AUKČNÍ ŘÁD – RETRO GARÁŽ
Článek 1. Úvodní ujednání
1.1.

Pořadatelem aukcí je Retro Garáž s.r.o., IČO: 17163901, se
sídlem Svatošská 393/51, 360 07, Karlovy Vary – Doubí,
bankovní spojení: 123-7426990277/0100 (dále jen “Pořadatel aukce”).

1.2.

Tento aukční řád upravuje postup při prodeji předmětů, zpravidla auto-moto veteránů, které
svěřili Pořadateli aukce třetí osoby (dále jen „Prodávající“) za účelem zprostředkování prodeje,
kdy prodávající pověřuje Pořadatele aukce, aby v aukci zajistil kupujícího předmětů, zpravidla
auto-moto veteránů.

1.3.

Aukce Retro Garáž nejsou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

1.4.

Předmětem aukce Retro Garáž je soutěž blíže neurčeného počtu účastníků aukce o právo na
uzavření smlouvy o koupi předmětů prodávaných Prodávajícím ve smyslu ustanovení § 2079 a
násl. zákona č. 89/2012 S., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).

1.5.

Vlastnictví k draženým předmětům vítěz aukce nenabývá rozhodnutím o příklepu Pořadatele
aukce, ale až na základě podepsání kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím a úplného uhrazení
kupní ceny na účet Pořadatele aukce.

Článek 2. Aukční vyhláška
2.1.

Pořadatel aukce zveřejňuje vyhlášku o konání aukce s uvedením místa, způsobu konání aukce,
data a času konání aukce, prodávaných předmětů, vyvolávacích cen a určené aukční jistoty (dále
jen „Aukční vyhláška“), a to na svých webových stránkách www.retro-garaz.cz.

2.2.

Aukční vyhláška bude Pořadatelem aukce zveřejněna nejméně 1 pracovní den přede dnem
konání příslušné aukce.

2.3.

Každý jednotlivý předmět je v Aukční vyhlášce podrobně specifikován tak, aby nemohl být
zaměněn za jiný, a označen pořadovým číslem aukčního jednání.

2.4.

Pořadatel aukce spolu s Aukční vyhláškou zveřejní návrh kupní smlouvy na prodávané předměty,
jejíž k jejímuž uzavření získá vítěz aukce právo (dále jen „Návrh smlouvy“). Návrh smlouvy bude
obsahovat volné místo pro doplnění údaje o kupní ceně, která bude doplněna podle nejvyšší
částky dosažené posledním příhozem, a volné místo pro doplnění údaje o osobě vítěze aukce
jakožto kupujícím.

2.5.

Pořadatel aukce neodpovídá zá správnost, úplnost ani soulad Návrhu smlouvy či smlouvy
uzavřené na základě Návrhu smlouvy s obecně závaznými právními předpisy. Pořadatel aukce
neodpovídá za případné změny či doplnění Návrhu smlouvy či smlouvy uzavřené na základě
Návrhu smlouvy provedené vítězem aukce a/nebo Prodávajícím.

Článek 3. Účastník aukce
3.1.

Účastníkem aukce může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území
ČR, která podpisem registračního formuláře udělila Pořadateli aukce souhlas se zpracováním
svých osobních údajů a souhlas s pořizováním zvukových a obrazových záznamů z aukce.

3.2.

Fyzická osoba nebo právnická osoba, nejedná-li svým statutárním orgánem, se mohou nechat při
aukci zastoupit zmocněncem na základě plné moci s podpisem zmocnitele, ve které bude
uvedeno jméno a příjmení zmocnitele a zmocněnce, IČ nebo rodné číslo zmocnitele a zmocněnce,
sídlo firmy nebo adresa bydliště zmocnitele a zmocněnce a podpis zmocnitele a zmocněnce, ve
které dále zmocnitel určí předměty aukce, které za něho má zmocněnec dražit, a že je zmocněnec
oprávněn za zmocnitele tyto předměty koupit (uzavřít kupní smlouvu).

3.3.

Účastníkem aukce nesmí být osoba podnapilá, pod vlivem omamných či psychotropních látek či
osoba hrubě porušující pravidla slušného chování v průběhu aukce, jakož ani osoba, jíž byla
pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, případně osoba zbavená svéprávnosti.
Rovněž nesmí být účastníkem aukce Pořadatel aukce a osoby Pořadateli aukce blízké ve smyslu
ustanovení § 22 ObčZ.

3.4.

Pořadatel aukce je oprávněn zjišťovat totožnost účastníků aukce před vydáním aukčního čísla.
Zjištění totožnosti účastníka aukce se provádí podle předloženého dokladu osvědčujícího
totožnost účastníka aukce, tj. podle platného občanského průkazu či platného cestovního pasu
účastníka aukce. V případě nemožnosti ověření totožnosti či odmítnutí prokázání totožnosti
nebude účastník do aukce řádně registrován.

Článek 4. Registrace do aukce
4.1.

Každý účastník aukce musí být řádně registrován. V případě aukcí bez fyzické účasti (telefonní
aukce), provede zájemce registraci online na stránkách www.retro-garaz.cz, a to vyplněním
registračního formuláře. V případě aukcí s fyzickou účastí je vedle registrace online možná i
registrace na místě konání aukce, a to nejméně 1 hodinu před zahájením aukce, není-li uvedeno
v Aukční vyhlášce jinak. V případě registrace online musí být veškeré Registrační podmínky
splněny účastníkem aukce nejpozději den před datem konání aukce do 16:00 hod.

4.2.

Registrace účastníka aukce je účinná až v po splnění všech požadavků Pořadatele aukce pro účast
v příslušné aukci (dále jen „Registrační podmínky“). Registračními podmínkami se rozumí
zejména složení stanovené aukční jistoty, ověření totožnosti účastníka aukce, vyplnění
registračního formuláře, potvrzení o seznámení se s aukčním řádem ze strany účastníka aukce a
v případě telefonních aukcí dále poskytnutí úředně ověřené plné moci k zastupování na aukci.
Další registrační podmínky může stanovit Aukční vyhláška.

4.3.

Po splnění všech Registračních podmínek bude účastník aukce úspěšně registrován. O této
skutečnosti vyrozumí Pořadatel aukce účastníka aukce e-mailem, případně osobně. Bez potvrzení
o účinné registraci účastníka aukce nebude účastníkovi aukce v příslušné aukci umožněna účast.

Článek 5. Aukce
5.1.

Aukce je veřejná, přičemž aktivně se účastnit aukce mohou pouze řádně registrovaní účastníci
aukce.

5.2.

Aukce Retro Garáž se konají formou tzv. anglické aukce. Základem je stanovené nejnižší podání,
které je postupně navyšováno jednotlivými příhozy účastníků aukce směrem nahoru.

5.3.

O vyloučení účastníka aukce či jiné osoby z aukce rozhoduje dle svého uvážení Pořadatel aukce.

5.4.

Pořadatel aukce má právo i bez uvedení důvodu aukci přerušit či zrušit.

Článek 6. Aukce s fyzickou účastí
6.1.

Účastníci aukce se zúčastní aukčního jednání osobně přímo v místě a čase konání aukce.

6.2.

Sami účastníci aukce činí jednotlivé příhozy při aukčním jednání.

Článek 7. Aukce bez fyzické účasti
7.1.

Účastníci aukce se zúčastní aukčního jednání zprostředkovaně pomocí telefonického spojení (tzv.
telefonní aukce).

7.2.

V místě a čase konání aukčního jednání na základě pokynů jednotlivých účastníků přihazují
telefonisté, kteří jsou přítomni na aukčním jednání osobně.

Článek 8. Průběh aukce
8.1.

Všichni účastníci aukce i jiné osoby, kterým bude umožněna účast na aukci, jsou povinny
dodržovat v průběhu aukce pravidla slušného chování a dodržovat pokyny Pořadatele aukce
a/nebo licitátora.

8.2.

Účastníci aukce s fyzickou účastí se na aukci musí dostavit nejméně 30 minut před zahájením
aukčního jednání.

8.3.

Pořadatel aukce před zahájením aukce provede ověření totožnosti a kontrolu složených aukčních
jistot jednotlivých účastníků aukce.

8.4.

Osoby, které nesplní podmínky dané tímto aukčním řádem nebudou na aukci připuštěny,
nerozhodne-li Pořadatel aukce jinak.

8.5.

Účastník aukce může z aukčního jednání odstoupit, a to pouze do doby než učiní podání. Po
odstoupení odevzdá Pořadateli aukce přidělené aukční číslo. Aukční číslo odevzdávají Pořadateli
aukce po skončení všichni účastníci aukce.

8.6.

Aukci provádí licitátor pověřený k provedení aukce Pořadatelem aukce.

8.7.

Pro každý jednotlivý předmět je vedeno samostatné aukční jednání.

8.8.

Licitátor je každý jednotlivý předmět povinen vyvolat zvlášť a uvést jeho přesnou specifikaci,
pořadové číslo aukce podle Aukční vyhlášky a nejnižší podání.

8.9.

Právo na uzavření kupní smlouvy k draženému předmětu má ten účastník aukce, který učinil
nejvyšší příhoz v aukčním jednání a kterému byl tento příhoz odklepnut licitátorem. V případě,
že je u draženého předmětu stanovena minimální prodejní cena (aukční rezerva), musí být v
aukčním jednání dosaženo alespoň této ceny. Při nedosažení aukční rezervy nevzniká vítězi aukce
nárok na získání draženého předmětu ani na uzavření kupní smlouvy k tomuto předmětu. Pokud
není minimální prodejní cena předem stanovena, získává vítěz aukce dražený předmět za nejvyšší
nabídnutou cenu v aukci.

8.10.

Aukce začíná po vyvolání nabízeného předmětu a koná se tak dlouho, činí-li účastníci aukce
příhozy. Aukční vyhláška může stanovit minimální výši příhozu.

8.11.

Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník aukce viditelně v ruce uchopené aukční číslo.

8.12.

Okamžitou aukční cenou se rozumí částka kupní ceny, za kterou je dražený předmět v průběhu
narůstání příhozů vyvoláván. Licitátor po každém příhozu sdělí účastníkům aukčního jednání
okamžitou aukční cenu.

8.13.

Pokud není přes dvojí vyzvání licitátora přihozeno žádným nebo dalším příhozem, oznámí licitátor
ještě jednou okamžitou aukční cenu předmětu a přiklepne výhru tomu účastníkovi aukce, který
přihodil jako poslední. Kdo má přiklepnutý poslední příhoz, stává se vítězem aukce.

8.14.

Nejvyšší dosažená okamžitá aukční cena u každého aukčního jednání se stává cenou kupní
s výjimkou aukce, kde je předem stanovená aukční rezerva

8.15.

Pořadatel aukce si vyhrazuje právo v případě, že nedojde ze strany vítěze aukce k uzavření kupní
smlouvy a uhrazení kupní ceny (Článek 11. odst. 11.4.), nabídnout dražený předmět již bez
dalšího aukčního jednání ke koupi tomu účastníkovi aukce, který nabídnul druhou nejvyšší aukční
cenu, případně konat ohledně této věci nové aukční jednání.

8.16.

Pořadatel aukce si vyhrazuje právo aukci nebo kterékoli aukční jednání kdykoli přerušit či
neuzavřít smlouvu na vydražený předmět (je-li k tomuto zmocněn ze strany Prodejce) v případě,
že bude mít pochybnosti o schopnosti vítěze aukce naplnit smluvní podmínky kupní smlouvy či v
případě, že zjistí, že vítěz aukce není oprávněn kupní smlouvu uzavřít. V případě, že Pořadatel
aukce nedojde z důvodů uvedených v tomto článku aukčního řádu či z jiných důvodů uzavření
kupní smlouvy, je Pořadatel aukce povinen složenou aukční jistotu vrátit vítězi aukce v plné výši.

8.17.

V případě, že účastník aukce či jiná osoba narušuje průběh aukce, může být taková osoba z účasti
na aukci Pořadatelem aukce a /nebo licitátorem vyloučena a vykázána z aukční místnosti.

8.18.

Případné spory v průběhu aukce řeší výlučně Pořadatel aukce a/nebo licitátor, proti jehož
rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

8.19.

O aukčním jednání ke každému předmětu či souboru předmětů, jsou-li tyto draženy v jednom
aukčním jednání souhrnně, sepisuje Pořadatel aukční protokol. Aukční protokol obsahuje
alespoň údaj o draženém předmětu, vítězi aukce a vítězné ceně. Aukční protokol podepisuje vždy
licitátor a Pořadatel nebo osoba k tomu pověřená Pořadatelem.

Článek 9. Aukční jistota
9.1.

Aukční jistota je částka, kterou určí Aukční vyhláška, a kterou musí účastník aukce složit, buď v
hotovosti před zahájením aukce přímo v prostorách konání aukce, je-li toto umožněno
Pořadatelem aukce, nebo nejpozději jeden pracovní den před konáním aukce převodem na účet
Pořadatele aukce, a to do 16:00 hod.

9.2.

Účastník aukce se může zúčastnit několika aukčních jednání (jsou-li vyhlášena), musí však mít
složenu aukční jistotu určenou Aukční vyhláškou každý jednotlivý předměty nabízený v aukci, jíž
se chce zúčastnit.

9.3.

V případě, že účastník aukce získá právo na uzavření kupní smlouvy na dražený předmět, složená
aukční jistota se v plné výši započte na úhradu kupní ceny předmětu aukce. To znamená, že vítěz
aukce pouze doplatí rozdíl mezi nejvyšší dosaženou okamžitou aukční cenou a složenou aukční
jistotou.

9.4.

V případě, že účastník aukce z jakéhokoli důvodu nevydraží právo na uzavření kupní smlouvy na
dražený předmět, složená aukční jistota se v plné výši vrací účastníkovi aukce, a to v hotovosti
(skládal-li účastník aukce aukční jistotu k rukám Pořadatele aukce v hotovosti), nebo převodem
na bankovní účet, ze kterého byla aukční jistota účastníkem aukce poukázána, a to do 10
pracovních dnů ode dne konání aukce.

9.5.

V případě, že vítěz aukce nepřistoupí po skončení aukce k uzavření kupní smlouvy na vydražený
předmět a/nebo nezaplatí kupní cenu za vydražený předmět ve stanovené lhůtě, má Pořadatel
aukce vůči tomuto účastníkovi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši rovnající se složené aukční
jistotě na dražený předmět. Pořadatel aukce je oprávněn započíst si nárok na úhradu smluvní
pokuty podle věty předchozí oproti nároku účastníka aukce na vrácení složené aukční jistoty.

Článek 10. Aukční rezerva
10.1.

Aukční rezerva je minimální prodejní cena požadovaná Prodávajícím za dražený předmět, aby
došlo k vydražení možnosti uzavřít kupní smlouvu na tento předmět v příslušné aukci. Je-li tato
rezerva Prodávajícím stanovena, musí během aukčního jednání dojít k jejímu dosažení nebo
překročení. Nebude-li v aukčním jednání dosaženo alespoň aukční rezervy, nevzniká účastníkovi
aukce nárok na uzavření kupní smlouvy na dražený předmět.

10.2.

Aukční rezerva může být veřejná nebo neveřejná.

10.3.

Předměty bez aukční rezervy jsou takové, jejichž minimální prodejní cena není stanovena.
Prodejní cena takových předmětů je určena výhradně aukcí samotnou.

10.4.

Předměty s aukční rezervou veřejnou jsou takové, jejichž aukční rezerva je stanovena, přičemž je
zveřejněna předem v Aukční vyhlášce.

10.5.

Předměty s aukční rezervou neveřejnou jsou takové, jejichž aukční rezerva je stanovena, přičemž
není zveřejněna Aukční vyhláškou ani jinak oznámena účastníkům aukce. Licitátor a/nebo
Pořadatel aukce před dražbou předmětu s aukční rezervou neveřejnou účastníkům aukce
oznámí, že předmět bude dražen jako předmět s aukční rezervou neveřejnou. U předmětu
s aukční rezervou neveřejnou oznámí licitátor po skončení nebo v průběhu aukčního jednání, zda
bylo dosaženo aukční rezervy, případně zda byla aukční rezerva překonána.

Článek 11. Uzavření kupní smlouvy
11.1.

Při aukcích s fyzickou účastí je kupní smlouva uzavřena s vítězem aukce bezprostředně po
skončení aukčního jednání, není-li v Aukční vyhlášce uvedeno jinak. Platba kupní ceny probíhá
buďto v hotovosti při podpisu kupní smlouvy, případně převodem na účet Pořadatele aukce
nejpozději však do 10 pracovních dnů od data konání aukce. Hotovostní platby jsou možné pouze
do výše stanovené obecně závazným právním předpisem.

11.2.

V případě aukcí bez fyzické účasti (telefonní aukce), kdy přihazují jednotliví účastníci aukce
prostřednictvím zmocněnců - telefonních operátorů Pořadatele aukce v místě a čase konání
aukce, dochází k uzavření kupní smlouvy až po jejím podepsání oběma stranami (vítězem aukce
jako kupujícím a Prodávajícím), přičemž Návrh smlouvy doplněný o chybějící údaje bude vítězi
aukce zaslán e-mailem Pořadatelem aukce. Vítěz aukce jako kupující je povinen řádně podepsaný
Návrh smlouvy zaslat e-mailem zpět Pořadateli aukce, a to bezodkladně po jeho obdržení,
nejpozději však do 10 pracovních dnů od data konání aukce. Platba vysoutěžené kupní ceny dle
příslušné kupní smlouvy probíhá v případě aukcí bez fyzické účasti vždy převodem na účet
Pořadatele aukce, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od data konání aukce.

11.3.

Vlastnictví k předmětu nabývá vítěz aukce až po řádném uzavření kupní smlouvy, jejím
podepsáním oběma stranami (Prodávajícím a kupujícím) a úplným uhrazením kupní ceny na účet
Pořadatele aukce.

11.4.

V případě neuzavření kupní smlouvy či nezaplacením kupní ceny kupujícím dle stanovených
podmínek má Prodávající možnost nabídnout předmět prostřednictvím Pořadatele aukce dalším
účastníkům aukce, přičemž je vždy nejprve osloven účastník aukce, který nabídl druhou nejvyšší
aukční cenu či provést nové aukční jednání. V tomto případě náleží Pořadateli aukce standardní
sjednaná výše odměny na základě smlouvy o zprostředkovatelském prodeji v aukci uzavřené s
Prodávajícím. Pořadatel aukce nemá nárok na sjednanou odměnu z prodeje pouze v případě
nedosažení požadované aukční rezervy, byla-li stanovena, nebo v případě neuzavření kupní
smlouvy s žádným z účastníků aukce, kteří v aukci nabídli částku rovnou nebo vyšší, než jaká byla
stanovená aukční rezerva.

11.5.

Pořadatel aukce je povinen Prodávajícímu vyplatit výtěžek z aukce (kupní cenu dle kupní smlouvy
uzavřené s vítězem aukce) bez zbytečného odkladu poté, co bude vítězem uhrazena na účet
Pořadatele aukce. V případě uhrazení kupní ceny ze strany vítěze aukce v hotovosti je výtěžek
z aukce vyplacen Prodávajícímu rovněž v hotovosti v den aukce, není-li na základě smlouvy o
zprostředkovatelském prodeji v aukci dohodnuto předem jinak. V případě bezhotovostních
plateb činí lhůta pro vyplacení výtěžku z aukce Prodávajícímu ze strany Pořadatele aukce 10
pracovních dnů od data přijetí výtěžku aukce od vítěze aukce. V obou případech platí, že
Pořadatel aukce vyplácí Prodávajícímu částku sníženou o sjednanou odměnu za
zprostředkovatelský prodej v aukci stanovenou na základě smlouvy o zprostředkovatelském
prodeji v aukci.

Článek 12. Závěrečná ustanovení
12.1.

Tento aukční řád je závazný pro všechny účastníky aukce, Prodávající i Pořadatele aukce.

12.2.

Každý účastník aukce je povinen se s aukčním řádem podrobně seznámit. Neznalosti pravidel
stanovených aukčním řádem se účastník aukce nemůže dovolávat.

12.3.

Vítěz aukce si převezme vydražený předmět bezprostředně po úhradě vítězné ceny z příslušného
aukčního jednání (kupní ceny dle kupní smlouvy uzavřené s vítězem aukce). Odvoz vydraženého
předmětu si vítěz aukce zajistí na vlastní náklady, není-li dohodnuto s Pořadatelem aukce jinak.

12.4.

Pořadatel aukce nenese žádnou odpovědnost za vady předmětů. Vítěz aukce souhlasí s tím, že v
případě výskytu vad předmětu nemá nárok na vrácení draženého předmětu a že případná práva
plynoucí z vad vydraženého předmětu bude uplatňovat vůči Prodávajícímu.

