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SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI 
NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ 

 
 
Strany Smlouvy: 
1. Organizátor 
Bohemia Brethren, s.r.o. 
se sídlem Mlýnská 500, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82  
Zapsána v OR KS České Budějovice, oddíl C, vložka 18667 
IČ: 26371979;  DIČ: CZ26371979 
Jednající: Milan Bečvář, jednatel společnosti  
Telefon: +420 602 267 734 
E-mail: info@aukcedrivi.cz 
www.aukcedrivi.cz 
Bankovní spojení: ČSOB  č.ú. 189507146/0300 
(dále jen „Organizátor“)  
  
a  
  
2.  Uživatel  
Obchodní firma: (Jméno a příjmení)     
Se sídlem: (bydliště)                 
Zapsaný v obchodním rejstříku:   
IČ:  / rodné č.)                                       DIČ:  
Odpovědná osoba jednat za firmu:  
Telefon: 
E-mail: 
Web: 
Bankovní spojení:  
Korespondenční adresa: (odlišná od sídla)  
(dále jen „Uživatel“) 
  
     

I. Předmět Smlouvy 
  
1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek a pravidel účasti na elektronických aukcích na 
prodej dříví, řeziva a výrobků ze dřeva,  prostřednictvím softwarové internetové aplikace 
Organizátora provozované na webovém portále www.aukcedrivi.cz.  Organizátor umožňuje přístup 
každému Zájemci o účast v aukcích způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě. 
2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou „Obchodní podpínky a pravidla elektronické aukce dříví“  - 
Příloha č.1., dále jen OP. 
3. Pro účely této Smlouvy se rozumí následujícími pojmy: 
Organizátor: Firma Bohemia Brethren, s.r.o. 
Uživatel: Registrovaný subjekt s uzavřenou Smlouvou o podmínkách a pravidlech účasti na el. aukcích 
dříví. 
Vyhlašovatel: Uživatel, který vyhlásil aukci – prodávající (dále jen „Vyhlašovatel“) 
Zájemce: Uživatel, který podal nabídku do aukce – případný kupující (dále jen „Zájemce“) 
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II. Závazky uživatele 
 

1. Uživatel se zúčastňuje aukcí prostřednictvím Organizátora aukcí a jeho internetové softwarové 
aplikace na základě této Smlouvy. Podmínkou účasti Uživatele je registrace do systému elektronické 
aukce Organizátora a to způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejich Přílohách, popř. 
dalších dodatcích.  
2. Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil se zněním Smlouvy včetně znění 
všech jejich Příloh a zavazuje se při využívání softwarové aplikace a účasti na aukcích postupovat 
v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. 
3. Uživatel se zavazuje, že bude při účasti v aukci přistupovat zodpovědně a všechny jím zadané 
informace budou odpovídat skutečnosti a odeslané informace budou plně závazné po celou dobu 
trvání aukce. 
4. Veškeré informace, zejména přístupové údaje do prostředí aplikace a informace týkající se této 
Smlouvy a provozu aplikace aukcedrivi.cz, budou považovány za důvěrné. Uživatel se zavazuje 
neposkytovat je třetí osobě.   
5. Aukcí se mohou účastnit pouze osoby oprávněné Uživatelem k užívání internetové softwarové 
aplikace, které byly Uživatelem uvedeny v registraci a kteří se přihlásili do prostředí softwarové 
aplikace na www.aukcedrivi.cz. 
6. Přihlašovací údaje tvoří jméno a heslo, které si Uživatel zadal při registraci. Za zneužití 
přihlašovacích údajů oprávněné osoby, tj. především jejich předání další osobě, zodpovídá v plném 
rozsahu Uživatel.  
7. Vyhlašovatel se nesmí účastnit své vyhlášené aukce jako Zájemce. 
8. Vyhlašovatel aukce se zavazuje umožnit Zájemci prohlídku předmětu aukce za předem 
stanovených podmínek a termínu. 
9. Vyhlašovatel aukce se zavazuje předat vítěznému Zájemci po splnění předem stanovených 
obchodních podmínek předmět aukce. 
10. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za škodu na předmětu aukce, např. snížení kvality dříví v 
důsledku vlivu vnitřních a vnějších činitelů způsobenou časovou prodlevou v odebrání dříví vítězným 
Zájemcem. Termín odběru je stanoven ve specifikaci nabídky. 
11. Uživatel se zavazuje, že svojí účastí v aukcích na portále aukcedrivi.cz, nebude porušovat autorská 
či jiná práva třetích osob. Za případné porušení těchto práv nese plnou odpovědnost. 
12. Uživatel se dále zavazuje, vytvořit si vlastní nutné technické podmínky pro užívání aplikace, které 
jsou uvedeny v Příloze č.1. této Smlouvy. 
13. 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.  
14. Uživatel se 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 nebude 
zejména:  
a) jakkoli a jakýmikoliv prostředky a způsoby pořizovat, nechat si pořizovat, nebo jinak šířit 
softwarovou aplikaci nebo její součásti 
b) užívat aplikaci či její součásti jakýmkoliv způsobem ve prospěch třetí osoby, nestanoví-li tato 
Smlouva jinak 
c) jakýmkoliv způsobem dát aplikaci nebo její součásti k dispozici třetí osobě, zejména jí půjčit, 
pronajmout nebo poskytnout oprávnění k jejímu užití 
d) užívat aplikaci či její součásti za účelem umožnění sdílení času třetí osobou, dálkového vstupu třetí 
osoby nebo jiných aplikací pro jakoukoliv třetí osobu 
e) vytvářet další instalace softwarové aplikace či jejích součástí  
f) jakýmkoliv způsobem aplikaci či její součásti měnit, jinak uspořádat, zejména tak, aby byly 
vytvořeny nové či odvozené charakteristiky nebo zcela nové programy  
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g) dekompilovat aplikaci či její součásti nebo z nich zpětně odvozovat a to jako celek nebo část nad 
rozsah dovolený zákonem  
h) jakkoli aplikaci nebo její součásti přímo nebo nepřímo zpracovávat a přepisovat, nebo překládat do 
jiných jazyků, byť jen částečně  
i) jakkoliv prezentovat, rozšiřovat, či jinak zpřístupňovat nebo obchodně využívat aplikaci nebo její 
součásti s výjimkou jejich prezentace, rozšiřování a obchodního využití dle této Smlouvy, tedy 
výhradně za účelem užití pro vlastní vnitřní potřebu  
j) užívat aplikaci nebo její součásti v jakékoliv formě za účelem vývoje, výroby vlastního počítačového 
programu nebo obchodování s podobným, rovnocenným nebo zaměnitelným autorským dílem 
k) odstraňovat nebo upravovat adresy, názvy a označení aplikace nebo jejích součásti, či jakékoliv jiné 
údaje obsažené v aplikaci 
 

III. Podmínky a pravidla aukce 
 

1. Organizátorem budou akceptovány pouze vypsané aukce a nabídky, podané Uživatelem, resp. jeho 
oprávněnou osobou prostřednictvím internetové softwarové aplikace.  
2. Pravidla a podmínky pro zadávání aukcí a nabídek, určení vítězné nabídky, další technické 
parametry a nastavení aukcí jsou uvedeny v Příloze č.1. OP a pravidla elektronické aukce dříví.  
3. Uživatel nemá nárok na úhradu žádných nákladů spojených s účastí v aukcích.  
4. Pokud není Uživatel schopen podat nabídku v důsledku technických potíží, nevzniká mu žádný 
nárok na podání nabídky jinou cestou nebo náhradu případné škody.  
 

IV. Práva, povinnosti, odpovědnost Organizátora 
 
1. Organizátor má právo pozastavit (deaktivovat) Uživatele v databázi nebo okamžitě zrušit jeho 
registraci v případě, že Uživatel: 
a) nemá vypořádány jakékoliv předchozí závazky k Organizátorovi  
b) vstoupí do likvidace, nebo bylo proti němu zahájeno insolvenční  nebo konkurzní řízení, případně cl 
návrh na konkurz, nebo insolvenční řízení zamítnut pro nedostatek majetku 
c) poskytne své přihlašovací údaje třetí osobě 
d) nezaplatí kupní cenu ve výši a termínu dle faktury Vyhlašovatele, jinak zmaří aukci, nebo neodveze 
předmět aukce v termínu dle specifikace akce, nebo přiložených obchodních podmínek Vyhlašovatele 
e) odstoupí od své platné vítězné nabídky v předmětné aukci před jejím ukončením 
f) poruší své povinnosti uvedené v této smlouvě, nebo jakkoliv poškodí dobré jméno Organizátora 
g) v případě deaktivace (zrušení registrace) Uživatele v době, kdy se zúčastnil aukce jako Zájemce, 
nebo Vyhlašovatel, budou jeho běžící aukce, nebo příhozy okamžikem deaktivace zrušeny. 
Organizátor tuto skutečnost oznámí všem zúčastněným stranám.  
2. Organizátor má právo z jakýchkoliv důvodů vyhlášenou aukci, včetně nabídek předložených v aukci 
zrušit. O zrušení aukce je povinen neprodleně informovat všechny Zájemce a Vyhlašovatele aukce. 
3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Přílohu č.1 - OP a pravidla 
elektronické aukce dříví (OP). Pokud tak učiní, je povinen tuto skutečnost oznámit všem 
zaregistrovaným Uživatelům a zveřejnit nové OP minimálně 14 kalendářních dní před jejich účinností 
na internetové adrese www.aukcedrivi.cz. Uživatel svou účastí v aukcích, podléhajících novému znění 
OP vyjadřuje svůj souhlas s obsahem nových OP. Platnost nových OP se nevztahuje na aukce 
vyhlášené před účinností nových OP. V případě nesouhlasu Uživatele s novými OP je povinností 
Uživatele Smlouvu vypovědět.  
4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv provádět kontrolu jakýchkoli údajů uváděných Uživatelem, 
ať již registračních údajů, nebo údajů vyhlášené aukce. Pokud Organizátor shledá jakékoliv závady, 
upozorní na to Uživatele, který je povinen zjištěné závady neprodleně odstranit. Pokud tak Uživatel 
neučiní v dohodnutém termínu, je plně odpovědný za věcné a právní následky, které by v důsledku 
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toho nastaly, jakož i nahradit veškeré případné náklady a/nebo škody v souvislosti s tím 
Organizátorovi vzniklé. 
5. Organizátor se nezúčastňuje uzavírání Kupních smluv mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem. 
Organizátor neručí ani nezodpovídá za plnění těchto Kupních smluv, ani za případné škody, které 
neplněním kupních smluv vzniknou.  
6. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za chyby použité internetové aplikace, poruchy sítě 
Internet nebo výpadky serveru.   
7. Organizátor bude průběžně monitorovat stav internetové softwarové aplikace. V případě výpadku 
či nefunkčnosti aplikace během konání aukce, která by mohla mít za následek narušení soutěže a 
která vznikne bez zavinění Zájemce, nebo Vyhlašovatele, může Organizátor tuto aukci ukončit a 
zrušit. O této skutečnosti bude Organizátor informovat Vyhlašovatele a všechny Zájemce. V případě 
ukončení aukce Organizátorem z výše uvedených důvodů, nemá žádná ze smluvních stran nárok na 
jakoukoliv náhradu vůči druhé straně. Vyhlašovatel má možnost aukci opakovat v nejbližším možném 
termínu.  
8. Organizátor se smluvně zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi ním a Uživatelem, a to i po 
ukončení její platnosti a účinnosti. 
 
 
 

V. Autorizace a ochrana přihlašovacích údajů 
 

1. Uživatel pověří užíváním internetové softwarové aplikace Oprávněnou osobu, kterou uvede v 
registraci. Tato soba se následně bude moci pod svými přihlašovacími údaji přihlásit do softwarové 
aplikace „aukcedrivi.cz“. Na základě přihlášení současně dochází k autorizaci Oprávněných osob v 
internetové softwarové aplikaci.   
2. Veškeré informace, získané a zadávané Uživatelem v internetové softwarové aplikaci, jsou 
autorizovány (zobrazovány, ukládány) pod identifikací Oprávněné osoby, která se přihlásila jako 
Uživatel do internetové softwarové aplikace.   
3. Uživatel prohlašuje, že je mu známo, že přihlašovací údaje do internetové softwarové aplikace jsou 
důvěrné a zavazuje se, že neumožní třetí osobě, aby se s těmito údaji seznámila.  
4. Uživatel se současně zavazuje, že učiní veškerá opatření potřebná k ochraně všech jeho aktivních 
přihlašovacích údajů u něj uložených proti zneužití. Uživatel souhlasí s tím, že bude odpovědný za 
veškerou škodu, která vznikne Vyhlašovateli nebo Organizátorovi v důsledku chybných úkonů, 
porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy. Uživatel se zavazuje, že seznámí osobu jím 
oprávněnou k užívání internetové softwarové aplikace s důsledky jejího využití nebo zneužití a 
souhlasí s tím, že bude zodpovědný za úkony, které v rámci internetové softwarové aplikace provede.  
  

VI. Platnost a účinnost trvání Smlouvy 
 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je platná a účinná ode dne jejího oboustranného 
podpisu. Přičemž rozhodující je datum posledně připojeného podpisu. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět kdykoli, i bez udání důvodu, při 
zachování výpovědní lhůty.  
3. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
druhé smluvní straně.  
4. Kterákoliv ze stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení písemného 
odstoupení druhé smluvní straně a to v případech, kdy druhá smluvní strana porušuje ustanovení 
této Smlouvy, nebo jestliže ani po písemném upozornění neodstraní závadný stav ve svém jednání, 
které je v rozporu se Smlouvou nebo se zásadami poctivého obchodního styku. Smlouva v tomto 
případě zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.  
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5. Doručení podání dle tohoto článku je účinné, pokud je druhé smluvní straně doručeno na adresu 
uvedenou v této 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.  
  

VII. Řešení sporů 
 

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory z této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou 
řešit jednáním za účelem smírného řešení. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávněna podat návrh na řešení sporu u soudu místně příslušného dle sídla Organizátora.  
 

VIII. Vyšší moc 
 

Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků, pokud se tak stalo 
v důsledku vyšší moci.  
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva, jakož i právní vztahy jí založené, se řídí českým právem. 
2. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá strana 
obdrží jedno vyhotovení Smlouvy. 
3. Veškeré změny této Smlouvy (kromě Přílohy č. 1, která se mění v souladu s ustanovením IV. této 
Smlouvy), lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným a číslovaným dodatkem 
k této Smlouvě.  
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně všech příloh před jejím uzavřením řádně 
přečetly a že je uzavírána vážně a určitě a na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
  
Nedílnou součástí této Smlouvy je :  
  
Příloha č. 1. Obchodní podmínky a pravidla elektronické aukce dříví  
 
 
 
 
V  ……………………………………. Dne …………………           V  …………………………………………. Dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………                                                      ………………………………………..… 
             Za Organizátora                                                                                 Za Uživatele 
 


