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SMLOUVA O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI 
uzavřená mezi 

 
 

Dražitel:   …………………………………………….. 
 

Trvale bytem*:  …………………………………………….. 
 

RČ*:    ……………………………………………… 

Číslo aukce:   ……………………………………………… 

E-mailová adresa:  ……………………………………………… 

Tel. kontakt:  ………………………………………….  

(dále jen „Účastník“) 
 

a 
 

Zareta plus s.r.o., IČ: 28255054, DIČ: CZ28255054 
Se sídlem Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 135666, datová schránka 8mvcprk, zastoupena jednatelkou společnosti 
pí. Martinou Dobnerovou (dále jen „Poskytovatel“) 
 
1. Účastník tímto vyjadřuje svůj zájem o účast v elektronických aukcích vyhlašovaných nebo 
organizovaných pro třetí osoby Poskytovatelem a současně bere na vědomí a zavazuje se 
dodržovat postup pro účast v elektronické aukci dle platných Všeobecných o bchodních podmínek 
Poskytovatele elektronického aukčního systému www.prodano123-aukce.cz společnosti Zareta 
plus s.r.o. (dále Obchodních podmínek). Účastník aukce tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním 
Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele, že je mu jejich obsah znám, a tyto se zavazuje 
dodržovat. Účastník a Poskytovatel se tímto dohodli, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně 
změnit znění Všeobecných obchodních podmínek. Takováto změna je účinná okamžikem jejího 
oznámení Účastníkovi. Oznamovací povinnost Poskytovatele je splněna zveřejněním změněných 
Obchodních podmínek na internetové adrese https://www.prodano123-aukce.cz/clanek/vseobecne-
obchodni-podminky.html. Účastník se dále zavazuje řídit pravidly a podmínkami stanovenými Aukční 
vyhláškou elektronické aukce za předpokladu, že Aukční vyhláška bude pro aukci v daném případě 
vydávána. 

2. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Účastníkovi aukční systém v rozsahu a za podmínek 
uvedených v Obchodních podmínkách Poskytovatele, a dále pak přistupuje k podmínkám případně 
stanovenými jednotlivými Aukčními vyhláškami elektronických aukcí. 

3. Účastník se zavazuje hradit řádně a včas případné smluvní pokuty v rozsahu a za podmínek 
uvedených v Obchodních podmínkách. Účastník se dále zavazuje dodržovat povinnosti dle této 
smlouvy a Obchodních podmínek, které jsou elektronickou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou 
součást. 

4. V případě, že po podpisu této smlouvy dojde ke změně Obchodních podmínek, poskytovatel 
Účastníka před každou aukcí upozorní, že k takovéto změně došlo s tím, že aktuální znění 
Obchodních podmínek je vždy publikováno na webu https://www.prodano123-
aukce.cz/clanek/vseobecne-obchodni-podminky.html. Účastník se zavazuje seznámit s novým zněním 
Obchodních podmínek a těmito se při své účasti v elektronické aukci řídit. 

5. Tato Smlouva je platná pouze v případě, že bude opatřena buď elektronickým podpisem, 
nebo úředně ověřeným podpisem. Poskytovatel akceptuje také zaslání naskenované podepsané 
smlouvy prostřednictvím osobní datové schránky Účastníka, případě právnické osoby firemní datové 
schránky do datové schránky Poskytovatele č. 8mvcprk. V tomto případě nemusí být podpis úředně 
ověřený. Stejně tak může zástupce Poskytovatele ověřit totožnost Účastníka podle platného 
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dokladu totožnosti při prohlídce nemovitosti a tento pak podepíše tuto Smlouvu. Zástupce 
Poskytovatele připojí svůj podpis a razítko 

 
 

V dne     
 

V dne     
 
 
 
 
   

       Zareta plus s.r.o.                Účastník 
          Poskytovatel *  (ověřený podpis) 
     Pověřený zástupce *           
 

* Nehodící se škrtněte 
 
 
 
 
 
Ověření podpisu Účastníka provedl: 


	Dražitel:   ……………………………………………..
	a

