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Pravidla obálkové aukce dříví pořádané Arcibiskupskými lesy a statky 
Olomouc s.r.o. 

 

Pořadatel:    Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 
Dvorského 5/17         
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček 
IČ: 01559109  
 

Předmět aukce: Kulatina listnatá a jehličnatá, viz nabídkový list 

Místo pro odevzdání nabídkového listu:  Bílany 62, 767 01 Bílany   

GPS 49.2874400N, 17.4435769E 
GPS 49°17'14.8"N, 17°26'35.8"E 

Místo prohlídky předmětu aukce:  GPS 49.2942400N, 17.4283478E 
GPS 49°17'39.264"N, 17°25'42.052"E 

Termíny:  Prohlídka aukce: od 16. do 17. února 2022 vždy 7:00 – 15:00 
  Čas pro odevzdávání nabídkového listu: 17. února 2022 7:00 – 15:00 
  Vyhodnocení aukce: 18. února 2022 do 15:00  
 

Účastníci aukce 

1. Účastnit aukce se mohou jen fyzické a právnické osoby, které zároveň potvrdily 
písemně  svůj  zájem  o  účast  na  této  aukci.  Zájem  je  potřeba  potvrdit nejpozději 
15. února 2022 do 12:00 na e-mail: pavel.placek@alsol.cz pomocí registračního 
formuláře umístěného na www.alsol.cz v sekci Pro partnery. 

2. Účastník aukce musí svým podpisem souhlasit s pravidly této aukce. 
3. Pořadatel může z aukce vyloučit účastníka, který významným způsobem narušil konání 

některé předchozí aukce pořádané pořadatelem. 
 

Průběh aukce 

1. Registrovaný účastník, který projevil o aukci zájem, obdrží e-mailem pravidla aukce a 
nabídkový list. 
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2. Nabídkový list bude obsahovat: prodávajícího, číslo kusu, dřevinu, dimenze (celková 
délka kusu, průměr, objem), místo těžby, minimální cenu.  

3. Účastník aukce je povinen do nabídkového listu doplnit své identifikační údaje a 
nabízanou cenu kusu. Musí být podepsán každý list nabídkového listu oprávněnou 
osobou. 

4. Účastník odevzdá v termínu a v místě určeném obálku s nabídkovým listem. Obálku 
účastník dostane od pořadatele aukce. 

5. Aukce probíhá v českém jazyce, v korunách českých bez DPH. 
6. V případě, že je nejvyšší nabídky nižší, než je minimální cena uvedená v nabídkovém 

listu, je právem prodávajícího rozhodnout o akceptaci této nabídkové ceny. 
7. Vítězem se stává nejvyšší podaná nabídka konkrétního kusu. 
8. Výsledek aukce bude oznámen všem účastníkům v den vyhodnocení aukce e-mailem. 
9. Pokud dojde ke zrušení výsledků aukce z důvodu nezaplacení dříví v termínu, tak 

pořadatel aukce určí vítězem další nabídku v pořadí. Toto oznámení provede pořadatel 
nejpozději do 14. dnů od vyhodnocení aukce. 
 

Odvoz dříví a zaplacení kupní ceny 

1. Prodávající vystaví fakturu na kupujícího se splatností 5 dnů od vyhodnocení této aukce. 
2. Odvoz dříví je možný až po zaplacení úplné kupní ceny dříví a v součinnosti 

s pořadatelem. 
3. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny dříví více jak 5 dnů po splatnosti, 

má prodávající právo na zrušení výsledků aukce daného kupujícího. 
4. Kupující je povinen odvézt dříví nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení této aukce. 
5. Pokud kupující nezaplatí do 5 dnů po splatnosti faktury nebo jiným chováním zmaří 

výsledek této aukce, má prodávající nárok na poplatek ve výši 20 % z výsledné ceny 
dříví. Splatnost této faktury se stanovuje na 30 dnů od vystavení. 

6. Nebezpečí škody na vydraženém dříví přechází na kupujícího okamžikem vyhodnocení 
aukce. 

7. Vlastnické právo na kupujícího přechází úplným zaplacením kupní ceny. 
 

Ostatní 

1. Pohyb účastníků na skladě je vymezen prodávajícím pouze po dobu konání aukce a kde 
se nalézá prodávané dříví. Účastník je povinen dbát zásad BOZP a PO. Za jejich 
nedodržení a neukázněné chování může být z prostoru aukce vykázán. V prostoru aukce 
se účastníci pohybují na své vlastní nebezpečí. Za případné následky z porušení BOZP 
a PO nese účastník plnou zodpovědnost. 
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2. Odevzdáním podepsaného nabídkového listu účastník také vyjadřuje svůj souhlas 
s těmito pravidly aukce. 

3. Účastník odevzdáním podepsaného nabídkového listu dává souhlas s uveřejněním 
výsledků aukce. 

4. V případě rovnosti nabídek určí pořadí los. 
5. V případě sporu nebo pochybností určuje pořadí nabídek pořadatel.  
6. Účastník je povinen dodržovat hygienická pravidla na základě platných opatření vlády 

v souvislosti s COVID-19. 
7. Pokud účastník aukce bude narušovat průběh aukce, bude z aukce vyloučen. 
8. Pořadatel si vyhrazuje právo aukci kdykoli zrušit bez udání důvodů. 

 
 
 
 
 

V Olomouci 15. listopadu 2021 
 
    
 
      Ing. Josef  Svoboda,  

      obchodní ředitel 

 


