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O Z N Á M E N Í 
vyhlášení výběrového řízení čís. xx/2014 – Les xx ha.  
na nabídku ceny na koupi lesa v k.ú. xxxxxxxxxxx, obec xxxxxxxxx. 

 
 
Vyhlašovatel: 
Bohemia Brethren, s.r.o., se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18667 zastoupená 
jednatelem společnosti Milanem Bečvářem. 
  
z pověření prodávajícího: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 

Vyhlašuje dnem xx. xx. 2014 
Výběrové řízení (dále též „VŘ“) na nabídku ceny na koupi dále uvedeného majetku  

(dále jen Zájemce). 
 

VŘ  končí dne xx. xx. 2014 v 17:00 hod. 
 

 
I. Předmět prodeje 

Lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa jehož součástí je trvalý lesní porost p.č. st. xx, o výměře xx m2, 
zapsaný u Katastrálního úřadu pro xxxxxxxxxx kraj, Katastrální pracoviště xxxxxxx,  pro obec xxxxxxxxx, 
k.ú. xxxxxxxxxx, na listu vlastnictví č. xxxxxx. 
 

II. 
Popis předmětu prodeje 

Předmětem prodeje je: 
Lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa včetně lesního porostu, který se na něm nachází  
č.p. xxx,  zapsané u Katastrálního úřadu pro xxxxxx kraj, Katastrální prarcoviště xxxx, pro obec xxxxxx, k.ú. 
xxxxxx, na listu vlastnictví č. xxx.  
 
Popis: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Omezení vlastnických práv: 
Vyhlašovatel prohlašuje, že kromě dále uvedených, mu nejsou známa žádná další omezení vlastnických práv 
předmětu prodeje: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

III. Kupní cena 
1. Minimální kupní cena požadovaná prodávajícím za prodávaný majetek činí: xxxxxxx. Kč (slovy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
 

IV. 
Prohlídka předmětu prodeje, poskytnutí informací 

1. Prohlídka předmětu prodeje v případě projevení zájmu o jejich koupi bude uskutečněna individuálně 
2. Informace o nabídce je zveřejněna na http://www.prodejlesa.cz/xxxxxxxxxxxxxxxe  
3. Doplňující podrobné informace na telefonním čísle 602 267 734, nebo e-mailové adrese info@bobre.cz. 
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V. 
Účastníci výběrového řízení 

1. Účastníkem VŘ se stává ten zájemce, který ve stanovené lhůtě doručil V yhlašovateli písemnou nabídku 
ceny na koupi předmětu prodeje na předepsaném formuláři, který je ke stažení v detailu příslušné 
nabídky VŘ na webu http://www.prodejlesa.cz,  nebo osobně k vyzvednutí v sídle Vyhlašovatele. 
2. Účastníkem VŘ může být jen osoba způsobilá k nabytí předmětu prodeje do svého vlastnictví dle 
platných právních předpisů ČR. 
 

VI. 
Základní podmínky výběrového řízení 

1.    Jediným kritériem pro výběr kupujícího je výše nabídnuté kupní ceny. 
2. Zájemci  a  účastníci  VŘ  nemají  nárok  na  náhradu  nákladů,  které  jim  vznikly  účastí  ve  VŘ,  nebo 
v souvislosti s ním. 
3. Vyhlašovatel na základě pokynů prodávajícího může výběrové řízení zrušit, měnit jeho podmínky, nebo 
odmítnou všechny nabídky bez udání důvodů. 
 

VII. 
Lhůta, místo a způsob podání nabídek 

1. Nabídky mohou účastníci VŘ činit pouze písemně na předepsaném formuláři ve stanovené lhůtě do 
17.00 hodin dne xx. xx. 2014 na poštovní, nebo e-mailovou adresu info@bobre.cz Vyhlašovatele.  
2. Nabídka musí mít podepsána účastníkem VŘ. U právnické osoby oprávněnou osobou v souladu se 
zápisem v Obchodním rejstříku, nebo oprávněným zástupcem. 
3. Nabídka podaná společně více osobami v případě koupě do spoluvlastnictví musí být podepsána všemi 
zúčastněnými osobami. 
4. Nabídky, které  budou  podány  později,  než ve  stanovené  lhůtě,  nebo  nebudou  splňovat  některou z 
podmínek dle tohoto oznámení, nebo budou obsahovat cenu nižší, než minimální kupní cenu požadovanou 
prodávajícím budou z posuzování nabídek vyřazeny. 
 

VIII. 
Vyhodnocení výběrového řízení 

1. Do konce následujícího dne po dni pro předložení nabídek bude učiněno přezkoumání úplnosti a 
náležitostí nabídek, jejich vyhodnocení a celkové vyhodnocení VŘ včetně výběru nabídky s nejvyšší cenou.  
2. Z VŘ budou vyřazeny doručené nabídky, které nebudou obsahovat příslušné náležitosti dle ustanovení 
VII. tohoto oznámení, nebo jejichž nabízená cena nebude dosahovat minimální kupní ceny stanovené v ust. 
III. tohoto oznámení a takové, které nebudou doručeny v řádném termínu VŘ. 
3. Jediným kritériem pro výběr kupujícího je při splnění všech uvedených podmínek výše nabídnuté kupní 
ceny. Z podaných nabídek, splňujících veškeré náležitosti, bude vybrána nabídka s nejvyšší kupní cenou. 
Účastník VŘ, jehož nabídka bude obsahovat nejvyšší kupní cenu, se stane prvním zájemcem, se kterým bude 
prodávající jednat o podmínkách kupní smlouvy. 
4. Pokud více účastníků VŘ nabídne nejvyšší kupní cenu ve shodné výši, provede Vyhlašovatel užší kolo VŘ 
pouze s těmito účastníky. Minimální kupní cena nabídnutá v tomto užším kole VŘ nesmí být nižší, než jaká 
byla původní nabídka těchto účastníků. Výběr vítěze VŘ se v tomto případě řídí odstavcem 3 s tím, že novou 
nabídku musí účastníci předložit v termínu stanoveném Vyhlašovatelem. Obsahem nové nabídky bude pouze 
identifikace účastníka VŘ a jím stanovená nová výše kupní ceny. Výsledek užšího VŘ bude oznámen všem 
účastníkům VŘ do konce druhého pracovního dne od vyhodnocení užšího kola VŘ.  
5. Pokud účastník VŘ podá více nabídek, považuje se za závaznou nabídka obsahující nejvyšší cenu. 
 

IX. 
Jednání o převodu předmětu VŘ 

1. Vítěz VŘ bude ve lhůtě 10 (deseti) dnů od doručení oznámení o výsledku VŘ vyzván Vyhlašovatelem a 
Prodávajícím k jednání o podmínkách příslušné smlouvy o převodu předmětu VŘ.  
2. Vítězi VŘ nevzniká žádný právní nárok na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.  
3. V případě, že nedojde k dohodě mezi Vítězem VŘ o podmínkách kupní smlouvy, má Prodávající právo 
ukončit jednání s Vítězem VŘ a vyzvat k jednání o podmínkách uzavření kupní smlouvy  ostatní účastníky VŘ.  
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 

http://www.prodejlesa.cz/
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1. Vyhlašovatel VŘ si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ, nebo jeho podmínky bez udání důvodu. 
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli předloženou nabídku. 
3. Zrušení VŘ, odmítnutí nabídky či změna podmínek VŘ bude oznámena účastníkům bezodkladně. 
4. Všechny písemnosti související s tímto oznámením budou doručovány elektronickou poštou na 
emailovou adresu účastníků VŘ.  
 
 
 
 
V Boršově nad Vltavou dne xx. xx. 2014 
 
 
 
 
 
Bohemia Brethren, s.r.o. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
                        Milan Bečvář - jednatel 
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