VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU ELEKTRONICKÉ AUKCE
GR8 Auctions
Preambule
Tyto všeobecné podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku upravují způsob prodeje Vozidel v Elektronické aukci
GR8 Auctions (dále jen „Aukce“). Tato Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi vozidel
ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v znění pozdějších předpisů a tyto všeobecné
podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.
Vydavatelem těchto všeobecných podmínek a vyhlašovatelem soutěže je společnost GR8 Auctions, s.r.o. se sídlem
Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČ 285 14 301 zastoupená Ing. Mojmírem Chalupkou, jednatelem
společnosti (dále jen „GR8“).

Článek č. 1
Prodej vozidel v Aukci
1. Aukce probíhá na internetových stránkách www.gr8auctions.cz a nakupovat (resp. podávat nabídky) Vozidla v této
Aukci jsou oprávněni pouze přihlášení Registrovaní dražitelé (dále také „Účastník aukce“ či „Vítězný účastník aukce“).
2. Podmínkou pro aktivní účast v Aukci je přihlášení se na internetových stránkách www.gr8auctions.cz zadáním
přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu Registrovaného dražitele. Aukce se můžou aktivně účastnit pouze
Registrovaní dražitelé, jejichž uživatelský účet byl řádně aktivován. Aktivaci uživatelského účtu provede GR8 poté co
bude GR8 doručen (v listinné či elektronické (naskenované) podobě) řádně vyplněný registrační formulář a též
podepsané (úředně ověřené) prohlášení Registrovaného dražitele o akceptaci těchto všeobecných podmínek a
současně obsahující úředně ověřený podpis Registrovaného dražitele či osoby oprávněné (statutárního orgánu
právnické osoby) dle zvláštního právního předpisu jednat za Registrovaného uživatele (podpis lze úředně ověřit v
místech, kde je poskytována služba Czech point - pobočky České Pošty, obecní a městské úřady, dále též u notáře či
advokáta atd.). Registrovaný dražitel bere na vědomí, že na existenci jeho uživatelského účtu není právní nárok, GR8 si
vyhrazuje právo uživatelský účet registrovaného dražitele zrušit a to i bez uvedení důvodu.
3. Registrovaný dražitel se sídlem mimo Českou republiku bere na vědomí, že GR8 z podstaty věci nenese jakoukoliv
odpovědnost za vývoj kurzu měny Česká koruna, ve které je Aukce realizována a jakýkoliv vývoj kurzu měny Česká
koruna oproti jakékoliv jiné měně nezbavuje registrovaného dražitele či později Vítězného účastníka aukce jeho
povinností uložených mu těmito všeobecnými obchodními podmínkami, kterými se zavázal řídit, popř. povinností
stanovených mu obecně závaznými právními předpisy.
4. Má se za to, že Registrovaní uživatelé se zájmem o nabízená Vozidla měli dostatečný časový prostor seznámit se s
těmito Vozidly v provozovně (jak osobní prohlídkou vozidla, tak prostřednictvím internetové prezentace, Účastník aukce
a GR8 považují tyto formy seznámení se s stavem vozidla za rovnocenné) a své finanční nabídky podávají s vědomím, že
znají technický a právní stav těchto Vozidel v okamžiku zahájení aukce.
5. Nabídka vozidel pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.gr8auctions.cz, též v den konání
dané Aukce, nejpozději však 6 hodin před zahájením této Aukce. Vozidla jsou nabízena ke koupi dle pořadí uvedeného v
této nabídce.
6. GR8 si vyhrazuje právo vyřadit Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky
vozidel do okamžiku zahájení internetové aukce. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel se rozumí okamžik, kdy je Vozidlo
odstraněno z Nabídky vozidel na internetových stránkách. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel nevzniká Registrovaným
dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu.
7. Aukce začíná v předem stanovený den a hodinu a aktivně účastnit se jí mohou pouze Registrovaní dražitelé
s aktivovaným účtem přihlášení na internetových stránkách www.gr8auctions.cz zadáním přihlašovacích údajů. Do
Aukce je možné vstupovat pouze v době jejího konání.
8. Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své nabídky na uzavření kupní smlouvy v průběhu konání Aukce formou
podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu vozidla, pak souhlasí se všemi
ustanoveními těchto všeobecných podmínek a je touto nabídkou vázán (tato nabídka zavazuje Účastníka aukce i po
skončení aukce po dobu 15 kalendářních dnů od data skončení příslušné aukce) a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že
okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závaznou a neodvolatelnou nabídku (návrh) na Kupní cenu, bez
výhrady přijal návrh podmínek kupní smlouvy (zveřejněna na internetových stránkách www.gr8auctions.cz), která je
součástí těchto všeobecných podmínek.
9. Kliknutím na jednotlivá vozidla v nabídce Aukce se zobrazí zjednodušená karta vozidla s možností zobrazení úplné
karty vozidla se všemi dostupnými informacemi o vozidle.
10. Vozidla se draží společně.
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11. Po zahájení aukce může Dražitel vstoupit do aukce a podávat nabídky kupní ceny na jednotlivá vozidla.
12. Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří ve Veřejné soutěži o
nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, tak že jejich nabídky byly odmítnuty,
probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla se na monitoru každého takového Účastníka aukce objeví text
„Nevyhráváte“.
13. GR8 si vyhrazuje právo schválit či odmítnout nabídku Vítězného účastníka aukce (informaci o stavu vyhodnocení
nabídky Vítězného účastníka aukce může Vítězný účastník aukce kontrolovat po přihlášení k uživatelskému účtu –
záložka „Moje historie“). Vítěznému účastníku aukce (dále také „vítězný účastník“) jehož nabídka byla schválena bude
po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam Vozidel, u nichž nabídl tento Vítězný účastník aukce nejvyšší
Kupní cenu, dále daňový doklad (faktura) a pokyny pro provedení platby kupní ceny (a prodejního poplatku) a
souvisejících úkonů. Registrovaný dražitel je povinen udržovat své emailové spojení, které uvedl do registrace aktivní, v
případě změn tyto změny též provést ve své registraci (uživatelském účtu) u GR8, GR8 neodpovídá za nemožnost
doručovat Registrovanému účastníku a tato nemožnost nemá vliv na plnění povinností Vítězného účastníka, GR8 má
právo po vítězném účastníkovi plnění jeho veškerých (níže i výše uvedených) povinností vyžadovat a vymáhat všemi
dostupnými prostředky.
14. Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy GR8 zašle Vítěznému účastníku aukce výherní email s pokyny pro
zaplacení a převzetí vozidla – Vyhodnocení elektronické aukce, tyto pokyny jsou vítěznému účastníkovi aukce zaslány
zpravidla do pěti pracovních dnů ode dne konání Aukce. GR8 si vyhrazuje v souladu s ustanovením. § 1778 Občanského
zákoníku právo odmítnout všechny předložené nabídky Účastníka či Účastníků aukce na Kupní cenu Vozidla. V případě,
že GR8 nepotvrdí výše uvedeným způsobem Vítěznému účastníkovi aukce platnost ukončené Aukce zpravidla do 5
pracovních dnů (zejm. pokud není v kartě vozidla nabízeného v Aukci uvedeno jinak) od jejího skončení a neuplatní
postup dle níže uvedeného odst.16., má se za to, že GR8 využívá svého práva k odmítnutí předložených nabídek
Účastníka či Účastníků aukce na Kupní cenu Vozidla. V takovém případě nemá Vítězný účastník Aukce nárok na náhradu
případně vzniklé škody ze strany GR8.
15. Vítězný účastník aukce, kterému GR8 zaslala „Pokyny pro převzetí vozidla“, je oprávněn a současně zejména
povinen podepsat Kupní smlouvu a převzít Vozidlo za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu
smlouvy (text Kupní smlouvy a Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy je nedílnou součástí těchto
všeobecných podmínek), a to vše ve lhůtě stanovené v „Pokynech pro převzetí vozidla“. Nesplnění některé z výše či níže
uvedených povinností ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo GR8 odstoupit od Kupní smlouvy, taktéž (bez ohledu
na to zda GR8 odstoupilo od Kupní smlouvy či nikoliv) zakládá právo od vítězného účastníka požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 20.000,- Kč, tímto ustanovením pak není dotčeno právo GR8 na náhradu škody. Za škodu je pak zejména
považován rozdíl mezi výší Vítězným účastníkem podané nabídky kupní ceny (jejíž realizace byla zmařena Vítězným
účastníkem) a výší kupní ceny, za kterou bude skutečně realizován prodej jinému účastníkovi v rámci shodné či jakékoliv
budoucí aukce.
16. Nedojde-li k řádné realizaci kupní smlouvy s Vítězným účastníkem aukce, který podal nejvyšší nabídku kupní ceny,
popř. GR8 z důvodů na straně Vítězného účastníka aukce odstoupí od kupní smlouvy, má GR8 právo, nikoliv však
povinnost, za Vítězného účastníka aukce určit toho, kdo jako Registrovaný dražitel podal druhou nejvyšší nabídku kupní
ceny, takovému Registrovanému dražiteli pak vznikají práva a povinností Vítězného účastníka aukce okamžikem, kdy je
mu doručeno vyrozumění ze strany GR8, na takového Registrovaného dražitele se pak uplatní stejný postup, jaký byl
stanoven při předchozím pokusu o řádnou realizaci kupní smlouvy, kupní cena je uplatněna ve výši závazně nabídnuté
tímto registrovaným dražitelem, který podal druhou nejvyšší nabídku kupní ceny. Pokud tento proces nebude úspěšný
ani s Registrovaným dražitelem, který podal druhou nejvyšší nabídku kupní ceny, má GR8 právo nikoliv však povinnost
obrátit se na Registrovaného dražitele, který podal třetí nejvyšší nabídku kupní ceny, takovému Registrovanému
dražiteli pak vznikají práva a povinností Vítězného účastníka aukce okamžikem, kdy je mu doručeno vyrozumění ze
strany GR8, na takového Registrovaného dražitele se pak uplatní stejný postup, jaký byl stanoven při předchozím
pokusu o řádnou realizaci kupní smlouvy, kupní cena je uplatněna ve výši závazně nabídnuté tímto registrovaným
dražitelem, který podal druhou nejvyšší nabídku kupní ceny.
17. Prodejní poplatek je stanoven ve výši 4.000,- Kč + 1,5% z Vítězem aukce nabídnuté kupní ceny + DPH (v aktuální
zákonné výši). Prodejní poplatek se nevybírá, pokud kupní cena vozidla nepřesáhne částku 10.000,-Kč.
18. Má-li být kupní cena Vítěznému účastníkovi aukce, který má sídlo mimo území České republiky, účtována bez DPH
v zákonné výši, musí Vítězný účastník aukce nejpozději do začátku aukce GR8 doručit úředně ověřenou kopii dokladu o
registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v zemi, ve které má tento Vítězný účastník aukce své sídlo, dále úředně
ověřenou kopii výpisu z obchodního, živnostenského či jiného obdobného rejstříku, ve kterém je registrován Vítězný
účastník aukce, v zemi ve které má tento Vítězný účastník své sídlo a též úředně ověřenou plnou moc v případě, že
jakýkoliv úkon (před, v rámci a po aukci) vůči GR8 nebude provádět přímo Vítězný účastník aukce či člen statutárního
orgánu Vítězného účastníka aukce. V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky, bude realizován prodej za
cenu vč. Daně z přidané hodnoty.
19. V případě, že si Vítězný účastník aukce nevyzvedne vozidlo ve stanovené lhůtě v „Pokynech pro převzetí vozidla“,
má GR8 právo účtovat za takto nevyzvednuté vozidlo, při jeho odběru, parkovné a to ve výši 100,- Kč za každý
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následující kalendářní den od pátého pracovního dne od odeslání „Pokynů pro převzetí vozidla“ do data fyzického
odebrání vozidla včetně, minimálně však ve výši 1.000,- Kč.
20. V případě, že Vítězný účastník odmítne vozidlo odebrat nebo nesplní povinnosti stanovené těmito všeobecnými
podmínkami může mu být, po konzultaci se zadavatelem aukce, odebrán přístup do systému internetových aukcí GR8.
21. GR8 neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla
řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci. GR8
neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v
zájmu GR8 poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.
22. Přihlašovací údaje do systému internetových aukcí jsou důvěrné a Registrovaný dražitel není oprávněn je
poskytnout 3. osobě. V případě důvodného podezření na nedodržení této podmínky bude dražiteli přístup do
internetových aukcí odebrán. GR8 nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat
Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému
účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. GR8 má právo považovat jakoukoliv osobu,
která se přihlásí na internetových stránkách www.gr8auctions.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za
Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.
23. Pokud chce Registrovaný dražitel financovat nákup Vozidla formou leasingu nebo úvěru, je povinen se před
zahájením aukce informovat u GR8 o možnosti takovéhoto způsobu financování. Nesplnění této povinnosti jde plně
k tíži Registrovaného dražitele.
24. Na základě Zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho změny platné
od 1.1.2015 je třeba k Žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla podávané třetí osobou předložit písemnou
plnou moc s úředně ověřeným podpisem dle §6 odst.6 tohoto Zákona a zelenou kartu na nového vlastníka.
25. Náklady spojené s přistavením vozidla na evidenční kontrolu a změnu vlastníka vozidla v technickém průkazu ve
výši 2.100,- Kč bez DPH budou přeúčtovány výherci (internetové) aukce, resp. tomu s kým se podepíše kupní smlouva.

Článek č. 2
Závěrečná ustanovení
1. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č.358/1992
Sb. o notářích a jejich činnosti (Notářský řád) ve znění pozdějších předpisů; ani zákonem č. 99/1963 Sb. Občanský
soudní řád, část VI, hlava IV („Prodej movitých věcí a nemovitostí") a tyto zákony se na Veřejnou soutěž o nejvhodnější
nabídku nevztahují. V případě, že se v podmínkách Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku vyskytují pojmy shodné či
obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají jen pracovní význam pro účely Veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku.
2. GR8 si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné podmínky Veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku měnit nebo soutěž zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna uveřejnit stejným způsobem,
kterým byly vyhlášeny tyto všeobecné podmínky Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku.
3. Účastník Aukce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku.
4. Jestliže některé ustanovení těchto všeobecných podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku bude nebo se
stane k jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, zůstává tím platnost, účinnost nebo
prosaditelnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek nedotčena.
5. Všeobecné podmínky Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nabývají platnosti dne 10.6.2019.

.................................................................................
úředně ověrený podpis

Všeobecné podmínky s úředně ověřeným podpisem zašlete na adresu : GR8 auctions s.r.o., Dobříč 98, 252 25 PRAHA západ
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