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INFORMACE O DRAŽBĚ  

veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 

 

Prodej automobilu 

  

Bod 1.   

Elektronická dražba 

 

Tímto dokumentem se vyhlašuje konání veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen 

„dražba“) dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

  

Bod 2.  

Dražebník 

 

Dražebníkem je společnost: 

 

EURODRAŽBY.CZ a.s. 

IČ: 29135419  

se sídlem: Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice  

Česká republika 

 

Zadavatelem dražby je společnost:   

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

IČ: 35793783 

se sídlem: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava  

Slovenská republika 

Bod 3.  

Předmět dražby 

 

Vozidlo, typ, parametry, VIN, technický stav, fotografie a všechny dostupné informace k 

draženému vozidlu jsou uvedeny v kartě dražby na webové adrese www.autodrazby.cz . 

 

Fyzické prohlídky předmětu dražby jsou možné na místě uvedeném v kartě dražby na webové 

adrese www.autodrazby.cz. Na základě předem domluveného termínu, prostřednictvím 

uvedeného telefonního čísla.  

   

 

Bod 4.  

Místo konání dražby 

 

Místem konání dražby je výhradně elektronický portál společnosti EURODRAŽBY.CZ na 

internetové adrese www.autodrazby.cz. Je do ní možné vstoupit prostřednictvím hlavní 

stránky www.autodrazby.cz  kde do pole „Hledat“ zadáte číslo licitace tohoto vozidla.  

http://www.autodrazby.cz/
http://www.autodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
http://www.autodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
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Nebo přímo v kartě dražby/vozidla. Pokud jste splnili podmínky účasti a jste přihlášeni, 

kliknete na záložku „DRAŽBA“  

  

Podmínky pro účast v elektronické dražbě:  

▪ registrace na webovém portálu www.autodrazby.cz  

▪ uzavření smlouvy o uživatelském účtu; část obsahu této smlouvy je tvořena Obchodními 

podmínkami dražebníka pro konání dražeb a veřejných soutěží o nejvhodnější nabídku, 

▪ složení dražební jistoty  

 

Podrobný návod jak se zúčastnit dražby a jak dražba probíhá je k dispozici na portále 

www.autodrazby.cz v sekci „Jak to funguje“ (videonávody). 

 

Bod 5.  

Průběh a podmínky dražby 

 

Dražba se koná dvěma různými způsoby (konkrétní způsob je uveden v kartě předmětu dražby) 

▪ anglickým způsobem licitace s postupným zvyšováním vyvolávací ceny. Jedná se o 

způsob licitace směrem nahoru. Licitovat se začíná na nižší vyvolávací ceně. Účastníci 

činí podání (nabídky) přihozením konkrétní částky. Účastníci vidí, jakou nabídku 

anonymně podávají další účastníci. Licitace bude trvat minimálně dobu uvedenou 

v kartě předmětu dražby. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních 2 

minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, 

že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení licitace se posouvá o 2 minuty od 

okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející 

věty se opakuje. Uplynou-li od posledního učiněného podání 2 minuty, aniž by bylo 

učiněno další podání, má se za to, že účastníci již nečiní podání a licitace končí.  

 

Čas na Vašem počítači a na dražebním portálu se může nepatrně lišit – nečekejte proto s 

podáním / nabídkou do poslední chvíle.  

 

Vyvolávací cena, obvyklá tržní cena a minimální příhoz jsou uvedeny na webové adrese 

www.autodrazby.cz v kartě konkrétní dražby. Uvedené ceny již obsahují platnou sazbu 

DPH. 

 

Vydražitel je svou nabídkou v dražbě vázán a nemůže nabídku odvolat. Pokud dojde k 

tomuto odvolání nabídky, propadá výše dražební jistoty ve prospěch Dražebníka. V 

tomto případě má Dražebník možnost, nabídnout předmět dražby dalším účastníkům s 

nejvyšší nabídkou.     

 

Zadavatel dražby má právo neakceptovat nejvyšší nabídku. Pokud nebude nejvyšší 

nabídka akceptována Zadavatelem, může Dražebník nabídnout vydražiteli možnost 

uzavření kupní smlouvy na předmět dražby za cenu schválenou Zadavatelem. Zadavatel 

dražby může uveřejněné podmínky dražby měnit nebo dražbu zrušit.   

http://www.autodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
http://www.autodrazby.cz/
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Bod 6.  

Dražební jistota 

   

Dražební jistota je stanovena v kartě předmětu dražby a musí být uhrazena:  

a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční 

banky a.s. (IBAN: CZ78 0100 0000 4333 3266 0287, BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP) 

variabilní symbol: rodné číslo (v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba) nebo IČ 

(v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba). Specifický symbol: č. licitace dražby. 

Do zprávy pro příjemce uveďte datum konání dražby. Dražební jistota je uhrazena v 

okamžiku připsání částky na účet dražebníka. Podrobnosti o platbě dražební jistoty včetně 

QR kódu naleznete v inzerátu předmětu dražby na internetové adrese www.autodrazby.cz. 

v záložce „Platba dražební jistoty“.  

Výše jistoty je 19.000 Kč (tuzemské platby) nebo 780 EUR (mezinárodní platby). EUR 

účet:123-247520227/0100 vedený u Komerční Banky a.s., IBAN: 

CZ6301000001230247520227, BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX. 

 

b) Dražebník nenese žádnou povinnost za bankovní poplatky stržené z jistoty při 

mezinárodních platbách. 

  

Vrácení dražební jistoty:  

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na účet, se vrací 

dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na 

účet, který účastník uvedl v listině “Smlouva o uživatelském účtu”, a to do 3 pracovních dní 

ode dne konání dražby. Byla-li dražební jistota složena v hotovosti, vrátí dražebník účastníkovi 

dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po 

skončení dražby.  

  

Část nákladů Dražby hradí vydražitel, a to ve výši dražební jistoty. Ke kupní ceně (ceně 

dosažené vydražením) se tak nezapočítává dražební jistota a kupní cenu (cenu dosaženou 

vydražením) musí vydražitel uhradit v plné výši. Pokud vydražitel neuhradí cenu dosaženou 

vydražením ve stanovené lhůtě, je dražba zmařena a dražební jistota složená vydražitelem se 

použije na náklady zmařené dražby. 

   

Bod 7.  

Úhrada ceny dosažené vydražením 

Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává dražební jistota a správní poplatky, odměna 

spojené s registrací a odhlášením vozidel v registru vozidel. Také se nezapočítávají 

případné další poplatky spojené se servisními úkony nebo dopravou předmětu dražby 

vydražiteli. O výší těchto poplatků, odměny bude vydražitel předem informován. Cenu 

dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši, a to v termínu uvedeném v kupní 

smlouvě nebo daňovém dokladu.  

                            

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s. 

http://www.autodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/

