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Metodika a pravidla charitativní aukce 2020
 

1. POŘADATEL AUKCE 

Charitativní online aukci pořádá organizace Otevřená OKNA, z.ú., se sídlem Na Piketě 742/III, 

377 01 Jindřichův Hradec, IČO 266 33 582 (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání 

finančních prostředků na úhradu nákladů spojených se službami poskytovanými organizací 

osobám se zdravotním handicapem (sociální služby, chráněné dílny, pobytové akce, 

dobrovolnické programy apod.). Charitativní aukce (dále jen „aukce“ či „online aukce“) se koná v 

rámci veřejné sbírky, která byla dražebníkovi povolena odborem legislativy a vnitřních věcí 

Krajského úřadu Jihočeského kraje čj. KUJCK/18494/2015/OLVV-2, (dále jen „veřejná sbírka“). 

Za účelem podpory veřejné sbírky budou v rámci charitativní aukce prodávána umělecká díla 

se souborným názvem „KRÁSA DŘEVA“, která dražebník získal darem od autora Bohumila 

Roda. 

Dané umělecké dílo bude prodáno tomu účastníkovi aukce (dále jen „dražitel“), který v rámci 

aukce daného díla poskytne nejvyšší dar, učiní nejvyšší podání u daného předmětu. 

Výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé své výši na činnost organizace Otevřená OKNA, z.ú. a 

bude součástí veřejné sbírky. 

2. MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AUKCE 

Online benefiční aukce bude probíhat na Facebooku dražebníka Otevřená OKNA, z.ú. (dále jen 

„FB“) od 27. listopadu do 12. prosince 2020. 

Tímto dnem končí možnost elektronického příhozu. 

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede příhoz formou komentáře pod 

obrázkem daného zboží. 

Dražitelem nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. 

Dražitel má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. 

Dražitel je povinen se při aukci řídit touto metodikou a pokyny dražebníka. 

Dražitel, který provede příhoz formou komentáře, tímto úkonem souhlasí s tím, že bude ostatním 

účastníkům známá jeho identita (jméno, které se u komentáře objeví). 

Každý příhoz v aukci je závazný! Dražitel se ve chvíli podání příhozu v komentáři zavazuje předmět 

v případě vydražení uhradit ve výši, kterou sám stanovil. Ve výjimečných situacích (např. překlep, 
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omyl) lze kontaktovat dražebníka do dvou dnů od zaslaného komentáře s prosbou o úpravu 

(nejpozději však den před ukončením aukce). Zároveň podáním příhozu souhlasí s podmínkami 

prodeje a s popisem zboží.  

Dražební jistina není požadována. 

4. PŘEDMĚTY AUKCE 

Předměty aukce jsou vyobrazeny a popsány včetně nejnižšího podání (dále jen „vyvolávací cena“) na 

FB dražebníka. Údaje nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým 

opotřebením se neuvádí. Předměty se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží. 

Výstava předmětů online aukce se neuskuteční. 

Předměty, které nebudou v online aukci vydraženy, budou do konce roku 2020 nabídnuty na FB 

dražebníka v poaukčním prodeji. 

5. PRŮBĚH AUKCE 

Nabídky je možné činit na FB dražebníka prostřednictvím komentáře pod obrázkem. 

Účastník aukce uvádí cenu, za niž je ochoten v danou chvíli předmět koupit. Výše příhozu není 

stanovena. Cena, kterou účastník nabízí, však musí převyšovat poslední platné podání. V případě, že 

na předmět ještě nebyl proveden příhoz a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být 

nabídkou účastníka i tato vyvolávací cena. Podávat příhoz lze opakovaně. 

Dražebník si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo neakceptovat 

učiněný příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu. Dražebník je oprávněn z vážného 

důvodu vyřadit z online aukce dražitele, zejména v případě, pokud dražitel narušuje řádný průběh 

online aukce (např. činěním podezřele vysokých příhozů apod.). 

6. NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ 

Nejvyšším podáním je nejvyšší nabídka účastníka aukce daného předmětu. Nejvyšší podání se skládá 

z kupní ceny předmětu (ve výši vyvolávací ceny) a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší 

nabídkou a vyvolávací cenou). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není 

účtována žádná provize.  

7. ZPŮSOB ÚHRADY 

Předmět se vždy prodává dražiteli, který učinil nejvyšší podání potvrzené dražebníkem. Úspěšní 

vydražitelé budou kontaktováni dražebníkem v následujících dvou pracovních dnech. Účastník 

online aukce se stává vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce 

dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto dochází ke koupi předmětu 

za kupní cenu ve výši  nejvyššího podání v okamžiku ukončení online aukce.  

V případě, že nebyla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu, postupuje se podle 

bodu 4. 

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar bankovním převodem 

(č.ú.: 0710826309/0800) či v hotovosti v prostorách dražebníka na adrese Pražská 104,377 01 
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Jindřichův Hradec, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mu dražebník potvrdí, že se 

stal vydražitelem daného předmětu. 

V případě dohody je po uhrazení odpovídající částky (navýšené o poštovné) na výše uvedený účet 

možné předmět poslat na adresu vydražitele. 

Nebude-li kupní cena předmětu v plné výši uhrazena v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby 

oprávněn od prodeje odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi 

vzniklou škodu. 

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE 

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní 

ceny a převzetí předmětu; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a 

ztráty předmětu. 

9. VYŠŠÍ MOC 

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může online aukci zcela zrušit nebo v průběhu online 

aukce ukončit dražbu jakéhokoli nabízeného předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že 

dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc 

budou považována i případná vládní omezení související s pandemií koronaviru a případná 

karanténní opatření. 

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat 

žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji 

dražebník bez zbytečného odkladu na FB nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce. 

 

 

Metodika je platná od 24.11.2020 do chvíle dokončení dražby ve smyslu vypořádání se s vydražiteli. 

 


