
Všeobecné obchodní podmínky  
pro provádění aukcí a veřejných dražeb   

(verze 1.1.) 
 
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.eudrazby.cz pro 
účastníky elektronických veřejných aukcí a dražeb /dobrovolných, nedobrovolných a exekučních/ 
uskutečňovaných prostřednictvím uvedeného portálu a dále upravují pravidla pro provádění veřejných 
aukcí a dražeb /dobrovolných, nedobrovolných/ dále uvedenou společností JV REALITY GROUP, a.s.. 
 

Administrátorem aukcí a dražeb prováděných na internetovém portálu www.eudrazby.cz je společnost JV 
REALITY GROUP, a.s., se sídlem nám. T.G. Masaryka 456/22, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním 
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1793, IČO 2210258, DIČ CZ 2210258, e-
mail: info@eudrazby.cz, která provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, zadává a edituje 
dražby a aukce, dohlíží nad jejich průběhem a prezentuje výsledky.  
 
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů se vztahuje na provádění 
dobrovolných a nedobrovolných dražeb, nikoliv však na provádění veřejných aukcí. 

 
Odkliknutím „Souhlasím s těmito Obchodními podmínkami“ zájemce stvrzuje, že se s těmito  obchodními 
podmínkami seznámil a že s nimi v celém rozsahu souhlasí. 
 
 

    I. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
A. ZÁKLADNÍ  POJMY  
Níže uvedená slova nebo slovní spojení budou mít následující význam, pokud to neodporuje kontextu, ve kterém jsou použita  
 

Administrátor – společnost JV REALITY GROUP, a.s. se sídlem nám. T.G. Masaryka 456/22, 301 00 
Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1793, IČO 
2210258, DIČ CZ 2210258, e-mail: info@eudrazby.cz, jako poskytovatel služeb internetového portálu 

www.eudrazby.cz 
Aukce – je forma obchodu, směřující ke zprostředkování, uzavření zprostředkovávané smlouvy a 
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy popřípadě kupní smlouvy, kdy za podmínek uvedených ve 

smlouvách o aukci a aukční vyhlášce bude určen vítěz aukce 
Aukční /dražební vyhláška - samostatný dokument vydávaný organizátorem aukce/dražby, který 
upřesňuje podmínky pro účast v aukci/dražbě 
Aukční jistota - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou, sloužící 

k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny pro organizátora aukce. V případě nedodržení 
podmínek aukce ze strany vítěze slouží aukční jistota k pokrytí nákladů spojených s aukcí, náhradě škody 
za ušlou odměnu a sankcí za nedodržení podmínek vítězem aukce 
Aukčním/dražebním licitátorem – je osoba oprávněná činit veškeré jednotlivé úkony při aukci/dražbě 
Aukční nabídka – je částka, kterou účastník v průběhu aukce nabídne za předmět aukce 
Aukční systém - internetová aplikace umístěná na Portálu v aktuálně použité verzi zvolené 

dražebníkem, které bude využito k provedení aukce 
Cena dosažená aukcí/dražbou – je konečná nabídka učiněná v průběhu aukce/dražby vítězem  
Doba trvání dražby - časový interval určený časem zahájení a ukončení dražby, během kterého je 
Dražitel oprávněn činit své Podání 
ExŘ - Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů  

Heslo - jedinečný alfanumerický řetězec, který slouží k identifikaci uživatele v dražebním systému 

Dražba dle zákona o veřejných dražbách - veřejné jednání provedené elektronicky s využitím 
Internetu, jehož účelem je přechod vlastnického či jiného práva k Předmětu dražby dle § 2 písm. a) 
zákona o veřejných dražbách za podmínek daných zákonem o veřejných dražbách a dražebním řádem, a 
které současně umožňuje udělení Příklepu ve smyslu zákona o veřejných dražbách  
Dražba dle ExŘ - veřejné jednání provedené elektronicky s využitím Internetu směřující k prodeji 
nemovitostí dle § 16a ExŘ nebo movitých věcí dle § 16b ExŘ a které současně umožňuje udělení Příklepu 
dle § 16a, odst. 6 ExŘ 

Dražebník - osoba, která je oprávněna provést dražbu dle OSŘ (soudní exekutor, soud) nebo dle zákona 
o veřejných dražbách  a aukci dle smlouvy o provedení aukce (není-li dražebníkem soudní exekutor, je 
jím vždy výše uvedený Administrátor) 
Podání - závazná nabídka dražitele vyjádřená v Kč na koupi předmětu dražby učiněná v průběhu dražby 
ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné na 
dražbě nejméně o stanovený minimální příhoz. Dražitel je vázán svým podáním, pokud nebylo učiněno 
podání vyšší aspoň o minimální příhoz nebo pokud toto Podání nebylo dorovnáno dražitelem s 
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předkupním právem jako prvním 

Námitka - před udělením příklepu v dražbě dle OSŘ má právo dražitel, povinný nebo oprávněný sdělit 
dražebníkovi, zda má námitky proti Příklepu. Jsou-li dražebníkem shledány námitky proti příklepu 

důvodnými, pokračuje se v dražbě dle OSŘ vyvoláním předposledního Podání. V opačném případě je 
udělen příklep.  
Nejnižší podání - „vyvolávací cena“ - minimální částka v Kč stanovená v aukční/dražební vyhlášce. 
Platné podání musí být učiněno alespoň na úrovni nejnižšího podání.  

Odročení dražby - bude-li zjištěno, že byla podána žaloba na neplatnost dražby, potom dražebník 
dražbu odročí, budou-li k tomu splněny zákonné předpoklady.  
Dražební systém - informační systém (souhrn softwarových a hardwarových prostředků) provozovatele, 
který slouží Dražebníkovi k vyhlášení a provedení dražby a tento systém je volně a bez omezení přístupný 
na Internetu na stránkách www. Eudrazby.cz a který slouží k poskytování služeb 
Datum a čas ukončení dražby  - časový okamžik určený datem a časem uvedený v dražební vyhlášce, 
po jehož uplynutí je dražba ukončena, a tedy nelze činit jakékoliv Podání v této dražbě, pokud tento 

časový okamžik není posunut dle dražebního řádu 
Číslo dražby - jednoznačná numerická identifikace dražby  
Datová zpráva - tím se rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou 
komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat 
elektronickou formou 

Dokument - jakákoliv listina, zpráva, rozhodnutí nebo jakékoliv jiné právní jednání učiněné v písemné 
formě související s VOP nebo smlouvami uvedenými ve VOP 

Dražební vyhláška  - je oznámení dražebníka o konání veřejné dražby. Toto oznámení musí splňovat 
náležitosti dle ustanovení §16a, §20, §43 a §44 zákona o veřejných dražbách 
Dražební jistota – je zajištění budoucích závazků účastníků veřejné dražby ve stanovené výši a formě, 
jejíž specifikace je uvedena v dražební vyhlášce 
Dražitel – je osoba, která se přihlásila prostřednictvím uživatelského účtu v elektronickém dražebním 
systému za účelem činit podání, dále splnila všechny podmínky pro účast na dražbě a splňuje podmínky 

stanovené zákonem 
Dražební vyhláška  – je oznámení dražebníka o veřejné dražbě splňující požadavky dle zákona o 
veřejných dražbách  
Elektronická exekuční dražba - je dražba konaná na základě  ustanovení §336o o.s.ř. a dalších 
souvisejících ustanovení 
Elektronická veřejná dražba – je dražba dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, probíhající 
na adrese ve veřejné datové síti na internetových stránkách 

Elektronický dražební systém –  elektronická aplikace  umístěná na internetových stránkách, 

umožňující konání elektronických dražeb a aukcí 
Exekuční řád (nebo jen ExŘ)- zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o 
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis 
Heslem se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému 
ID nebo identifikátor účastníka aukce/dražby se rozumí identifikátor, který je účastníkovi 

aukce/dražby náhodně přidělen. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní - smlouva, která je přílohou příslušné aukční vyhlášky, upravující 
podmínky převodu vlastnického práva k předmětu aukce 
Losování - úkon na určení vítěze, pokud se přihlásí více dražitelů s předkupním právem 
Minimální příhoz - je finanční částka stanovená aukční/dražební vyhláškou, představující minimální 
možné navýšení nad poslední platnou nabídku. 

Minimální požadovaná cena  - je částka, za kterou je zadavatel aukce ochoten převést předmět aukce 
na vítěze aukce.  
Movitostmi – jsou movité věci ve vlastnictví podle zvláštního zákona 
Navrhovatel - je osoba, která navrhuje provedení veřejné dražby dle podmínek zákona o veřejných 

dražbách nebo aukce.  
Nemovitosti - jsou pozemky a věcná práva k nim, podzemní stavby, práva, která za nemovité věci 
prohlásí zákon, věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, jednotka a stavba spojená 

se zemí pevným základem  
Ověřený uživatel – po prokázání a ověření totožnosti získá uživatel statut Ověřený uživatel a může se 
přihlásit do konkrétní aukce/dražby. 
Ověření totožnosti – tím se rozumí prokázání a ověření totožnosti uživatele účtu  
Občanským zákoníkem  - se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění .  
Obchodní podmínky (nebo jen VOP) –  tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou závazné pro 
všechny účastníky aukcí a dražeb na Portále, včetně Dražebníka a Administrátora 

Občanský soudní řád (nebo jen OSŘ)-  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění  
pozdějších předpisů 
Počítačem se rozumí počítač nebo jiné technické zařízení účastníka aukce/dražby, které mu umožní 
přístup na Portál a účastnit se aukce/dražby.    
Povinný - je oprávněn se účastnit elektronického dražebního jednání, ale nesmí se on a ani jeho 



manžel/ka účastnit dražby jako dražitel. 

Příklep – je úkon licitátora při  dražbě či aukci, spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších 
nabídek a následném zveřejnění informace o ukončení dražby či aukce udělením příklepu (u 

elektronických dražeb a aukcí na adrese, kde se elektronická dražba či aukce provádí. 
Portál - internetový portál www.eudrazby.cz.  
Předmět aukce - movitá nebo nemovitá věc, nebo práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém 
družstvu nebo pohledávky a směnky a jiné cenné papíry apod., a která je popsaná v aukční vyhlášce. 

Podání - je úkon dražitele, kterým se při  dražbě či aukci činí příhoz nejméně ve výši stanovené 
v dražební /aukční vyhlášce a uvedené v detailu dražby/aukce. 
Registrovaný uživatel – je osoba, která poté, co se zaregistruje na Portálu, získá přístup na 
připravované dražby a aukce bez možnosti se jich aktivně účastnit jako dražitel. 
SJM je zkratka pro společné jmění manželů.  
SV je zkratka pro společné vlastnictví 
Smlouva o uživatelském účtu – je smlouva mezi Administrátorem a jinou osobou o užívání 

uživatelského účtu.  
Smlouva o provedení aukce – je smlouva uzavřená mezi zadavatelem a dražebníkem. 
Smlouva o účasti na aukci – je smlouva mezi dražebníkem a účastníkem, popř. zadavatelem aukce, 
která specifikuje podmínky účasti na aukci a podmínky uzavření zprostředkovávané smlouvy , popř. 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní  či Kupní smlouvy. 

Termín konání aukce/dražby – tím se rozumí datum a čas, kdy se koná aukce/dražba. Vždy je uveden 
v aukční/dražební vyhlášce. 

Uživatelským jménem se rozumí údaj, který si uživatel sám zvolil a kterým se přihlašuje do Dražebního 
systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele.  
Upuštění od dražby/aukce - znamená, že není možné provést dražbu/aukci ani v náhradním termínu a 
tato dražba/aukce je přesunuta sekce archiv dražeb/aukcí 
Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která s organizátorem aukce/dražby uzavřela smlouvu o 
uživatelském účtu při elektronické aukci/dražbě, složila aukční/dražební jistotu (je-li požadována) a 

splnila všechny podmínky uvedené v aukční/dražební vyhlášce 
Uživatelský účet – rozumí se tím prostředí na internetových stránkách přístupné účastníkům 
elektronických dražeb a aukcí, kdy po zadání přístupových údajů tzn. uživatelského jména a hesla mohou 
účastníci provádět správu svých údajů, účastnit se dražeb a aukcí 
Uživatel účtu – je osoba, která po zadání uživatelského jména a hesla přistupuje do svého uživatelského 
účtu. 
Účastník aukce/dražby – je zcela svéprávná fyzická či právnická osoba , která složila jistotu a splnila 

všechny další podmínky pro účast a uzavřela s dražebníkem smlouvu o účasti při veřejné dražbě 

Účastník veřejné dražby – je osoba, která je přítomna při veřejné dražbě, která se dostavila nebo se 
přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese a to za účelem činit podání a splňuje podmínky 
stanovené zákonem o veřejných dražbách  
Vyvolávací cena - je finanční částka stanovená aukční/dražební vyhláškou, která představuje minimální 
kupní cenu předmětu aukce/dražby. 
Vítěz - účastník aukce/dražby, který učinil v aukci/dražbě nejvyšší nabídku 

Vyvolání licitátora – je přednesené prohlášení nebo datová zpráva licitátora o předmětu dražby/aukce, 
uvedení nejnižšího podání a výše minimálního příhozu, a výzva účastníkům dražby/aukce k podávání 
nabídek  
Vydražitel – je účastník dražby/aukce, jemuž byl udělen příklep 
Výluka dražebního systému - omezení či přerušení provozu dražebního systému 
Zákon o veřejných dražbách - tím se rozumí zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů 
Zadavatel - je osoba zadávající provedení aukce/dražby za účelem zpeněžení předmětu aukce/dražby, 
která má vlastnická či jiná dispoziční práva k předmětu aukce/dražby 
Způsob provedení aukce -  je možný anglickým, holandským či smíšeným způsobem 

Zahájení aukce/dražby – je prohlášení licitátora, že zahajuje aukci/dražbu 
Zmaření aukce/dražby - případ, kdy Vydražitel řádně a včas neuhradil cenu dosaženou vydražením  
Zmařitel aukce/dražby - vydražitel, který zmařil aukci/dražbu. 
 

    

B.  UŽIVATELSKÝ ÚČET 

a) Uživatel, který se hodlá účastnit elektronických dražeb na portálu www.eudrazby.cz, se nejprve musí 

zaregistrovat v registračním formuláři a postupovat dle uvedených pokynů.  Uživatel je povinen vyplnit 
pravdivě všechny požadované údaje. Před odesláním registrace je uživatel povinen se seznámit s VOP a 
současně potvrdit, že s nimi souhlasí a zavazuje se dle nich řídit. 
b) Při registraci do Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvést požadované údaje zcela pravdivě. Údaje 
uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv změně povinen aktualizovat a to vždy nejpozději do 
sedmi dnů po tom, co se stanou nepravdivými, neaktuálními či neúplnými, což platí obdobně i pro 

všechny ostatní údaje, které zadá Uživatel při své registraci nebo kdykoliv později na Portálu. 
c) Na základě provedené registrace Uživatele účtu, uzavření Smlouvy o Uživatelském účtu a Ověření 

http://www.eudrazby.cz/


totožnosti, může Uživatel účtu přistupovat do svého Uživatelského prostředí a ke svému uživatelskému 

účtu. 
d)  Pro případ, že je Účastník ženatou/vdanou osobou, je povinen před přihlášením do Dražby/aukce 

sdělit Dražebníkovi veškeré nezbytné údaje a předložit listiny, a to podle toho, zda bude předmět 
Dražby/aukce  Účastníkem nabýván do společného jmění manželů nebo do výlučného vlastnictví 
Účastníka nebo do společného vlastnictví. 
e) Uživatel účtu je oprávněn přistupovat do Uživatelského účtu v jeden okamžik jen z jednoho počítače. 

f) Veškeré časové údaje při elektronických dražbách se řídí časem Elektronického dražebního systému, 
který užívá středoevropský čas – SEČ (GMT+ 1), při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času 
(SELČ). 
g) Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Uživatel účtu je povinen 
zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. 
Dražebník není odpovědný za porušení této povinnosti Uživatelem a škodu tím vzniklou. 
h) Dražebník může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet po 

dobu delší než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší jakoukoliv ze svých  povinností.  
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to 
například z důvodu nutné údržby či aktualizace Portálu nebo z důvodů vyšší moci. Každý uživatel může 
mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li dražebník, že Uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady 
tyto účty Uživateli zrušit. 

ch) Dražebník může umožnit Uživateli, aby prostřednictvím svého uživatelského účtu činil právní jednání. 
Dražebník je oprávněn činit právní jednání vůči Uživateli i prostřednictvím Uživatelského účtu či 

elektronické pošty. 
i) Strany prohlašují, že za právní jednání učiněné v písemné formě považují i právní jednání učiněné 
prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno 
elektronickým způsobem, je v něm zachycen obsah právního jednání a určena osoba, která právně 
jednala.  
j) Strany dále prohlašují, že za trvalý nosič dat, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování 

informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto 
informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu 
listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto 
uložení bude umožňovat Uživateli účtu uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v 
nezměněné podobě nejméně po dobu trvání Uživatelského účtu. 
k) Smlouva o Uživatelském účtu se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany jsou oprávněny ji 
vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. 

Okamžikem účinnosti doručení výpovědi jejímu adresátovi ztrácí Uživatel oprávnění účastnit se 

Dražeb/Aukcí. 
l) K plnému zprovoznění Uživatelského účtu je Dražebník oprávněn požadovat prokázání a ověření 
totožnosti Uživatele účtu. Uživatel účtu prokáže svou totožnost, není-li dále pro jednotlivé typy dražeb 
stanoveno jinak, dokladem o prokázání totožnosti, který je součástí Smlouvy o Uživatelském účtu a je 
umístěn na Internetových stránkách v části „Můj účet“ a je generován na základě údajů zadaných do 
Uživatelského účtu Uživatelem účtu. Právnická osoba dokládá svou totožnost rovněž úředně ověřeným 

výpisem z veřejného rejstříku, který není starší šesti měsíců. Podpis Uživatele účtu na dokladu o 
prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně 
samosprávného celku nebo státu musí být doklad o prokázání totožnosti podepsán statutárním orgánem. 
V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný doklad o prokázání totožnosti 
a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované 
konverze dokumentů.  

m) Doklad o prokázání totožnosti s požadovanými listinami, doručí Uživatel účtu Dražebníkovi některým z 
těchto způsobů: 

 zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu dražebníka - JV REALITY 
GROUP, a.s., nám.T.G.Masaryka 456/22, 301 00 Plzeň  

 zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě s uznávaným elektronickým podpisem do datové 
schránky dražebníka– ID eme3geb 

 osobně v sídle dražebníka na adrese - JV REALITY GROUP, a.s., nám.T.G.Masaryka 456/22, 301 

00 Plzeň  
 
 

C.  TECHNICKÉ A SOFTWAROVÉ NÁROKY 

a) počítač  účastníka aukce/dražby musí být připojen k internetu, 
b) na počítači účastníka aukce/dražby musí být nainstalovaný některý z podporovaných webových 
prohlížečů v aktuální verzi: Firefox, Chrome, Internet Explorer, 
c) doporučena je ochrana počítače proti počítačovým virům a škodlivému software 
 
 
 
 



D.  ZABEZPEČENÍ DAT 

a) pomocí protokolu https 

b) vše je pod unikátními hesly, která se ukládají pouze šifrovaně 
 
 

E.  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – prohlášení  účastníka dražby/aukce 
 

Administrátor/dražebník  je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg.č. 0058374 
 
 

a) Účastník dražby/aukce  prohlašuje, že se seznámil se seznámil se zákonem  č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Účastník dražby/aukce souhlasí se zpracováním osobních údajů Administrátorem  Portálu , kterým 
je výše uvedená společnost  JV REALITY GROUP, a.s..  

c) V souvislosti s účastí v dražbě/aukci bere účastník dražby/aukce na vědomí, že dražebník 

shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s platnou právní úpravou údaje o účastnících, 
jejichž osobní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci účastníka dražby/aukce a 
to zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, pak datum narození, adresa 
trvalého pobytu, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, adresa elektronické pošty, 

korespondenční adresa, číslo telefonu. Jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, 
též její obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo. Poskytnutí těchto údajů je 

dobrovolné, avšak nezbytné pro účast v dražbě/aukci. Účastník může kdykoliv požádat 
Administrátora o změnu svých osobních údajů a Administrátor poté, kdy shledá tento požadavek 
za oprávněný, je povinen tuto změnu provést.  

d) Účastník dražby/aukce bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpracovávány i dalšími 
subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Administrátorem. Dále 
mohou být osobní údaje předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením 
pohledávek Administrátora vůči účastníkovi dražby/aukce. 

e) Účastník uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, 
minimálně na dobu nezbytnou pro naplnění účelu, na který byl vydán a má právo svůj souhlas 
s jejich zpracováním kdykoliv písemně odvolat. 

f) Účastník dražby/aukce tímto prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a byly 
poskytnuty zcela dobrovolně. 

g) Odsouhlasením těchto podmínek dává účastník dražby/aukce souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů. 

 
F.  Závazek účastníka aukce/dražby 

Účastník aukce/dražby bere  na vědomí, že informace o navrhovateli aukce/dražby, dražebníkovi či další 
údaje, které mu budou  v  průběhu aukce/dražby poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje a zavazuje 
se  zachovávat mlčenlivost ohledně těchto informací a zavazuje se nakládat s nimi v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o  ochraně   osobních údajů, v platném znění . 
 

Důvěrné informace nezahrnují informace, které v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo 
které se, aniž by došlo k porušení právních povinností staly veřejně známými poté, co byly účastníkovi 
aukce/dražby nebo osobám jím zmocněným poskytnuty a to za podmínek kdy: 
a) byly nezávisle na navrhovateli aukce/dražby a dražebníkovi  získány účastníkem aukce/dražby 
b) byl účastník aukce/dražby povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené 

povinnosti, za  

c) předpokladu, že účastník aukce/dražby bude neprodleně informovat dražebníka, že se na něho 
taková zákonem  uložená povinnost vztahuje  nebo poskytl účastník aukce/dražby třetím osobám 
s předchozím písemným souhlasem  dražebníka. 

 
Účastník aukce/dražby se zavazuje, že: 

a) bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto  obchodních podmínkách 

nebo způsobem, který bude následně mezi dražebníkem a účastníkem  aukce/dražby dohodnut. 
b) bude uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupní je s uvedenými 

výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici. 
c) zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací. 

 
 
 

 G. Vyloučení odpovědnosti dražebníka 

Dražebník neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých navrhovatelem aukce/dražby. 
Odpovědnost dražebníka je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli dražebníka a 
brání mu ve splnění jeho povinnosti za předpokladu, že dražebník nemohl tuto překážku odvrátit nebo 

předvídat. V případě takovéto překážky dražebník oznámí navrhovateli aukce povahu překážky, která mu 



brání v plnění povinnosti a důsledky a případně návrh možného řešení vzniklé překážky. Dražebník 

nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku 
porušení smluvní povinnosti navrhovatele nebo vítěze aukce/dražby. 

 
 

II. VEŘEJNÉ AUKCE S FYZICKOU ÚČASTÍ 

1. Smlouva o provedení aukce 

      a) mezi navrhovatelem a dražebníkem je uzavřena smlouva o provedení aukce směřující k převodu 
předmětu aukce na třetí osobu a to úplatným způsobem 

 
Základní náležitosti Smlouvy o provedení aukce: 

 Předmět aukce 

 Způsob provedení aukce 
 Minimální požadovaná cena 
 Vyvolávací cena 
 Výše aukční jistoty 

 

2. Odměny, poplatky a pokuty hrazené navrhovatelem aukce 

a) aukce je pro Navrhovatele provedena zdarma, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak 

b) pokud z důvodů na straně Navrhovatele k aukci nedojde nebo Předmět aukce nebude v aukci 
vydražen a následně nebude dán Navrhovatelem pokyn k provedení opakované aukce, hradí 
Navrhovatel náklady Dražebníka na provedení aukce vyčíslené dle ceníku služeb Dražebníka, 
který je dostupný na Portálu, 

c) pokud k aukci nedojde z důvodů převodu Předmětu aukce Navrhovatelem jiným způsobem než na 
základě aukce, náleží Dražebníkovi úhrada nákladů a ušlé odměny ve výši jistiny stanovené 

v aukci. Totéž platí, pokud Navrhovatel neuzavře Kupní smlouvu s vítězem aukce po zaplacení 
nejvyššího podání ani do 14 dnů po tom, co k tomu bude vyzván nebo jinak zmaří splnění 
smlouvy Dražebníkem. Odměna je splatná nejpozději do 3 (třech) měsíců od uzavření Smlouvy o 
provedení Aukce/Dražby. Na výši odměny nemá vliv skutečnost, zda k Aukci/Dražbě došlo, či 
nikoliv. 

d) pokud nebude Předmět aukce prodán bez zavinění na straně Navrhovatele ani v první opakované 

aukci, nese veškeré své náklady obou aukcí Dražebník. 
e) pokud v rámci aukce dojde k uzavření Smlouvy o zprostředkování nebo Smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní nebo k uzavření žádné z těchto smluv nedojde z důvodu, že nebylo dosaženo ani 
minimální požadované ceny, nemá Dražebník právo na odměnu od Navrhovatele aukce a pro 

navrhovatele aukce je činnost dražebníka směřující k uspořádání aukce v takovém případě zcela 
bezplatná. 
 

3. Odměny, poplatky a pokuty hrazené účastníkem aukce 

Účastník aukce souhlasí s tím že: 
a) uhradí odměnu Dražebníkovi za provedení Aukce ve výši aukční jistoty; aukční jistota bude 

přednostně použita Dražebníkem na úhradu jeho odměny za provedení aukce. V případě, kdy 
bude zaplacena dosažená cena v plné výši dle aukční vyhlášky, Dražebník vystaví vítězi aukce 

daňový doklad – fakturu na zaplacení odměny 
b) stanovená odměna Dražebníkovi je spravedlivou odměnou za organizaci aukce, a že plně 

akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady 
c) při porušení některé ze svých povinností a to zejména: 

 pokud účastník neučiní neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o zprostředkování 
 či kupní smlouvy nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve lhůtě stanovené  
 obchodními podmínkami a způsobem v obchodních podmínkách stanoveným, a to ani 

 v dodatečné lhůtě, byla-li dodatečná lhůta stanovena 

 odvolá-li svůj návrh na uzavření Smlouvy o zprostředkování či kupní smlouvy nebo 
                 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu  
                  navrhovatelem  

 bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky   
 učiní neodvolatelný návrh uzavření Smlouvy o zprostředkování či kupní smlouvy nebo 

                 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní v pozměněném znění   
   neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas neuhradí odměnu Dražebníkovi, 
       pokud je požadována a uvedena v aukční vyhlášce  
    je osobou, která je na základě ustanovení v aukční vyhlášce z aukce vyloučena a 

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci,  
je povinen zaplatit Dražebníkovi smluvní pokutu ve výši aukční jistoty a Dražebník je oprávněn si aukční 
jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. Není-li však aukční jistota požadována, 

je vítěz aukce povinen zaplatit Dražebníkovi smluvní pokutu ve výši odměny, která by Dražebníkovi jinak 
náležela 
 



4.  Způsob provedení aukce 

 Anglický způsob 

a) aukce probíhá po dobu, po kterou účastníci činí své vyšší nabídky 

b) učiní-li několik účastníků aukce současně stejnou nabídku a nebude-li poté učiněna  nabídka vyšší, 
rozhodne  licitátor losem o tom, kdo z nich se stane vítězem aukce 
c) nebyla-li přes dvojí výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou výši poslední 

Nabídky a po třetí výzvě skončí aukci udělením příklepu a označí vítěze aukce 
 
Holandský způsob 
a)  Po zahájení licitace licitátor bude postupně snižovat vyvolávací cenu a aukce končí v okamžiku, kdy 
první z Účastníků akceptuje  aktuální cenu. Za akceptování ceny se považuje zvednutí dražebního čísla a 
vyslovení akceptace o získání předmětu aukce. Poté je licitátorem ukončena aukce sdělením o ukončení 

aukce a udělením   
příklepu s označením vítěze aukce. 
 
Smíšený způsob 
a)  po zahájení licitace licitátor snižuje postupně vyvolávací cenu 
b)  od okamžiku, kdy první z účastníků aukce akceptuje aktuální cenu, mohou účastníci aukce činit pouze 
vyšší nabídky. Učiní-li několik účastníků současně nabídku a nebude-li poté učiněna nabídka vyšší, 

rozhodne  
licitátor losem o tom, kdo z nich se stane vítězem aukce 
c)  nebyla-li přes dvojí výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou výši poslední 
nabídky a po třetí výzvě skončí aukci udělením příklepu a označí vítěze aukce. 
 

5.  Práva a povinnosti dražebníka a zadavatele 

a)   zadavatel a dražebník jsou povinni si navzájem oznamovat všechny skutečnosti a důležité  
      okolnosti o předmětu aukce 
b)   zadavatel aukce a dražebník jsou povinni dodržovat všechna ustanovení Smlouvy o  
      provedení aukce. 
 

6.  Podmínky pro účast při veřejné aukci 
 ověření  totožnosti účastníka 
 uzavření smlouvy o účasti na aukci 
 zapsání do seznamu účastníků aukce 
 převzetí aukčního čísla 

 předložení dokladu prokazující složení aukční jistiny /pokladní stvrzenku nebo výpis z účtu/ 
 

7. Průběh veřejné aukce s fyzickou účastí 
a) aukce se bude konat za účasti či náhledu veřejnosti 
b) aukce probíhá v závislosti na zvoleném způsobu aukce dle čl. II, odst.4 
c) všem účastníkům bude umožněn vstup do prostor  nejméně 15 min před zahájením aukce 
d) účastníci jsou povinni činit své nabídky v korunách českých, zvednutím svého dražebního čísla a 

srozumitelným vyslovením celé nabízené částky 
e) při zahájení aukce licitátor učiní prohlášení o zahájení aukce. Poté označí předmět aukce a podá 

informace Účastníkům aukce, jak se bude v aukci postupovat. Poté zahájí licitaci. 
f) aukce trvá od okamžiku jejího zahájení až do doby jejího ukončení 
g) v průběhu aukce může licitátor měnit výši minimálního příhozu 
h) dražebník je oprávněn stanovit, že učiní-li Účastník aukce příhoz v určité době před plánovaným 

okamžikem ukončení aukce, prodlužuje se aukce automaticky o další určenou dobu, a to i 
opakovaně 

i) dle pokynu navrhovatele aukce může dražebník ukončit probíhající aukci, a to i v jejím průběhu 

j) dražebník je oprávněn ukončit probíhající aukci i bez pokynu navrhovatele aukce 
k) dražebník je oprávněn licitaci nezahájit, nebo ji přerušit před jejím ukončením a provést ji či 

dokončit v náhradním termínu 
l) po skončení aukce bude účastníkům, kterým se nepodařilo vydražit předmět aukce, a kteří složili 

aukční jistotu v hotovosti, finanční hotovost vracena ihned po skončení aukce. Ostatním 
účastníkům, kteří uhradili aukční jistotu bankovním převodem na účet bude aukční jistota vrácena 
zpět na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník aukce  uvede 
při zápisu do seznamu účastníků aukce, a to maximálnědo 3 pracovních dnů od konání aukce. V 
případě bankovní záruky budou dražebníkem vráceny záruční listiny bez zbytečného odkladu 

m) není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak, je vítěz aukce povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v 
aukční vyhlášce na výzvu organizátora podepsat kupní smlouvu /ve smyslu ustanovení § 1771 

občanského zákoníku/ nebo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě popř. Zprostředkovatelskou 
smlouvu a poté, kdy bude kupní smlouva podepsána s úředně ověřenými podpisy zadavatele tj. 
vlastníka/ů předmětu aukce, doručit spolu s návrhem na vklad kupní smlouvy na příslušný 
katastrální úřad. Zadavatel aukce má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to 



nejpozději do podpisu kupní smlouvy. Navrhovatel a vydražitel se mohou dohodnout na budoucím 

termínu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní či kupní smlouvy to dle § 1731 a násl. 
Občanského zákoníku. V takovém případě je Navrhovatel aukce a vydražitel povinen uzavřít 

Smlouvu o zprostředkování nejpozději do 3 dnů od konání aukce. V takovém případě bude 
vyhotoven po skončení aukce Protokol o aukci, který bude podepsán dražebníkem, licitátorem a 
vydražitelem.  
 

 
Aukce končí : 

a) aukční nabídkou ceny dosažené aukcí Vítězem aukce 
b) uplynutím doby, na kterou byla aukce vyhlášena dle aukční vyhlášky 
c) zrušením aukce na pokyn navrhovatele aukce 

d) zrušením aukce navrhovatelem 
 

8. Povinnosti účastníků aukce 

a) každý z Účastníků aukce je svojí nejvyšší nabídkou vázán až do okamžiku uzavření Smlouvy o 

zprostředkování nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní či Kupní smlouvy, 
b) každý z Účastníků je povinen dodržovat v průběhu aukce zásady slušného chování a zdržet se 

čehokoliv, čím by průběh aukce rušil, mařil nebo jinak narušoval, s tím, že  Dražebník je oprávněn 
vyloučit z účasti na aukci každého Účastníka, který tuto povinnost poruší nebo se účastní aukce 
pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek.  

 
 

III. VEŘEJNÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE 

1.  Aukční elektronický systém 

Dražebník  provozuje  systém, který umožňuje zadavateli zpeněžit předmět aukce. Dále zajišťuje 

jeho správu, údržbu  a v rámci obchodního marketingu je oprávněn k těmto účelům nabídnout 
předmět aukce veřejnosti, včetně fotografií a popisu na základě zadavatelem uděleného souhlasu k 
takovému způsobu jejich užití. Dále je oprávněn k zasílání obchodních sdělení zadavateli a 
účastníkům. 

 

 2.  Aukční vyhláška  /zákl. náležitosti/ 

a)   označení zadavatele, dražebníka a typ aukce 

b)   datum a čas zahájení a ukončení aukce 

c)   označení a popis předmětu aukce 
d)   vyvolávací cenu a stanovený minimální příhoz, který může účastník aukce učinit 

e)   v případě požadavku složení aukční jistoty, lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má    
   být aukční  
jistota složena, výši aukční jistoty a způsob a lhůtu jejího vrácení 

         f)   datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce 

       g)   lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci a lhůtu pro uzavření kupní smlouvy 
       h)  další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční vyhlášce a 

obchodními  
podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční vyhlášce 
 
 3.  Aukční jistota 

a) Organizátor aukce je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistoty. V takovém 

případě se může účastník účastnit aukce až poté, co uhradí aukční jistotu, a to dle podmínek 
uvedených v aukční vyhlášce. Výše aukční jistoty je uvedena v aukční vyhlášce.  

b) Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu nejpozději 30 minut před zahájením elektronické 

aukce. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet uvedený v aukční 
vyhlášce /variabilní symbol musí být vždy uveden/ nebo jejím složením v hotovosti u organizátora 
aukce, pokud tuto možnost aukční vyhláška připouští. Složení jistoty automaticky zakládá právo 
účastníka aukce na účast v příslušné aukci a povinnost organizátora aukce účastníkovi aukce tuto 

účast umožnit, pokud splňuje i ostatní podmínky účasti v aukci dle VOP. 
 
 4.  Podmínky účasti  

a) Aukce se může zúčastnit pouze zcela svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která: 
 
- Je registrována v aukčním systému, 
-  Odsouhlasila obchodní podmínky, 

-  Udělila souhlas se zpracováním osobních údajů, 
-  Přihlásila se do konkrétní aukce, 
-  Uzavřela s dražebníkem Smlouvu o účasti v elektronické aukci , 



-  Splnila veškeré podmínky pro účast v aukci dané obchodními podmínkami a aukční vyhláškou, 

-  Není v úpadku a není ani jinak omezena v nakládání se svým majetkem. 
 

b) Uživatel se nejprve  zaregistrujte na portálu, kde vyplní své přihlašovací a  kontaktní údaje. 
Podrobnosti najde v sekci Registrace, kde jsou vyvěšeny VOP a Souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Odkliknutím budoucí účastník potvrdí, že s obsahem uvedených dokumentů souhlasí a 
zavazuje se je dodržovat.  Poté uživatel obdrží e-mail pro aktivaci svého účtu. 

c) Po aktivaci svého účtu si uživatel vytiskne smlouvu o účasti na elektronických aukcích, kterou 
prokazuje svoji totožnost, ověří zde (úředně nebo elektronicky) svůj podpis. V případě právnické 
osoby musí být  právní subjektivita budoucího účastníka prokázána originálem nebo ověřenou 
kopií výpisu z příslušného veřejného rejstříku, která bude zaslána datovou schránkou 
organizátora aukce (ID eme3geb) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu sídla dražebníka či osobně doručena do uvedeného sídla  dražebníka v jeho provozní době 

zveřejněné na portálu. 
d) Po prokázání a ověření totožnosti uživatele zašle organizátor aukce uživateli zprávu o přijetí 

smlouvy – čímž získá statut Ověřený uživatel účtu. Je-li účastníkem aukce jeden z manželů, je 
zapotřebí v registračním formuláři tuto skutečnost označit a v případě, kdy bude do svého 
výlučného vlastnictví nabývat pouze jeden z manželů, toto doložit notářským zápisem o zúžení 
SJM nebo jiným dokladem nebo souhlasem druhého z manželů. V případě, kdy budou formou 

aukce nabývat  předmět aukce manželé do svého SJM, je třeba tuto skutečnost uvést do 

poznámky ve svém uživatelském účtu. Nepředloží-li účastník aukce souhlas druhého z manželů, 
nebo nepodepíší-li kupní smlouvu oba manželé, je tento účastník aukce povinen zaplatit 
organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.  

e) Účastník aukce je povinen oznámit organizátorovi aukce případnou změnu svých identifikačních a 
kontaktních údajů zadávaných při jeho registraci, a to nejpozději do sedmi dnů po té, co taková 
změna nastane. Poruší-li uživatel tento závazek zavazuje se zaplatit organizátorovi aukce smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen. Účastník 

aukce bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje 
a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany organizátora aukce v souladu s ust. § 8 a 
§ 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Účastník aukce souhlasí s tím, aby organizátor aukce osobní údaje účastníka aukce vedl ve svém 
archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci. 

g) Účastník aukce je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před třetími 
osobami a nese odpovědnost za jejich případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že 

se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné obavy, že k 
jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba. 

h) Účastník si v sekci nabídka nemovitostí vybere konkrétní aukci. V detailu předmětu aukce  najde  
i) podrobnosti o předmětu aukce a aukční vyhlášku, aktuální čas a zbývající dobu do zahájení 

elektronické aukce, popř. informace o upuštění od aukce. 
 
 

5. Průběh elektronické aukce 
a) Před zahájením aukce se ověřený účastník přihlásí do aukce / po zahájení již nelze přistupovat do 

aukce/ 
b) Po splnění podmínky složení aukční jistoty obdrží ověřený uživatel oznámení, že  splnil všechny 

podmínky pro účast při aukci a že se může přihlásit do konkrétní aukce. O této skutečnosti bude 
informován na adresu jeho elektronické pošty. Před zahájením aukce, bude odesláno účastníkovi 
oznámení, že byl zapsán do seznamu účastníků aukce a zároveň obdrží unikátní číslo.  

c) Příhozy se činí tak, že se v příslušném okně zobrazuje částka příhozu (musí být stejná či vyšší 
než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem), klikem na tlačítko přihodit bude podání 

učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s ID účastníka aukce, celkovou částkou a 

uvedeným přesným časem příhozu. 
 Aukce bude probíhat, dokud účastníci budou činit podání, minimálně však po dobu uvedenou v 

aukční vyhlášce. 
d) Účastníci aukce jsou vázáni svými podáními, dokud licitátor neudělí příklep. Při činění podání bude 

účastník aukce elektronicky dotázán, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, kterou zadal 
do příslušného pole. 

e) Příklep bude udělen účastníkovi aukce, který učiní nejvyšší podání a to po uplynutí doby, během 
které bude moci činit podání. Licitátor udělí příklep účastníkovi elektronické aukce, který učinil 
nejvyšší podání. Na detailu aukce se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené 
aukcí a  ID vítěze. Každý z účastníků, kteří se účastnili aukce, obdrží info o ukončení aukce na 
jeho adresu elektronické pošty. 

 Na detailu aukce se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené aukcí a označení 
identifikátoru vítěze aukce. 

f) V průběhu elektronické aukce provádí licitátor kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti. 



V případě, kdy je prokazatelné omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce 

přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit  čas, během kterého lze činit podání, 
minimálně o 1 hodinu. 

g) Je-ji v posledních 5 minutách před uplynutím času, během kterého lze činit podání, učiněno nové 
podání některým z účastníků aukce, posouvá se doba, kdy lze činit jednotlivá podání, o dalších 5 
minut. Tento proces se opakuje až do doby, kdy od posledního podání uplyne 5 minut a v této 
době není učiněno nové podání.  

h) Po ukončení aukce je pořízen záznam o průběhu aukce. Po aukci bude vítěz kontaktován za 
účelem podpisu smluvních dokumentů pro potřeby katastrálního úřadu za účelem převodu 
vlastnického práva na nového nabyvatele/vítěze aukce. Dále bude nutné doplatit cenu dosaženou 
aukcí dle podmínek stanovených v aukční vyhlášce. 

 

 

6.  Uzavření smlouvy s vítězem 

Není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak, je vítěz aukce povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční 
vyhlášce na výzvu organizátora podepsat kupní smlouvu (v případě nemovitosti s úředně ověřeným 

podpisem)  nebo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě popř. Zprostředkovatelskou smlouvu a poté, kdy 
bude kupní smlouva podepsána s úředně ověřenými podpisy zadavatele tj. vlastníka/ů předmětu aukce, 
doručit spolu s návrhem na vklad kupní smlouvy na příslušný katastrální úřad. Je-li k aukční vyhlášce 

přiložen vzor kupní smlouvy, je vítěz aukce povinen uzavřít kupní smlouvu postupem uvedeným výše 
pouze ve znění tohoto vzoru kupní smlouvy. Odchylky od způsobu uzavření smlouvy jsou možné jen na 
základě výslovného písemného odsouhlasení  smluvních stran kupní smlouvy. Zadavatel aukce má právo 
odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu kupní smlouvy. 
 

 
7.  Povinnosti a práva dražebníka 

a) Dražebník se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých 
odborných znalostí a technického vybavení, dále v souladu se zadáním a podklady předanými 
navrhovatelem všem přihlášeným účastníkům aukce. 

b) Dražebník se zavazuje k tomu, že průběh aukce bude řádný a aby se dosáhlo nejvyšší možné 
nabídky. 

c) V případě, že se zájemce stane vítězem a ve výše uvedené lhůtě učiní zadavateli neodvolatelný 
návrh na uzavření kupní smlouvy dle ustanovení těchto obchodních podmínek a následně nebude 
kupní smlouva uzavřena z důvodu na straně navrhovatele, bude složená aukční jistota zájemci 
vrácena do 5-ti pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu kupní smlouvy 

navrhovatelem na účet účastníka aukce. 

d) Pro ostatní účastníky jednotlivé aukce platí, že v případě, kdy se nestanou vítězem, bude aukční 
jistota vrácena do 5-ti pracovních dnů ode dne skončení aukce, a to na účet, který účastník uvede 
před zahájením aukce.  

e) Ohledně určení výše,  způsobu úhrady odměny Dražebníka za provedení Aukce a nákladů 
Dražebníka s provedením Aukce spojených  a ohledně určení subjektu povinného k jejich úhradě 
se pro veřejné elektronické Aukce použijí obdobně ustanovení čl. II. odst. 2 a 3 VOP.   

f) Dražebník neodpovídá za: 
 rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači 

uživatele a jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník aukce účastní 
 škodu vzniklou uživateli v souvislosti s provozem elektronického portálu dražebníka, zejména 

neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických 
komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně 
uživatele, tak na straně dražebníka, popř. na straně dalších zúčastněných osob  

 přenosovou rychlost dat   
 za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch 

či ztrát při přenosu dat 
 
 

8.  Povinnosti uživatelů elektronického systému 

a) Účastníci aukce/dražby nesmí při účasti na aukcích/dražbách používat jakékoliv prostředky, které 
by mohly ovlivnit průběh aukce/dražby, či samotný chod elektronického portálu. 

b) Dražebník a účastník aukce/dražby souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na 
změnách nebo doplňcích ve smlouvách. Dražebník a účastník aukce /dražby souhlasí, že jejich 
vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
 
 
 
 
 



IV. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ A NEDOBROVOLNÉ DRAŽBY – fyzická účast 
      
1. Základní informace  

a) Mezi zadavatelem dražby a dražebníkem je uzavřena smlouva o provedení dražby, na jejímž 
základě je projeven zájem zadavatele převést předmět dražby na třetí osobu a to úplatným 

způsobem  
b) Místo, datum a čas konání dražby, údaje o předmětu dražby, nejnižší podání, výši minimálního 

příhozu a odhadnuté nebo zjištěné ceně, a údaj o tom, kde se lze seznámit s úplným textem 
dražební vyhlášky, bude uveřejněno způsobem v místě obvyklém dle §20 odst.2, 3 zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 

c) Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatí vstupné. Vstupné na jeden dražební den 

činí maximálně 100Kč na osobu a den. Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby 
d) Vstup do prostor pro konání dražby bude umožněn alespoň 10 minut před zahájením dražby 
e) Dražba bude prováděna ve dražební místnosti. Před samotným zahájením dražby budou všichni 

účastníci vyzváni k povinnosti nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům a k 
zákazu všech činností, které by mohly narušit popř. zmařit průběh dražby a to zejména hlasité 
telefonování, mobilní vyzvánění, používání fotoaparátů, videokamer a jiných nahrávacích zařízení, 
pořizování jakýchkoliv záznamů – upozornění na možnost dopouštění se trestného činu či 

přestupku. 

f) Účastníci dražby budou upozorněni na skutečnost, že průběh dražby bude nahráván. 
g) Vydražitel má povinnost uhradit cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě dle dražební 

vyhlášky a předmět dražby na něho přechází okamžikem udělení příklepu.         
 
 

2. Podmínky účasti na dražbě 

a) Každý účastník před zahájení dražby musí prokázat svou totožnost a v případě zastupování na 
dražbě případné zmocnění vč. ověřených podpisů k jednání za účastníka 

b) Každý účastník musí podepsat Čestné prohlášení účastníka veřejné dražby dobrovolné a 
nedobrovolné  

c) Každý účastník se musí seznámit s poučením, že svým chováním při dražbě nesmí porušovat 
právní řád ČR a práva ostatních účastníků dražby 

d) Každý účastník dražby musí prohlásit,  jakým způsobem bude  nabývat nemovitost  
e) Bude-li požadováno složení dražební jistoty, musí účastník dražby způsobem stanoveným v 

dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty. Dražební jistota může být uhrazena 
bankovním převodem, v hotovosti k rukám dražebníka nebo formou bankovní záruky. 

f) V případě úhrady bezhotovostním způsobem, bude provedena kontrola této úhrady na účtu, který 

bude vyznačen na dražební vyhlášce. Pokud bude dražební jistota hrazena v hotovosti, bude 
účastníkovi vydáno potvrzení o úhradě /příjmový pokladní doklad/. Poté účastník obdrží dražební 
číslo /cedulku/ a bude vyzván, aby se odebral do dražební místnosti. 

g) V případě uplatnění předkupního práva má účastník dražby povinnost tuto skutečnost prokázat 
před zahájením dražby. V tomto případě platí, že pokud učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší 
podání, udělí licitátor příklep tomuto účastníkovi veřejné dražby  

h) V případě spoluvlastnického vztahu k předmětu dražby  není spoluvlastník vázán stanoveným 

příhozem a učiní-li podání ve stejné výši jako je nejvyšší podání, udělí licitátor přiklep jemu.  
i) Pro případ, kdy se dražby účastní více spoluvlastníků k předmětu dražby, udělí licitátor příklep 

tomu z účastníků, který má nejvyšší spoluvlastnický podíl. Pokud je spoluvlastnický podíl ve 
stejné výši, rozhodne o vítězi dražby licitátor losem. 

j) V případě, kdy učiní více účastníků současné podání, rozhodne licitátor o vítězi dražby  losem. 
k) Před dražbou bude k nahlédnutí aktuální výpis z katastru nemovitostí a znalecký posudek. 

 

3. Průběh dražby 

a) Dražbu zahájí licitátor prohlášením, že zahajuje dražbu, dále budou účastníci dražby upozorněni, 
aby své nabídky činili zvednutím svého dražebního čísla a zároveň přesným vyslovením celé 
nabízené částky. 

b) V průběhu dražby může licitátor měnit výši minimálního příhozu 
c) Dále se průběh dražby bude řídit ust. §23 a §47 zákona č.26/2000 Sb.,  o veřejných dražbách. 
d) Po skončení dražby bude účastníkům, kterým se nepodařilo vydražit předmět dražby, a kteří 

složili dražební jistotu v hotovosti, finanční hotovost vracena ihned po skončení dražby. Ostatním 
účastníkům, kteří uhradili dražební jistotu bankovním převodem na účet bude dražební jistota 
vrácena zpět na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvede 
při zápisu do seznamu účastníků dražby, a to max.do 3 pracovních dnů od konání dražby. V 

případě bankovní záruky budou dražebníkem vráceny záruční listiny bez zbytečného odkladu. 
e) Po ukončení dražby bude vyhotoven protokol o provedené dražbě. Protokol bude podepsán 

dražebníkem, licitátorem a vydražitelem a bude zaslán do 5 dnů ode dne konání dražby osobám 
uvedeným v § 20 odst. 5. a § 43 odst.5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

f) Bez zbytečného odkladu bude vydáno vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, 



písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Návrh na zahájení řízení o povolení 

vkladu práva vlastnického k předmětu veřejné dražby podá vydražitel, který může být zastoupen 
i dražebníkem. 

 

4. Čestné prohlášení účastníka veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné: 

Já účastník dražby prohlašuji, že jako osoba právnická (fyzická) jsem zcela svéprávná(ý) a splňuji 

podmínky VOP a dle právních předpisů, abych mohl být účastníkem dražby, zejména tím že: 

a) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 3, § 36 odst. 6 a7 zákona č. 26/2000  
    Sb., o veřejných dražbách  
b) nejsem osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči níž byl zamítnut návrh na  

      prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejíhož majetku bylo opětovně 
      potvrzeno nucené vyrovnání  

  c) nejsem osobou, u níž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, 
            omezení nebo narušení hospodářské soutěže  
        d) nejsem osoba blízká dražebníkovi a licitátorovi a zaměstnanci  
        e) nejsem statutárním orgánem a členem statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka 
        f)  proti mé osobě není vedena exekuce ani soudní výkon rozhodnutí 

 

 

V. Elektronická dražba dobrovolná a nedobrovolná 
 
1.Základní  informace 

a) Elektronické dražby /dobrovolné a nedobrovolné/ budou prováděny za podmínek dle Zákona 
č.26/2000 Sb.,o veřejných dražbách a Vyhlášky č. 18/2014 Sb.,o stanovení podmínek postupu při 

elektronické dražbě, a to na Portálu prostřednictvím technického zařízení dražebníka. Dražebník 
splnil podmínky pro získání licence pro provádění Dobrovolných a nedobrovolných dražeb ve 
smyslu Zákona o veřejných dražbách. 

b) Základní podmínkou účasti při elektronické dražbě Dobrovolné a nedobrovolné je registrace na 
Portálu, splnění podmínek aktivace uživatelského účtu, přihlášení se ke svému uživatelskému 
účtu a splnění všech podmínek uvedených v dražební vyhlášce. 

c) Dražebník je povinen zajistit přenos datových zpráv od účastníků dražby.  

d) Dražebník je oprávněn konat veřejné dražby i elektronicky.  
e) Dražebník je povinen prostřednictvím dražební vyhlášky seznámit zájemce o dražbu se základními 

informacemi o předmětu dražby a to zejména: 
- Identifikaci předmětu dražby 
- Způsob registrace 
- Základní informace o průběhu elektronické dražby 
- Čas zahájení a ukončení dražby 

 
    Režimy přístupu na dražební portál: 

- jako divák (vidí aktuální průběh dražby) - není nutná zákl. registrace 
- on-line dražba – podmínkou účasti je uzavření Smlouvy o uživatelském účtu,  ověření 

totožnosti a splnění příslušných podmínek dle dražební vyhlášky  
 

2. Podmínky pro účast na dražbě a její průběh 
 Uživatel se nejprve  zaregistrujte na Portálu, vyplní své přihlašovací a  kontaktní údaje. 
Podrobnosti najde v sekci Registrace, na této samostatné stránce jsou vyvěšeny tyto Obchodní  
podmínky, odkliknutím budoucí účastník potvrdí, že s těmito Obchodními podmínkami souhlasí. Poté 
uživatel obdrží e-mailovou zprávu pro aktivaci svého účtu. 

 Po aktivaci svého účtu si uživatel vytiskne smlouvu o účasti na elektronických dražbách, na které 
prokáže totožnost, ověří zde úředně popř. elektronicky svůj podpis, v případě právnické osoby musí být 
dodán Dražebníkovi i úředně ověřený výpis z příslušného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. 
V případě právnické osoby, obce, územně samosprávného celku nebo státu musí být doklad o prokázání 
totožnosti podepsán statutárním orgánem. V případě elektronického doručování musí být požadované 
dokumenty převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů.  

 
 Doklad o prokázání totožnosti s požadovanými listinami může uživatel doručit jedním z 
následujících způsobů:  
 - zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu dražebníka - JV REALITY 
GROUP, a.s., nám. T.G. Masaryka 456/22, 301 00 Plzeň 
 - zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě s uznávaným elektronickým podpisem do datové 
schránky Dražebníka– ID eme3geb 

 - osobně v sídle Dražebníka  - JV REALITY GROUP, a.s., nám. T.G. Masaryka 456/22, 301 00 Plze 



 Po prokázání a ověření totožnosti Uživatele bude zaslána zpráva o přijetí smlouvy – čímž získá 

statut Ověřený uživatel účtu s doporučením, kdy se má nejpozději přihlásit na konkrétní dražbu a 
s doporučením, do kdy má zaplatit dražební jistotu. 

 
 Ověřený uživatel si v sekci nabídka nemovitostí vybere konkrétní dražbu. V detailu dražby 
účastník najde Znalecký posudek, manuál „Jak správně dražit„, dále Dražební vyhlášku a bude se zde 
zobrazovat zbývající doba do zahájení elektronické dražby a aktuální čas, popř. informace o  upuštění od 

dražby. 
 
 Po splnění podmínky složení dražební jistoty obdrží ověřený uživatel oznámení, že splnil všechny 
podmínky pro účast při dražbě a že se může přihlásit do konkrétní dražby. O této skutečnosti bude 
informován na adresu jeho elektronické pošty. 
 
 Dále ověřený uživatel prohlásí, že splňuje podmínky pro účast při dražbě ve smyslu ustanovení §3 

a §36 Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a že finanční prostředky (dražební jistota a doplatek 
ceny dosažené vydražením) nebudou pocházet z výnosů z trestné činnosti a financování terorismu- 
odkliknutím příslušného tlačítka. 
   
 Před zahájením dražby bude odesláno účastníkovi oznámení, že byl zapsán do seznamu účastníků 

dražby a zároveň obdrží náhodně vygenerované dražební číslo.  
 

 Po zahájení dražby se bude na detailu zobrazovat historie učiněných podání vč. označení 
Účastníků dle jejich ID, výše dosažené ceny a zbývající čas do konce dražby.  
 
 V případě, že se dražby účastní i účastník, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní 
právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Pokud se dražby účastní více účastníků, kterým svědčí 
předkupní právo, o vítězi se rozhodne losem. Účastníci, kterým bude svědčit předkupní právo, budou na 

seznamu účastníků vyznačeni červenou barvou. 
 
 Příhozy se budou činit tak, že se v příslušném okně bude zobrazovat částka příhozu (musí být 
stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem), kliknutím na tlačítko přihodit bude 
podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s ID dražitele, celkovou částkou a uvedeným 
přesným časem příhozu. 
 

 Dražba bude probíhat, dokud účastníci budou činit podání, minimálně však po dobu uvedenou v 

dražební vyhlášce a v souladu §5 Vyhl. č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické 
dražbě. 
 Pokud někdo z Dražitelů učiní Podání v posledních pěti minutách před Časem ukončením dražby, 
Čas ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto Podání. Je-li v této lhůtě 
učiněno další platné Podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut.  
 
 Pokud v posledních pěti minutách před Časem ukončení dražby nikdo z Dražitelů v Dražbě neučiní 

Podání, je Dražba ukončena v Čase ukončení dražby. 
 
 Příklep bude udělen licitátorem účastníkovi dražby, který učiní nejvyšší podání a to po uplynutí 
doby, během které bude moci činit podání. Časový limit každé dražby je rovněž uveden na detailu dražby, 
přičemž aktuální časový limit zbývající do ukončení dražby je odpočítáván a jsou zveřejněny výzvy 
„Poprvé“, „Podruhé“. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora: "neučiní-li někdo z přítomných 
účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení účastníka 

dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep” učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě 
jednou poslední podání a po třetí výzvě -„Potřetí“-udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší 

podání. Udělením příklepu je dražba ukončena.  Na detailu dražby se zobrazí info o udělení příklepu, výše 
ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Každý z účastníků obdrží info o ukončení dražby na jeho 
adresu elektronické pošty. 
 
 Dražební jistota bude neúspěšným Dražitelům vrácena po skončení Dražby způsobem 

stanoveným v Dražební vyhlášce.  
 
 V Dražbě se Vydražitel stává vlastníkem Předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu, jestliže 
řádně a včas uhradí Cenu dosaženou vydražením. 
 
 Průběh elektronické dražby se řídí §5 Vyhl. č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při 
elektronické dražbě a Zákonem č.26/2000 Sb.,o veřejných dražbách. 
 
 Po ukončení elektronické dražby bude vyhotoven záznam o průběhu elektronické dražby, který 



bude obsahovat základní údaje: označení předmětu dražby, dražebníka, licitátora a vydražitele, údaje o 

provedených elektronických úkonech účastníků dražby a o elektronických úkonech dražebníka vč. 
elektronických úkonů licitátora, čas provedení elektronického úkonu na setinu sekundy, identifikátor 

osoby vč. identifikace její IP adresy, záznam o případném chybovém výsledku elektronického úkonu nebo 
dražebního systému.  Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené 
vydražením a označení identifikace vydražitele.  Po dražbě bude vydražitel kontaktován za účelem 
podpisu protokolu o dražbě a ostatní dokumentace. Vydražitel je povinen doplatit cenu dosaženou 

vydražením dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce. 
 
3. Způsob složení dražební jistoty 
Dražební jistota musí být uhrazena jedním z následujícím způsobem::  

 poštovní poukázkou 
 bankovním převodem na účet dražebníka 
 vkladem hotovosti na účet dražebníka číslo 2500792496/2010, vedený u Fio banky, a.s., 

variabilní symbol (VS) číslo dražby: …………., specifický symbol: v případě, že je účastníkem dražby 
fyzická osoba - rodné číslo účastníka dražby, v případě, že je účastníkem dražby právnická osoba - 
identifikační číslo (IČ). Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky – její 

podmínky nutno konzultovat s dražebníkem. Lhůta pro předložení bankovní záruky končí v sídle 
dražebníka šestnáctou hodinou pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.  

Originál záruční listiny musí splňovat tyto podmínky: 
- V záruční listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do 
výše dražební jistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky 
písemně požádá banku a to z toho důvodu, že dlužník (tj. osoba, na jejíž žádost se zavázala banka 
záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záruční listině označen tak 

jak je označen v této vyhlášce. 
- Doba platnosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto 
vyhláškou pro úhradu ceny dosažené vydražením a zároveň pro případ, že bude konána ve smyslu § 25 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, opakovaná dražba, minimálně 30 dnů po konání opakované 
dražby. Nejzažší termín platnosti bankovní záruky je však jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky. 
- Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpání až do výše dražební jistoty. 

- Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv 
námitky či výhrady vůči dražebníkovi (záruka na první výzvu) s výjimkou námitky, že písemná výzva 
dražebníka o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Záruční listina 
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záruční listině 
uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva o plnění, vyplývající z bankovní záruky, učiněné ze 

strany dražebníka. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv 
omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala pro 

dosažení plnění, vyplývajícího mu ze záruční listiny, jinou povinnost (jako např. povinnost učinit předchozí 
výzvu dlužníkovi, nebo doložení dalších písemností, atd.), než povinnost písemně požádat o toto plnění v 
době platnosti uvedené v záruční listině. 
- Prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na území 
ČR od České národní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce. 
- Prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka se sídlem na území České republiky nebo 
zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České 

republiky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce. Tím není dotčeno právo předložit 
písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka. 
 

 
 

VI. DALŠÍ USTANOVENÍ 
 

1. Prohlášení Administrátora a Dražebníka 

Administrátor a ani dražebník negarantují rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost 

reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb 
nemovitostí a movitostí a konkrétní dražby, jíž se ověřený uživatel účastní. 

 
Administrátor či dražebník neodpovídají uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem 
Portálu  anebo internetových stránek. Administrátor či dražebník zejména neodpovídají za výpadky či 
omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž 

prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně administrátora či 
dražebníka, popř. na straně dalších. 

 
Dražebník je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na portálu. Na již 
probíhající aukce/dražby bude použito dosavadní znění obchodních podmínek. Veškeré spory vzniklé mezi 

dražebníkem a uživatelem aukčního/dražebního systému budou řešeny dle právního řádu České 



republiky, a to buďto Okresním soudem Plzeň-město nebo Krajským soudem v Plzni, podle toho, který z 

těchto soudů bude příslušným řešit takový spor jako soud prvního stupně. 
 

Dražebník upozorňuje uživatele elektronického systému, že jakékoli zneužití či poškození tohoto systému 
může být posuzováno jako trestný čin. Dražebník současně upozorňuje uživatele systému na skutečnost, 
že v případě nesplnění podmínek pro účast v aukci/dražbě, včetně podmínek pro nabývání nemovitostí na 
území České republiky cizími státními příslušníky ve smyslu příslušných ustanovení devizového zákona a 

dalších obecně závazných právních předpisů a vydražení nemovitosti takovým uživatelem, tento odpovídá 
za škodu, kterou tím způsobil. 

 
 

2. Doručování 
Dokumenty musí být  doručovány písemně, a to prostřednictvím Uživatelského účtu, elektronickou 
poštou, osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby 

odesílatele). 
 
Dokumenty se považují za doručené: 

 v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu okamžikem přihlášení se Uživatele do  
    Uživatelského účtu, 

 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem přijetí Dokumentu na server  příchozí 
pošty,  

 v případě osobního doručování převzetím Dokumentu jeho adresátem nebo  odmítnutím jeho 
převzetí,  

 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky 
obsahující Dokument adresátem nebo odepřením převzetí takové zásilky, případně uplynutím 
lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky s Dokumentem u provozovatele poštovních služeb  a dání 
výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o jejím uložení 

nedozvěděl. 
 
3. Ochrana spotřebitele 
 3.1. Ustanovení tohoto bodu 3.1. se použijí pouze na smlouvy uzavírané mezi Administrátorem či 
Dražebníkem jako podnikatelem a další smluvní stranou, která je spotřebitelem. 
 
 Dražebník uvádí pro spotřebitele tyto informace:  

 a) totožnost Administrátora a adresa pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v čl. I. část 

A. VOP, 
 b) označení služby a popis jejích hlavních vlastností: Smlouvy o provedení Aukce /Dražby upravují 
práva a povinnosti účastníků při konání Aukcí, Dražeb a při převodu věcí a při zprostředkování tohoto 
převodu a uzavírání smluv formou dražby, 
 c) cena služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: odměna Dražebníka 
a náhrada nákladů s jeho činností spojených je upravena zejména v čl. II. odst. 2 a 3 a v čl. III. odst. 8 

písm. e) VOP a v ceníku služeb Dražebníka, dostupném na Portálu, 
 d) způsob platby a způsob plnění: platby jsou hrazeny bezhotovostně nebo v hotovosti (avšak 
pouze do výše stanovené zákonem) dle VOP, 
 e) náklady na dodání: spotřebiteli nevznikají žádné náklady související s fyzickým dodáním služby 
do místa jejího dodání, 
 f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky 

pro uplatňování těchto práv: Dražebník je zavázán plnit bez vad; Dražebník neposkytuje smluvní záruku 
za jakost plnění; Spotřebitel je vadu plnění povinen vytknout Dražebníkovi bez zbytečného odkladu poté, 
kdy měl možnost vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Je-li vada 
odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy plnění nebo doplnění toho, co chybí, anebo 

přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni plnění řádně užívat, může spotřebitel buď 
odstoupit od smlouvy anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Právo z vadného plnění nevylučuje 
právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze 

domáhat z jiného právního důvodu; 
 g) údaj o době trvání závazku: závazky ze smluv uvedených ve VOP zanikají jejich splněním nebo 
uplynutím doby, na kterou jsou sjednány; bude-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji vypovědět s 
výpovědní lhůtou dle VOP, pokud nebude sjednána jiná výpovědní lhůta. 
 
 3.2. Ustanovení tohoto bodu 3.2. se použije na smlouvy uvedené ve VOP, pokud je Dražebník, 
jako podnikatel, uzavírá se spotřebitelem distančním způsobem nebo mimo své obchodní prostory.  

  
 Dražebník uvádí pro spotřebitele tyto informace:  
 a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na 
prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku 
a neliší se od základní sazby;  



 b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: účastník Aukce/Dražby je 

povinen uhradit aukční /dražební jistotu ve výši stanovené Aukční/Dražební vyhláškou dle VOP, 
 c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po 

kterou bude smlouva strany zavazovat: zde platí obdobně bod 3.1. písm. g) VOP,  
 d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, 
údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je 
tato cena neměnná: spotřebitel nehradí žádnou cenu za další zúčtovací období,  

 e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění, 
údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby: odměna Dražebníka a 
náhrada nákladů s jeho činností spojených je upravena zejména v čl. II. odst. 2 a 3 a v čl. III. odst. 8 
písm. e) VOP a v ceníku služeb Dražebníka, dostupném na Portálu; jelikož je Dražebník plátcem daně z 
přidané hodnoty, uplatňuje u zdanitelných plnění dle příslušného právního předpisu rovněž daň z přidané 
hodnoty, 
 f) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně 

údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: spotřebitel se může obrátit 
se svou stížností na Dražebníka, a to elektronickou poštou nebo písemně na adresu sídla; Dražebník 
odpoví na stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů po jejím obdržení; Spotřebitel 
se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru  nad činností 
Dražebníka či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů,  

 g) Dražebník poučuje tímto spotřebitele o možnosti odstoupit od smluv uvedených ve VOP ve 
lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejich uzavření, není-li v bodu 3.3. tohoto článku stanoveno jinak. Oznámení o 

odstoupení od smlouvy je spotřebitel i bez uvedení důvodu oprávněn zaslat na adresu sídla Dražebníka. 
Spotřebitel může pro odstoupení použít jeho vzor, který obsahuje náležitosti stanovené právními 
předpisy, umístěný na Portálu; Dražebník potvrdí přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy bez 
zbytečného odkladu. S právem odstoupit od smlouvy není spojena povinnost hradit odstupné ani žádný 
jiný postih, avšak spotřebitel je povinen uhradit Dražebníkovi vzniklé náklady dle jeho ceníku služeb, 
pokud Dražebníkovi již takové náklady v souladu se žádostí spotřebitele dle bodu 3.3. vznikly.  Lhůta pro 

odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu oznámení o 
odstoupení odešle Dražebníkovi, i když bude doručeno až po jejím uplynutí.  
 
 3.3. Nebude-li v uzavřené smlouvě ujednáno něco jiného, Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby 
Dražebník začal poskytovat plnění dle smlouvy uzavřené se spotřebitelem ihned po jejím uzavření, tedy 
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla 
Dražebníkem splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem dle předchozí věty před uplynutím lhůty 

pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavírané na základě veřejné 

dražby. 
 
 
 3.4. Dražebník uvádí dále následující informace:  
 a) všechny uzavřené smlouvy budou u něho uloženy ve formě, která umožňuje archivaci a 
reprodukci po zákonem stanovenou dobu a jsou spotřebiteli na jeho požádání přístupné, 

 b) pokud o to spotřebitel požádá a uhradí náklady s tím spojené, má právo obdržet kdykoli během 
trvání smlouvy její text v tištěné podobě, 
 c) smlouvy se uzavírají v českém jazyce; Dražebník bude komunikovat se spotřebitelem během 

účinnosti smlouvy a poskytovat informace v českém jazyce, 
 d) spotřebitel uzavírá smlouvy s Dražitelem v písemné formě v jeho sídle nebo v případě použití 

elektronických prostředků prostřednictvím Uživatelského účtu, 
 e) spotřebitel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před uzavřením 
smlouvy, 
 f) Dražebník je vázán ve vztahu ke spotřebiteli uzavřenou smlouvou, VOP a právními předpisy, 
nikoliv kodexy chování. 

 
 3.5. Spotřebitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek 

v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, že jim porozuměl a souhlasí s nimi a že byl seznámen 
s umístěním formuláře pro odstoupení od smlouvy, VOP a ceníku služeb Dražebníka na Portále. 
 
4. Převod a přechod práv  
 Strany souhlasí s tím, že Dražebník může jako postupitel převést svá práva a povinnosti ze všech 
smluv nebo z některé smlouvy třetí osobě, a to i v případě, kdy na základě smlouvy bylo již částečně 
plněno (v takovém případě lze smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno). Okamžikem 

účinnosti postoupení smlouvy vůči postoupené straně se Dražebník osvobozuje od svých povinností v 
rozsahu postoupení; tomuto následku může postoupená strana zabránit prohlášením vůči Dražebníkovi, 
že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Dražebník jako 
postupitel postoupení smlouvy postoupené straně oznámil, jinak právo postoupené strany učinit 
prohlášení zaniká. 
 



 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Strany smluvily, že Dražebník je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky a oznámení o jejich 
změně uskutečnit prostřednictvím Uživatelského účtu. V tomto případě platí, že uživatel musí odsouhlasit 
nové Obchodní podmínky v administraci na svém uživatelském účtu. Pokud tak neučiní, nebude se moci 
uživatel přihlásit do dražby. Nové znění Obchodních podmínek je pro Uživatele závazné.   

Právní otázky těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních 
předpisů. 
 
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.5.2015. 


