SPIS K ZADÁNÍ SPOTŘEBITELSKOPRÁVNÍHO
MOOT COURTU 2021
Veškeré přílohy jsou fiktivní a jsou vytvořené pro účely simulovaného soudního jednání
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Aukční podmínky
Článek 1
Provozovatelem portálu www.k-aukce.cz (dál jen „Provozovatel“) je Drda a synové, k.s., IČ: 24140484
se sídlem Mrázkova 2100/49, 796 01 Prostějov, vedená u Krajského soudu v Ostravě – pobočka
v Olomouci pod spisovou značkou B 18454 (dále jen Společnost).
Článek 2
Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se
nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 3
Provozovatel se zavazuje registrovanému uživateli poskytnout v případě dobrovolné aukce digitální
obsah, jehož předmětem je elektronická internetová aukce pro zprostředkování příležitosti pro zájemce
uzavřít s konkrétním prodávajícím v budoucnu kupní smlouvu, přičemž kupní cena takové smlouvy
bude stanovena vlastním jednáním (příhozy) zájemce v elektronické aukci. Provozovatel se zavazuje
registrovanému uživateli poskytnout v případě exekuční aukce dostupné informace 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 zastoupení na dražbě na základě plné moci, financování dražební jistoty,
spolufinancování nákupu dražené nemovitosti do 50 % kupní ceny, dle běžných 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. Provozovatel se zavazuje registrovanému uživateli
poskytnout v případě insolvenční aukce dostupné informace v rámci příslušného insolvenčního řízení a
tím zajištění obstarání příležitosti nabytí vlastnického práva k nemovitostem z insolvenčního řízení a
možného poskytnutí dalších doplňkových služeb souvisejících se zpeněžením v rámci insolvenčního
řízení. Poskytnutím informací se rozumí odeslání příslušného odkazu pro zpřístupnění veřejně
dostupných informací v rámci detailu předmětného insolvenčního řízení, kdy tyto informace budou
zájemci odeslány elektronickou poštou. Tento úkon se považuje za splnění činnosti „zajištění obstarání
příležitosti nabytí vlastnického práva k nemovitostem z insolvenčního řízení“. Možným poskytnutím
dalších doplňkových služeb souvisejících se zajištěním obstarání případné příležitosti se rozumí
poskytnutí těchto budoucích činností souvisejících s danou službou, a to zejména zastoupení v rámci
komunikace s insolvenčním správcem, insolvenčním soudem, se zajištěnými věřiteli, na dražbě na
základě plné moci, spolufinancování nákupu nemovitosti do 50 % kupní ceny, dle běžných podmínek,
řešení vystěhování nemovitosti, následný prodej. Poskytnutí doplňkových služeb související s danou
službou je odvislé od budoucího vývoje Insolvenčního řízení a dle potřeb zájemce, poskytnutí těchto
doplňkových služeb je podmíněno vzájemnou budoucí dohodou smluvních stran.
Článek 4
U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno (e-mai) a zvolí si heslo pro přístup na portál www.kaukce.cz jako unikátní identifikátor. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.
Článek 5
7

Z bezpečnostních důvodů může být registrovaný a využívat portál www.k-aukce.cz z jednoho stroje
(počítač, tablet, apod.) pouze jeden dražitel, základně registrovaný nebo ostatní účastník dražby. Rovněž
může být dražitel, základně registrovaný nebo ostatní účastník dražby registrován pouze s jednou emailovou
adresou.

Článek 6
Pro účast v dražbě je nutné před zahájením dražby se přihlásit k dražbě, doložit svou totožnost a, je-li to
vyžadováno, složit dražební jistotu. Pokud nejsou všechny podmínky včas (před zahájením dražby) splněny,
účast v dražbě není možná.

Článek 7
V průběhu dražby může dražitel přihazovat a tím činit svá podání. Dražitelé jsou svými podáními vázáni,
učiněné podání nelze vzít zpět. Pro potvrzení nejnižšího podání může být obvykle příhoz ve výši 0 Kč, další
příhoz je ve stanovené minimální výši, vyjma příhozu dražitele s předkupním právem, který může nabízené
podání pouze dorovnávat příhozem 0 Kč.

Článek 8
V průběhu dražby je dražitel povinen aktualizovat webovou stránku dražby kliknutím na odkaz “Obnovit
příhozy”, aby měl k dispozici aktuální výši podání a příhozu, jakožto i stav dražby. V případě, že bude
příhoz/podání učiněn v posledních 10 minutách stanoveného trvání dražby, stanovený čas konce dražby se
automaticky prodlužuje o 10 min. od okamžiku posledního učiněného podání a tento krok se opakuje, pokud
neuplyne 10 min. bez učinění dalšího podání.

Článek 9
Po skončení dražby může dražitel nebo ostatní účastník dražby podat námitku, a to v termínu a způsobem,
který je definován dražební vyhláškou. Pokud je povoleno u dražby podávat námitky elektronicky, lze tak
učinit odesláním formuláře na webové stránce dražby. Námitka je posílána přímo dražebníkovi, který o ní
taktéž rozhodne.

Článek 10
Osoba, která se jakýmkoliv způsobem bude pokoušet ovlivnit dražbu, bere na vědomí, že o ní bude veden
záznam, který bude sloužit pro potřeby dražebních portálů a dražebníků. Upozorňujeme uživatele systému
elektronických dražeb, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin.

Článek 11
Ceník služeb:
1. DOBROVOLNÉ AUKCE:
Účast v aukci – ZDARMA
Registrace do aukce – ZDARMA
Uveřejnění nemovitosti do aukce – ZDARMA
Zpracování nemovitosti do aukce – ZDARMA
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Aukční jistota je vratná v plné výši všem účastníkům, kromě účastníka, jehož nabídka byla označena
jako vítězná – uvedeno ve Vyhlášce – pravidlech aukce.
2. SLUŽBY PRO EXEKUČNÍ DRAŽBY:
Registrační poplatek za zajištění informací k Vámi poptávané dražbě, e-mailová podpora – 5 .199 Kč
Zastoupení v exekuční dražbě – dle individuální dohody
Zajištění obstarání příležitosti koupě dražené nemovitosti – 4,5 % z ceny dosažené vydražením + 32 %
z dosažené úspory v rámci exekuční dražby, tedy rozdílu mezi odhadní cenou a cenou dosaženou
vydražením.

3. SLUŽBY PRO INSOLVENČNÍ NEMOVITOSTI (zajištění obstarání příležitosti nabytí vlastnického
práva k nemovitostem z insolvenčního řízení):
Registrační poplatek za poskytnutí služeb v rámci zajištění obstarání příležitosti nabytí vlastnického
práva k nemovitostem z insolvenčního řízení – 6.199 Kč
Zastoupení při jednání s účastníky insolvenčního řízení – dle individuální dohody
Zajištění obstarání příležitosti koupě nemovitosti z insolvenčního řízení – 5,5 % z ceny dosažené
nabytím + 35% z dosažené úspory v rámci „nákupu nemovitosti“, tedy rozdílu mezi odhadní cenou a
cenou dosaženou „nákupem“
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Článek 12
Na portálu www.k-aukce.cz nebudou nikomu sdělovány citlivé informace týkající se dražby ani osobní
údaje dražitelů.

Článek 13
Provozovatel portálu je oprávněn tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění, a to se souhlasem nebo
bez souhlasu registrovaných uživatelů. Podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na portálu a jejich
změna nebude mí vliv na již probíhající dražby.

Článek 14
Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto aukčních podmínek a v souvislosti s nimi
budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

Článek 15
Tyto Aukční podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2018
Článek 16
Akceptací těchto aukčních podmínek klient uděluje společnosti Drda a synové, k.s. výslovný souhlas
k tomu, aby začala s poskytováním příslušných služeb ihned po uzavření smlouvy. To mj. znamená
ztrátu klientovy možnosti odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
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K-AUKCE SE VYJADŘUJE K ROZSUDKU
Dle rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově ze dne 3. 12. 2020 má provozovatel webu kaukce nárok na registrační poplatek 5.199,- Kč.
Naše společnost chce říci, že dle jejího mínění bylo možným sporům učiněno zadost a celá věc
je jasná. Již jsme vyrozuměli Českou obchodní inspekci. Naše společnost se jasně vymezila
proti divným výkladům ČOI a nyní doufáme, že se tento dozorový orgán bude držet výkladu
práva v tom smyslu a významu, jenž nastolil soud. Právě soudní rozhodnutí je jediné zavazující.
Seznali jsme jako povinnost informovat dozorový orgán, jímž je ČOI, a to i s ohledem na to, že
souzený případ registračního poplatku o výši 5.199,- Kč je z dob minulých, kdy Česká
obchodní inspekce uváděla spotřebitelům - na základě svého výkladu práva - informace,
které nebyly v souladu se závěry zde prezentovaného soudního rozhodnutí.
Na základě mylného výkladu ČOI se stalo, že někteří spotřebitelé neuhradili námi - zcela
v souladu se zákonem a soudním rozhodnutím - účtovaný registrační poplatek. Naše
společnost si je vědoma toho, že spotřebitelé se mohli cítit zmatení výkladem ČOI a dali na její
doporučení. Naše společnost se rozhodla zcela velkoryse dát těmto zmateným spotřebitelům
možnost uhradit poplatek v dodatečné lhůtě. Společnost nebude chtít žádný úrok z prodlení ani
nic obdobného. Žádáme spotřebitele, aby poplatek dodatečně uhradili, a to do 200 hodin od
doručení této výzvy.
Na závěr bychom rádi připomněli, že rozsudek Okresního soudu v Prostějově pouze potvrdil
to, co již dříve uvedl ve svém stanovisku Inspektorát České obchodní inspekce pro
Olomoucký a Moravskoslezský kraj – způsob informování o ceně našich služeb je
naprosto dostačující. Skutečně nevíme, co vedlo k tomu, že se později ČOI od tohoto
stanoviska odchýlila, jak je ale zřejmé, toto odchýlení nebylo opodstatněné!!!
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Úryvek z přepisu vyjádření mluvčího České obchodní inspekce k praktikám společnosti Drda a
synové, k.s. ze dne 1. 4. 2021:
Tiskový mluvčí ČOI: „Jeden spotřebitel spor prohrál1, což společnost provozující k-aukce.cz ostatním
spotřebitelům stále opakuje. To, že jiný spotřebitel obdobný spor vyhrál2, společnost provozující kaukce.cz už spotřebitelům zamlčuje, logicky.“
Redaktorka ČRo: „Rozumím. Pokud byste měl spotřebitelům něco doporučit, co by to bylo?“
Tiskový mluvčí ČOI: „Nic neplaťte, zastrašit se nedejte. Společnost na poplatek nemá právní nárok.“
Redaktorka ČRo: „Ale co pokud se bude spotřebitel držet Vašeho doporučení a následně prohraje soud,
jak už se to jednou stalo?“
Tiskový mluvčí ČOI: „Jde samozřejmě o náš právní názor a ten není v soukromoprávním vztahu
závazný. Nicméně opravím Vás v jedné nepřesnosti. Spotřebitel sice prohrál soud, ale byl v tom sporu
žalobcem. To znamená, že zaplatil a následně se domáhal vydání částky zpět. Opačný případ, kdy
spotřebitel nezaplatí a společnost ho žaluje na zaplacení registračního poplatku, se ještě nestal. A je
nepravděpodobné, že se tak někdy stane. Stejně tak je nepravděpodobné, že by se kiks Okresního soudu
v Prostějově opakoval.“
Redaktorka ČRo: „Kiks?“
Tiskový mluvčí ČOI: „Já nechci Vaše posluchače zatěžovat právní argumentací, ale ten rozsudek je
z vícero důvodů zralý na ústavní stížnost.“
[…]

1
2

sp. zn. 30 C 288 / 2020 (obsažen v příloze č. VII)
sp. zn. 20 C 200 / 2020 (obsažen v příloze č. XI)
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Drda a synové, k.s.
IČ: 24140484
Mrázkova 2100/49, 796 01 Prostějov
Viktorie Nováková
nar. 16. 8. 2021
Ostravská 168, 700 30 Ostrava
V Olomouci dne 19. 8. 2021
Předžalobní výzva
Vážená paní Nováková,
Dne 12. května 2020 jste na aukčním portále www.k-aukce.cz provedla registraci, čímž Vám vznikla
povinnost uhradit registrační poplatek o výši 5 199 Kč. Jsme si vědomi toho, že v dnešní nelehké době
může snadno dojít k tomu, že člověk zapomene uhradit některý svůj dluh, proto jsme dne 10. srpna
2021 zaslali e-mail, ve kterém jsme jasně a srozumitelně popsali veškeré důsledky plynoucí z
případného neuhrazení registračního poplatku. Protože jste daný registrační poplatek neuhradila ani v
dodatečné sedmidenní lhůtě, naposledy Vás vyzýváme k jeho uhrazení, a to do pěti kalendářních dní
od doručení této výzvy. V opačném případě budeme nuceni se s našim nárokem obrátit na soud s
návrhem na vydání platebního rozkazu.
Tento dopis považujte současně za výzvu ve smyslu § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, v platném znění.
Předem děkujeme za kladné vyřízení

Drda
..............................................
Jan Drda
jednatel společnosti Drda a synové, k.s.
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