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Dražební vyhláška 

Místo konání: manipulační sklad - středisko Servis les, Činěves 89, 28901 

Dymokury 

Zahájení a registrace: v dražební dny od 8:00 

Termín odevzdání nabídek: nejpozději poslední den dražby do 13:00  

Termín vyhodnocení nabídek: druhý den po ukončení dražby, výsledky obdrží 

všichni účastníci el. poštou. 

Dražebník: Jakub Khun 

 

I. Předmět dražby 

1. Předmětem dražby je dříví – jednotlivé sortimenty dle dražebního seznamu. 

 

II. Účastníci dražby 

2. Dražby se může účastnit fyzická, nebo právnická osoba, která se zaregistruje 

a svým podpisem potvrdí souhlas s dražební vyhláškou. 

3. Dražitelem se stává registrovaný účastník dražby, který ve stanovené lhůtě 

předloží svoji cenovou nabídku na dražené dříví. 

4. Z účasti na dražbě může být vyloučen ten, kdo nemá uhrazené své závazky 

vůči firmě DEBLICE – lesy s.r.o., nebo v předešlých dražbách neodebral či 

neuhradil vydražené dříví ve stanovených termínech. 

 

III. Průběh dražby 

1. Účastník dražby obdrží po registraci nabídkový seznam draženého dříví. 

V seznamu jsou pod pořadovým číslem jednotlivé sortimenty draženého 

dříví, které si dražitel může svobodně prohlédnout v dražebním prostoru. 

2. Pohyb účastníků na manipulačním skladě je vymezen dražebníkem pouze na 

dražební prostor, kde se nalézá dražené dříví. Účastník je povinen dbát zásad 

BOZP a PO. Za jejich nedodržení a neukázněné chování může být 

z dražebního prostoru vykázán. 

3. Registrovaný účastník vyplní v dražebním seznamu nabídkovou cenu 

k jednotlivým sortimentům, o jejichž koupi projevuje zájem. Uvádí se cena 

za 1m3 bez DPH. Dražitel je povinen každý list dražebního seznamu 

označit obchodním jménem a podepsat. 

4. Dražitel odevzdá vyplněný dražební seznam na registrační místo řádně 

označený obchodním názvem dražitele. Odevzdání nabídek je limitováno 

termínem pro odevzdání nabídek, po tomto termínu nemusí být nabídky 

přijaty k vyhodnocení. 
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5. Vyhodnocení podaných nabídek provede dražebník po termínu pro 

odevzdání nabídek. Výsledek dražby s oznámením nejlepších nabídek bude 

zaslán dražitelům do druhého dne po termínu pro odevzdání nabídek. 

 

IV. Cena draženého dříví 

1. Dražiteli navrhované ceny jsou cenami jednotkovými za 1m3 bez DPH. 

Ceny jsou v paritě EXW - v místě konání dražby. 

2. Vydražená cena je nabídka s nejvyšší cenou. Nabídka nemůže být nižší než 

cena ceníková uvedená v dražebním seznamu.  

3. Při rovnosti nabídkových cen od více dražitelů, vítězí nabídka od dražitele, 

který vydražil dříví o celkové vyšší hodnotě. V ostatních sporných případech 

je volba postupu v kompetenci dražebníka. 

 

V. Podmínky odvozu vydraženého dříví a ostatní ustanovení 

1. Vydražitel má právo odebrat vydražené dříví až po jeho zaplacení, resp. 

připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Lhůta pro splatnost faktur 

je v délce 14 dní od vystavení faktury.  

2. Vydražitel má povinnost vydražené dříví odebrat nejpozději do 14 dnů od 

jeho zaplacení.  

3. Pokud vydražitel neodebere vydražené dříví do 14 dnů od jeho zaplacení, 

bude vydražiteli účtován poplatek za skládkování dříví ve výši 50,- Kč/1m3 

za každý den nad uvedený termín pro odvoz dříví. 

4. Za škody vzniklé na vydraženém dříví po uplynutí řádného termínu 

k odvozu nenese prodávající žádnou zodpovědnost. 

5. Prodávající je schopen naložení vydraženého dříví na dopravní prostředek 

bez hydraulické ruky, železniční vagon, popř. jiný dopravní prostředek za 

úplatu dle ceníku přepravy dřevní hmoty – bude poskytnut na vyžádání. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Řešení protestů, námitek a stížností je v kompetenci dražebníka. 

2. Neuvedené skutečnosti se řídí všeobecně závaznými předpisy. 

 

 

 

 

 

V Deblicích dne: 30. 10. 2015    Ing. Jakub Khun 

         

            


