
 

 

  

SSMMLLOOUUVVAA  OO  PPOOSSKKYYTTNNUUTTÍÍ  SSLLUUŽŽEEBB  VV  RRÁÁMMCCII  EEXXEEKKUUČČNNÍÍ  DDRRAAŽŽBBYY  

systémem s-drazby.cz pro fyzické a právnické osoby 

 

 
Uzavřená mezi: 

 

Centrum aukcí.cz s.r.o., Luční 568, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28850700, DIČ: 

CZ28850700, oddíl C,  30928 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, info@s-

drazby.cz, www.s-drazby.cz , jako Poskytovatelem služeb v rámci exekuční dražby. 

 

a 

 

registrovaným uživatelem portálu s-drazby.cz, jako zájemcem. 

 

 

Čl. I. 

Předmět smlouvy 

 

Poskytnutí dostupných informací v rámci příslušné exekuční dražby a tím „zajištění obstarání 

příležitosti možnosti koupě dražené nemovitosti“ a možného poskytnutí dalších doplňkových 

služeb souvisejících s exekuční dražbou. Poskytnutím informací se rozumí odeslání příslušné 

dražební vyhlášky a znaleckého ocenění k dražené nemovitosti, kdy tyto dokumenty budou 

zájemci poskytnuty elektronickou poštou. Tento úkon se považuje za splnění činnosti 

„zajištění obstarání příležitosti koupě dražené nemovitosti“. Možným poskytnutím dalších 

doplňkových služeb souvisejících s exekuční dražbou se rozumí poskytnutí těchto budoucích 

činností souvisejících s exekuční dražbou a to zejména: 

 

- financování dražební jistoty, 

- spolufinancování nákupu dražené nemovitosti do 50% kupní ceny, dle tržních 

podmínek 

- řešení vystěhování vydražené nemovitosti, 

- následný prodej, 

- řešení možného předražku, financování předražku. 

 

Poskytnutí doplňkových služeb související s exekuční dražbou je odvislé od budoucího 

vývoje exekuční dražby a dle potřeb zájemce, poskytnutí těchto doplňkových služeb je 

podmíněno vzájemnou budoucí dohodou smluvních stran.  

 

 

Čl. II. 

Odměna 

 

 

 Za výše uvedené služby, „zajištění obstarání příležitosti koupě dražené nemovitosti“ a za 

možnost využití dalších doplňkových služeb souvisejících s exekuční dražbou a to po 

vzájemné dohodě, náleží poskytovateli služeb v rámci exekuční dražby sjednaná odměna, 

která je vzájemně dohodnuta na základní odměnu ve výši 5% z ceny dosažené vydražením a 

mimořádnou odměnu ve výši 30% z dosažené úspory v rámci exekuční dražby, tedy rozdílu 
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mezi odhadní cenou a cenou dosaženou vydražením. Splatnost obou odměn, pokud na ně 

vznikne nárok, je 30 dnů po pravomocném nabytí vlastnického práva k draženým 

nemovitostem. Nárok na výše uvedené odměny vzniká pouze v případě, že se zájemce stane 

vlastníkem předmětné dražené nemovitosti. Registrační poplatek činí 5.000,-Kč je splatný do 

90 dnů od data registrace na www.S-drazby.cz. Registrační poplatek zahrnuje možnost využití 

emailové podpory, možnost využití produktů Dražba Efektivně, zastoupení klienta na dražbě, 

Testovací Dražba, kde si klient může bez rizika vyzkoušet elektronické dražební prostředí. 

V případě, že dojde k „nákupu“ klientem vybrané nemovitosti v dražbě, zahrnuje registrační 

poplatek též revizi smluvních dokumentů potřebných pro nabytí nemovitosti. Veškeré výše 

uvedené služby je možno využít po dobu 90 dnů od data registrace. 

 

 

Článek III. 

Ostatní ujednání 

 

Poskytovatel služeb v rámci exekuční dražby není vyhlašovatelem exekuční dražby ani 

dražebníkem, neodpovídá za údaje uvedené v dražební vyhlášce a ve znaleckém posudku a 

upozorňuje na možnost odročení, či zrušení dražebního jednání. Zájemce výslovně žádá o 

poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (jinak by se případně 

exekuční dražby nemohl zúčastnit), bere na vědomí sdělení, že po odeslání dražební vyhlášky 

a znaleckého ocenění k příslušné exekuční dražbě (zahájení plnění) nemá právo od smlouvy 

odstoupit. Poskytovatel služeb v rámci exekuční dražby poskytuje zájemci právo od smlouvy 

odstoupit kdykoli do okamžiku odeslání dražební vyhlášky a znaleckého ocenění k příslušné 

exekuční dražbě, ve které zájemce projevil zájem o účast, a to tak, zasláním odstoupení 

prokazatelným způsobem na elektronickou či poštovní adresu poskytovatele služeb v rámci 

exekuční dražby tak, aby bylo doručeno do okamžiku odeslání dražební vyhlášky a 

znaleckého ocenění. 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. Pro případ včasného odstoupení od 

smlouvy není zájemce povinen uhradit poskytovateli služeb v rámci exekuční dražby ničeho. 

Odstoupit od smlouvy lze vyplněním a odesláním formuláře, který je přílohou této smlouvy.  

 

Tato smlouva se uzavírá prostřednictvím komunikace na dálku v prostředí internetu. Zájemce 

prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil se Sdělením před 

uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu a se znalostí tohoto sdělení tuto smlouvu po 

zralé úvaze uzavírá. Smluvní strany shodně prohlašují, že byla tato smlouva uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Centrum aukcí.cz s.r.o. 

Luční 568                                                                                 

500 03 Hradec Králové  

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby  

ze dne ………….. 

  

  

Zájemce  

  

Jméno a příjmení:  

  

Adresa: 

  

  

  

Beru na vědomí, že v souladu se zákonem a Smlouvou o poskytnutí služeb v rámci exekuční 

dražby (smlouvou), je toto odstoupení účinné pouze, je-li podáno do okamžiku zahájení 

plnění, tedy do okamžiku odeslání dražební vyhlášky a znaleckého ocenění pro předmětnou 

exekuční dražbu.   

 

Poučení:  

V případě včasného odstoupení od smlouvy není zájemce povinen uhradit Poskytovateli 

služeb v rámci exekuční dražby ničeho.  

 

  

V ……………….datum…………….   

  

  

                                                                                                       Zájemce 

 


