě (kromě Přílohy č. 1, kterou může 

Vyhlašovatel změnit jednostranně po předchozím oznámení Zájemcům). 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Registrační smlouvu včetně všech příloh před jejím uzavřením řádně 

přečetly, a že je uzavírána vážně a určitě a na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

Právní poměry ve věcech založených touto Registrační smlouvou, ve věcech výslovně neupravených touto 

Registrační smlouvou, se řídí českým právem, především Občanským zákoníkem. 

 

Nedílnou součástí této Registrační smlouvy je příloha: 

1. Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví 

 

 

http://www.lesycr.cz/

