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Obchodní podmínky státního podniku Vojenské lesy a statky České republiky, s.p. 
pro prodej sortimentů vyrobeného dříví č. 2016/1 (dále jen „OP“), účinné pro aukce 
vyhlášené od 1.1.2016 včetně 
 

1. Předmět obchodních podmínek 
Tyto OP upravují práva a povinnosti prodávajícího (státní podnik Vojenské lesy         
a statky České republiky, s.p., IČO 00000205, zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. ALX 256) a kupujícího (fyzická        
nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím smlouvu) za trvání smluvního 
vztahu založeného konáním elektronické aukce sortimentů vyrobeného dříví (dále jen 
„dříví“), jejímž vyhlašovatelem je státní podnik Lesy České republiky, s.p. IČO 

42196451, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, sp.zn. AXII 540. Návrh zájemce (účastníka elektronické aukce dříví), který 
před skončením aukce navrhl nejvýhodnější kupní cenu, se považuje                       
za akceptaci těchto OP. Tímto došlo rovněž k uzavření kupní smlouvy mezi 
prodávajícím a kupujícím. 

 
2. Dodací podmínky 

Dodací podmínka EXW (Incoterms 2010). Přejímka dříví je fyzická na OM, kupující 
akceptuje konsignované kvality a množství prodávajícího, přičemž může být 
přítomen měření a zatřídění jednotlivých sortimentů. 
 

      3. Doba plnění, sankce 
Období, ve kterém dochází k plnění kupní smlouvy, je stanoveno                             
na 10 pracovních dní po uskutečnění aukce.  
Při prodlení kupujícího s odvozem dříví nad tento stanovený termín je kupující 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3% z účtované částky za každý byť 
započatý kalendářní den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo 
prodávajícího požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení smluvní 
pokutou zajišťované povinnosti, a to v plné výši. 
 

      4. Místo plnění 
Místem plnění jsou odvozní místa divize prodávajícího, kde kupující zboží 
převezme. V případě, že zboží nepřejímá přímo kupující, musí se třetí osoba, která 
za kupujícího zboží převezme, prokázat zplnomocněním, které pro něj vystaví 
kupující a platným občanským průkazem. 
 

      5. Platební podmínky 
a) Platba bude probíhat před dodávkou v hotovosti do pokladny ředitelství VLS 
divize prodávajícího na základě fyzické přejímky a vystaveného dodacího listu 
nebo po dohodě bezhotovostně na účet prodávajícího. V případě,                      
že prodávající dodá větší množství dříví než množství konsignované, je kupující 
povinen provést úhradu kupní ceny za toto nadbytečné množství do 14 kalendářních 
dnů od data vystavení daňového dokladu. V případě prodlení kupujícího s úhradou 
daňového dokladu je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.  
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b) Daňový doklad vystavuje prodávající na podkladě potvrzeného dodacího listu. 

c) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplné úhradě kupní ceny. 
 

      6. Další ujednání 

a) Kupující je srozuměn s tím, že zboží prodávajícího může obsahovat kov a že na 
dříví s obsahem kovu se nevztahuje reklamace. Za použití tohoto dříví do další 
výroby a následné případné poškození nástrojů kupujícího nese odpovědnost 
výhradně kupující. 

b) Zboží prodávajícího nelze po vystavení dodacího listu reklamovat. 

c) Kupující je povinen dodržovat vnitřní předpisy prodávajícího navazující na obecně 
závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a 
zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 14001 a OHSAS 
18001 do podmínek VLS ČR, s.p. Kupující odpovídá za dodržování vnitřních 
předpisů prodávajícího svými zaměstnanci a obchodními partnery na pracovištích a 
spravovaných pozemcích prodávajícího. 

d) Právní vztahy ve věcech výslovně neupravených těmito OP či specifikací nabídky 
prodávajícího v elektronické aukci (Zadání aukce) se řídí českým právem, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud by se lišilo ujednání v OP            
a v Zadání aukce, má přednost ujednání v Zadání aukce. 
 
 
Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2016 

 
 
 
        _____________________  

         Ing. Josef Vojáček  
         Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 

 

 

 

 

 


