Piletická 486SDĚLENÍ PŘED
UZAVŘENÍM SMLOUVY
prostřednictvím internetu
dle ust. § 1811 a 1820 o.z.

Centrum aukcí.cz s.r.o., IČ 28850700, zapsaná oddílu C, vložce 30928, vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové, sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, kontakty: aukce@s-drazby.cz, www.s-drazby.cz , jako
Poskytovatelem aukčního prostředí
tímto podává v souladu s občanským zákoníkem následující sdělení před uzavřením smlouvy
Smlouva uzavřená zájemcem na základě jeho přihlášení se do aukce obsahuje tuto službu:
Poskytnutí visuálního a interaktivního on-line zpřístupnění digitálního obsahu na portále elektronických aukcí a
dražeb s-drazby.cz provozovaného na webové adrese www.s-drazby.cz v podobě prostředí internetové aukce

jako elektronického tržiště a poskytnutí práv a softwarových prostředků v tomto prostředí právně jednat
formou vlastních příhozů a ostatních složek jednání, tak aby zájemce mohl tímto způsobem v aukci soutěžit a
případně se stát jejím vítězem. Za tuto službu náleží poskytovateli aukčního prostředí sjednaná odměna, která
není součástí kupní ceny. Vyčíslení odměny je v každém okamžiku aukčního jednání přístupné v záložce „Popis
předmětu“ na detailu příslušné aukce. Služba je poskytována on-line v době konání dražby, jde o smlouvu o
dodání digitálního obsahu, jejíž plnění je nezávislé na běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Smlouva se uzavírá přihlášení do aukce a uzavření smlouvy se provede stisknutím tlačítka „Účastnit se“. Poté
uživatel stisknutím tlačítka „Podat přihlášku“ stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí se zněním smlouvy o
zprostředkování příležitosti formou účasti v elektronické aukci a sdělením před uzavřením smlouvy pro zájemcekupujícího.
Tímto se mezi shora uvedenými a níže podepsanými účastníky potvrzuje, že zájemce byl informován o
následujících skutečnostech v souvislosti s uzavřením smlouvy ( SMLOUVY O Ú
ÚČČAASSTTII V ELEKTRONICKÉ

AUKCI) použitím komunikace na dálku:
- výše odměny za službu (ceny služby): celkem ve výši částky stanovené jako aukční jistota ke konkrétní aukci,
již se zájemce účastní, odměna se v případě vítězství a aukci vypořádá započtením na složenou aukční
jistotu,
- poskytnutí služby nenese s sebou žádnou povinnost zvláštní platby použití prostředku komunikace na dálku
nad základní sazbu (Vašeho běžného připojení k internetu) a jiné náklady nevznikají,
- smlouva se uzavírá na konkrétní aukci, k níž se zájemce přihlašuje, a to v momentem jeho přihlášení se k
aukci a strany zavazuje vždy od jejího uzavření po dobu této aukce, až do doby ukončení této aukce a
vypořádání plnění dle smlouvy nebo do zmaření aukce,
- zájemce výslovně žádá o poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (jinak by se běžící
aukce zúčastnit nemohl), bere na vědomí sdělení, že po začátku aukce (zahájení plnění) nemá právo od
smlouvy odstoupit,
- Poskytovatel aukčního prostředí poskytuje zájemci právo od smlouvy odstoupit kdykoli do okamžiku zahájení
aukce, k níž se přihlásil, a to tak, které lze vykonat zasláním odstoupení prokazatelným způsobem na
elektronickou či poštovní adresu Poskytovatele aukčního prostředí tak, aby bylo doručeno do začátku aukce.
Za prokazatelný způsob se považuje emailová zpráva zaslaná z adresy uvedené při registraci zájemce na
portálu, emailová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem, případně doporučený dopis. Kromě
uvedeného se vždy za včasné odstoupení od smlouvy považuje nezaplacení aukční jistoty a neučinění
žádného příhozu v aukci.
Částečně použito z audra.cz dle Zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, dle §
31, § 8 odst. 1) a odst. 3)

- pro případ včasného odstoupení od smlouvy není zájemce povinen uhradit Poskytovateli aukčního prostředí
na poměrnou části ceny (odměny) ničeho,
- nad rámec zákonných povinností Poskytovatel aukčního prostředí poskytuje zájemci i právo odstoupit z běžící
aukce bez povinnosti platit na poměrnou části ceny (odměny), pokud odstoupení v elektronické formě doručí v
průběhu aukčního jednání před jeho ukončením a současně k doručení odstoupení nedošlo v okamžiku, kdy
měl zájemce nejvyšší příhoz a ten nebyl do skončení aukce překonán,
- jinak (tj. odstoupení v momentu nepřekonaného nejvyššího příhozu) zakládá povinnost zájemce zaplatit plnou
částku odměny,
- odstoupit od smlouvy lze vyplněním a odesláním formuláře uloženého zde:

https://www.s-drazby.cz/soubory/636692493888437084_Formulář odstoupení kupující.pdf
- se stížností na jednání Poskytovatele aukčního prostředí se zájemce může obracet na Českou obchodní
inspekci, u níž lze rovněž prostřednictvím oddělení ADR navrhnout mimosoudní řešení sporu.
Zájemce přijetím tohoto sdělení před uzavřením smlouvy na webovém rozhraní potvrzuje, že mu je toto sdělení
poskytnuto v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy (SMLOUVY O Ú
ÚČČAASSTTII V ELEKTRONICKÉ AUKCI) a
že mu byl s dostatečných předstihem před uzavřením smlouvy předložen návrh uvedené smlouvy, obsahující
zejména označení služeb včetně jejich specifikace, způsob vypořádání ceny služby, způsob platby a způsob
plnění a další zákonem požadované údaje.

Částečně použito z audra.cz dle Zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, dle §
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