Obchodní podmínky pro online aukce plemenných býků vydané "Odchovnou plemenných býků
Cunkov s.r.o."(dále jen „provozovatel“)
(dále jen „obchodní podmínky“)
platné od 11. 6. 2020

1. Online aukce plemenných býků
Provozovatel na základě těchto obchodních podmínek provozuje systém online aukcí plemenných
býků (dále jen „online aukce“), který umožňuje uživatelům po registraci a zaplacení jistiny ve výši
5 000 Kč dražit plemenné býky (dále jen „zvíře“) online.

2. Předmět obchodních podmínek
Předmětem obchodních podmínek je dražené zvíře. Kupující si v katalogu vybere zvíře, které chce
dražit. U každého zvířete jsou v detailu uvedeny tyto informace: fotografie, video, vyvolávací cena,
datum a čas zahájení aukce, dále číslo, datum narození zvířete, plemeno, chovatel, informace o otci a
matce, specifikace vlastní užitkovosti, přírůstek v testu, přírůstek od narození, šourek, věk při ZV,
hmotnost, výška v kříži, bodové a celkové hodnocení.
Vyvolávací ceny v online aukcích jsou uváděny bez příslušné sazby DPH (15 %).

3. Registrace uživatelů
Kupující (dále jen „uživatel“), se musí do systému nejprve registrovat na stránce
https://aukce.opbcunkov.cz. Po zadání jména, příjmení, e-mailové adresy, popř. telefonního čísla,
názvu firmy a jejího IČO přijde uživateli na uvedený e-mail informace o provedené registraci, odkaz
na vytvoření hesla a výzva k zaplacení jistiny ve výši 5 000 Kč s číslem účtu a variabilním symbolem.
Po zaplacení jistiny se může uživatel účastnit online aukcí. Heslo si uživatel nastaví podle pokynů,
které mu budou odeslány na e-mail.
Pokud se uživatel po zaplacení jistiny nezúčastní žádné online aukce nebo nevydraží žádné zvíře,
bude mu jistina vrácena do 5 dnů po skončení poslední aukce.
Registrací účastník aukce plně a bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
Elektronická kontaktní adresa (e-mail), která je uvedena v rámci registrace, musí být platná a zájemce
o registraci je oprávněn tento kontakt používat pro přijímání elektronické pošty.
Ukončení již akceptované registrace může uživatel kdykoliv zrušit, a to zasláním požadavku na emailovou adresu ucto.froll@opbcunkov.cz.

4. Práva a povinnosti účastníků online aukce
Provozovatel je povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného zvířete. Popis zvířete musí být vždy
uveden v českém jazyce. Provozovatel je povinen k popisu zvířete připojit fotografii a video,
odpovídající skutečnému stavu zvířete v době jeho vystavení.

Přihlašovací údaje uživatele slouží k bezpečnému přihlášení a vstupu do systému online aukcí. Pro
přihlášení do aukčního systému je určena volba Přihlásit se umístněná na úvodní stránce. Po
provedení přihlášení se zobrazí uživatelské jméno, které bylo zadáno při registraci a číslo uživatele.
Toto číslo je generováno systémem a je určeno k identifikaci a orientaci v seznamu příhozů.
Funkce odhlášení slouží k bezpečnému odhlášení ze systému online aukcí. Pro odhlášení z aukčního
systému je určena volba Odhlásit se umístněná v pravém horním rohu navigace stránek.

5. Podmínky účasti v online aukci
Účast v online aukci je omezená pouze zaplacením jistiny ve výši 5 000 Kč. Jistina musí být na účet
provozovatele připsána nejméně jeden pracovní den před konáním aukce, aby se mohl uživatel
online aukce zúčastnit.
Aktivní uživatel aukce musí být starší 18 let a musí mít plnou svéprávnost. Jiná omezení pro účast
v online aukcích nejsou.
Uživatel účastí v online aukci bezvýhradně souhlasí s obchodními podmínkami, s jejich přílohami a
dražebním řádem.

6. Povinnosti a oprávnění provozovatele
Provozovatel se zavazuje uskutečnit online aukci zodpovědně a poctivě. Technické a programové
vybavení umožňuje vytvoření online aukce a její uživatelské zpřístupnění. Provozovatel se zavazuje
zajistit systém online aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v online aukce dosáhlo, pokud
možno nejvyšší nabídky. Provádí veškerá nastavení, eviduje uživatele, provádí zadávání a editaci
aukcí, dohlíží nad jejich průběhem, nikterak neovlivňuje příhozy, úmyslně nemaže údaje i příhozy a
neupřednostňuje jiného uživatele. Provozovatel prezentuje výsledky aukcí.
Provozovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele, který jakýmkoli způsobem porušil či nedodržel
obchodní podmínky online aukce či zmařil jakoukoli předešlou aukci. Takto vyloučený uživatel se
nesmí pokoušet o novou registraci, a to ani prostřednictvím jiné osoby, která by se za něj registrovala
a následně dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné se všemi právními
důsledky s tím spojenými. Provozovatel bude po takovém uživateli vymáhat veškerou vzniklou škodu
a ušlý zisk. Každý uživatel může mít pouze jeden účet. Zjistí-li provozovatel, že si uživatel zřídil více
účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty zrušit. Provozovatel není odpovědný za způsobení škody
uživateli tímto jednáním.
V případě výpadku serveru, elektrického proudu nebo živelné pohromy a podobně, ale také v případě
protiprávního jednání vlastníka předmětu, si provozovatel vyhrazuje právo aukci daného zvířete
zrušit, změnit její termín či podmínky aukce. Provozovatel má právo prodloužit aukci a změnit
podmínky aukce, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele online aukce,
které znemožní většině uživatelů činit nabídky nebo jsou-li nefunkční hlavní funkce online aukce.
Provozovatel výslovně upozorňuje, že nenese zodpovědnost za potíže s konektivitou, za rychlost
připojení, rychlost přenosu dat, případně její případné snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup
účastníka k online aukci. Provozovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s
provozem online stránky https://aukce.opbcunkov.cz. Dále neodpovídá za výpadky či omezení
dostupnosti internetové sítě jak na straně uživatele, tak na straně provozovatele. Provozovatel

nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl uživatel systému online aukce s případnou
účastí v online aukci. Dále provozovatel neručí za potíže s připojením na straně dražitele. Toto
uživatel bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím.

7. Postup před započetím aukce
Před započetím online aukce musí mít uživatel zaplacenou jistinu ve výši 5 000 Kč a řádně
dokončenou registraci.

8. Podmínky online aukce
Online aukce budou probíhat u každého zvířete zvlášť, vždy v kartě zvířete. U konkrétního zvířete
bude uvedena vyvolávací cena, od které se bude online aukce odvíjet. Online aukce bude zahájena
automaticky podle uvedeného data a času zahájení. Online aukce budou spuštěny všechny najednou
ve stejný čas. Po zahájení online aukcí mohou uživatelé přihazovat po dobu 1 hodiny. Bude-li učiněn
příhoz v poslední minutě, prodlužuje se aukce automaticky o další 1 minutu. Pokud žádný z uživatelů
nepřihodí, aukce bude automaticky ukončena. Uživatel může přihazovat následující částky: 1 000 Kč,
2 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč.
Živá aukce probíhá současně s online aukcí a všichni účastníci draží společně. Průběh živé aukce bude
po celou dobu zaznamenáván do systému online aukcí. Začátek celé aukce je daný, ale může být
posunut o dobu potřebnou, např. k manipulaci se zvířetem, řešení technických problémů, o dobu
dražby předchozích zvířat a dalších.
Pokud dojde v poslední minutě k příhozu, aukce se prodlouží o 1 minutu. To platí pro online aukci i
živou aukci. Pokud žádný z účastníci nepřihodí, aukce bude připravena k ukončení, ukončí ji operátor
živé aukce. V rámci živého publika může dojít k dalšímu příhozu, v tom případě bude i online aukce
prodloužena a uživatelé o tom budou informováni.
Každý příhoz se bere jako závazný a nelze vzít zpět. Uživatelé jsou povinni se před zahájením online
aukce seznámit s těmito obchodními podmínkami a dodržovat jejich podmínky a respektovat závazné
právní důsledky, které z nich plynou, jako je uzavření kupní smlouvy a smlouvy o ustájení.
Příhoz je rozdíl mezi novou nabídkou ceny a dosavadní nejvyšší nabídkou. Hodnota prvního příhozu
se vždy přičte k vyvolávací ceně. Příhoz je vždy závazný a jeho anulace je vyloučena. Toto uživatel
bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je uživatel povinen jednat při příhozu zcela
obezřetně.
Po ukončení internetové aukce budou částky archivovány v databázi pro případnou zpětnou kontrolu
na základě žádosti registrovaného uživatele online aukce.
Uživateli se automaticky aktualizuje stránka položek aktuální online aukce po deseti vteřinách. Pokud
chce uživatel okamžitou informaci o stavu položek v aktuální aukci, lze použít volbu aktualizuje si
potřebnou stránku osobně, pomocí tlačítka Znovu načíst stránku.
Jakmile online aukce skončí, je vítězný uživatel automaticky informován o výhře, platbě
prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.

9. Podmínky převodu a uzavření kupní smlouvy
Po ukončení aukce uživatel, který vydražil zvíře, bude informován e-mailem o dalším postupu. Po
ukončení aukce je nutné podepsat „Kupní smlouvu“ (příloha č. 1) a „Smlouvu o ustájení býka“
(příloha č. 2).

10. Důvody upuštění od aukce nebo upuštění od smlouvy
Důvody upuštění od aukce ze strany kupujícího:
- vydražené zvíře neodpovídá popisu ani fotografiím a videu;
- vydražené zvíře má vady, které prodávající při vystavení zvířete zatajil.
Důvody upuštění od aukce ze strany prodávajícího:
- došlo k úrazu zvířete;
- zvíře na základě hodnocení komise při základních výběrech nesplňuje kritéria plemenného býka;
- zvíře není nabídnuto do aukce z rozhodnutí prodávajícího;
- nevyzvednutí a neuhrazení kupní ceny kupujícím.

11. Informace o zpracování osobních údajů
Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní a jiné údaje poskytnuté uživatelem za účelem ověření
těchto údajů, registrace uživatelů a zprostředkování online aukce. Uživatel je povinen informovat
společnost o veškerých změnách, které mohou ovlivnit průběh online aukcí nebo uzavření smluv.
Více informací o zpracování osobních údajů najdete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

12. Platnost obchodních podmínek
Uživatel bere na vědomí, že společnost je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit obchodní
podmínky. Se změněnými obchodními podmínkami je společnost povinna uživatele seznámit
nejméně jeden týden před navrhovaným dnem nabytí účinnosti příslušné změny, a to zveřejněním na
internetových stránkách https://aukce.opbcunkov.cz. Uživatel je povinen průběžně se seznamovat s
obsahem internetových stránek https://aukce.opbcunkov.cz a seznámit se se změněnými
obchodními podmínkami, dojde-li ke zveřejnění jejich změny. Neprojeví-li uživatel před navrhovaným
dnem nabytí účinnosti změny výslovný písemný nesouhlas, stávají se změněné obchodní podmínky
ode dne své účinnosti pro smluvní strany závazné.
Znění aktuálních obchodních podmínek je k dispozici na https://aukce.opbcunkov.cz. Tyto obchodní
podmínky jsou platné od 11. 6. 2020.

Příloha č. 1 – Kupní smlouva

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená mezi

Dodavatelem: ……………………………………………
(prodávajícím)

……………………………………………
IČ:………………, DIČ: CZ……………...
Tel.: ………………………………………
E-mail: …………………………………...
Číslo stáje pro přísun býka z odchovny: 31 06 4408 01
a

Odběratelem:

………………………………………………………………….

(kupujícím)

..…………………………………………………………
IČO:

……………….…….,

E-mail:
Tel.:

DIČ:

………..………..………

………………………………………………………

…………………………………………………………

Číslo stáje:

……………… Kraj: …………….. okr.: ……….

Místo dodání býka (pokud se neshoduje s adresou odběratele):
Adresa:

……………………………………………………………………………

Číslo stáje:

…………………….kraj:……………………… okres:….…………….
a

Vedlejším účastníkem:
„Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o.“
Nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko
IČO: 260 28 531, DIČ: CZ26028531
e-mail: kozak.froll@opbcunkov.cz
číslo stáje: 31 064408 01
společnost zastoupená jednatelem ing. Pavlem Kozákem

I.
Předmětem smlouvy je prodej plemenného býka:
Číslo katalogu

…….. evid. číslo býka ……………………………………………….

Za vydraženou cenu…………………… Kč/ks, tj. ……………………………………Kč
DPH 15 % ……………………………… Kč
Cena s DPH ……………………………….Kč
Jistina ……………………………………Kč
Celkem ……………………………..........Kč
Prodávající prodává výše popsaného býka kupujícímu za shora uvedenou kupní cenu a kupující
prohlašuje, že jej za tuto cenu kupuje a do vlastnictví přijímá.

II.
Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli výše uvedenou částku ……………………………………..Kč

a) v hotovosti při nakládce býka
NEBO
b) bank. převodem před odvozem býka na základě vystavené faktury prodávajícím v termínu
splatnosti této faktury.

Smluvní strany se dohodly tak, že vlastnické právo k plemennému býkovi přechází na kupujícího až
úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

Vzhledem k tomu, že se býk v den uzavření kupní smlouvy nachází u vedlejšího účastníka v jeho
odchovně, zavazuje se prodávající nejpozději druhý pracovní den po připsání kupní ceny býka na svůj
účet ev. jiném zaplacení kupní ceny informovat o tomto vedlejšího účastníka, aby mohl připravit býka
k odvozu. Pro případ prodlení se splněním této povinnosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 140,- Kč (slovy jedno sto čtyřicet korun českých) za každý započatý den
prodlení, jenž zejména kompenzuje náklady, které kupující zbytečně zaplatí vedlejšímu účastníkovi na
krmné dny zvířete, které mu vedlejší účastník bez informace od prodávajícího o zaplacení zvířete
nemůže vydat. Splatnost smluvní pokuty je do tří pracovních dnů od doručení výzvy k její úhradě.

III.
Převoz zvířete z OPB Cunkov zajistí kupující na vlastní náklady. Kupující bere na vědomí, že vedlejší
účastník mu zvíře vydá až poté, co obdrží oznámení prodávajícího o úplném zaplacení kupní ceny.

IV.
Způsob dopravy plemenného býka:

A) vlastní (kupujícím či jím poptaným dopravcem)
Odběr zvířete proběhne nejdříve druhý pracovní den poté, co vedlejší účastník obdrží oznámení
prodávajícího o úhradě kupní ceny, pokud si kupující zajistí vlastní odvoz zvířete. Kupující je povinen
sdělit OPB Cunkov s.r.o. přesný termín odběru zvířete minimálně 24 hodin předem, důvodem této
skutečnosti je příprava dokumentace k vydání býka kupujícímu.

NEBO

B) zajistí vedlejší účastník (vlastní dopravou či objednaným dopravcem)

Dodání zvířete proběhne nejdéle do jednoho měsíce poté, co vedlejší účastník obdrží oznámení
prodávajícího o úhradě kupní ceny, vedlejší účastník se zavazuje informovat kupujícího o dni dodání
býka a předběžné ceně dopravy (závisí na vytíženosti trasy) alespoň jeden den předem. Důvodem
delší dodací lhůty je vytížení dopravy vedlejšího účastníka. Cena sjednaného dopravného je splatná
na základě vystaveného daňového dokladu.

V.
Dodavatel se zavazuje dodat: průvodní list býka a veterinární potvrzení.

Prodávající a kupující se dohodli tak, že neuhradí-li kupující sjednanou cenu býka v termínu splatnosti
faktury vystavené prodávajícím, je tento oprávněn od této smlouvy odstoupit bez dalšího,
odstoupením se smlouva ruší od počátku, právo na náhradu škody zůstává nedotčeno. V této
souvislosti kupující bere na vědomí, že bude muset uhradit prodávajícímu náklady na krmné dny
zvířete za období ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy do dne doručení kupujícímu
odstoupení od kupní smlouvy pro nezaplacení kupní ceny býka.

VI.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před podpisem přečetly a že odpovídá jejich pravé a vážné
vůli.

Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

V Cunkově …………………………….

…………………………………..

….……………………………

za dodavatele

za odběratele

…………………………………..
za vedlejšího účastníka

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odběratel (kupující) prohlašuje a podpisem níže potvrzuje, že byl informován o tom, že společnost
"Odchovna plemenných býků s.r.o.“, IČ: 260 28 531, sídlem nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko
shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, získané v rámci jednání o uzavření kupní
smlouvy a/nebo v průběhu jejího trvání a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těch údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce nebo po dobu, kterou určuje
zákon.
Účelem shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů je zejména:
-

plnění zákonných povinností,
plnění a realizace smluvních povinností,
zasílání sdělení, poskytování obchodních služeb a související vzájemné komunikace.

Poskytovatelé osobních údajů jsou oprávněni:
-

požadovat informace a vysvětlení o rozsahu zpracování příslušných osobních údajů,
požadovat výmaz nebo opravu poskytnutých osobních údajů,
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

…………………………………………………………
Odběratel (kupující)

Příloha č. 2 – Smlouva o ustájení

SMLOUVA O USTÁJENÍ BÝKA
uzavřená mezi
„Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o.“ (dále jen „OPB Cunkov“)
Nám. E. Beneše 96
399 01 Milevsko
IČ: 26028531
DIČ:CZ26028531
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9959,
zastoupená jednatelem ing. Pavlem Kozákem
jako poskytovatelem
a

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
IČ: …………………………………………………………….
DIČ:…………………………………………………………..
jako zájemcem
I.

Předmět smlouvy

Zájemce konstatuje, že uzavřel kupní smlouvu, na základě, které má nabýt vlastnické právo
k plemennému býkovi ustájenému u OPB Cunkov.
Býk č. kat. ………………., ev.č………………………….
II.

Doba a místo ustájení

Strany se dohodly tak, že býk č…………………………. bude ustájen ve stájové hale OPB Cunkov
s.r.o. od………………………do data odvozu z odchovny. Určení data odvozu býka z odchovny
závisí na úhradě kupní částky za býka původnímu majiteli býka a dále na zvolené formě
dopravy. Skutečnost, že zájemce doposud neuhradil kupní cenu prodávajícímu, nemá vliv na
jeho způsobilost uzavřít tuto smlouvu a povinnost uhradit krmné dny zvířete v sazbě určené
touto smlouvou.
III.

Cena služby a způsob úhrady

Částka za krmný den býka činí 115,-- Kč bez DPH za 1 den a bude hrazena zájemcem (tj.
budoucím majitelem býka) na základě faktury, kterou vystaví OPB Cunkov s.r.o. Faktura bude
vystavena při odvozu býka (ev. bez zbytečného odkladu po jeho odvozu) za krmné dny ode
dne následujícího po dni konání dražby včetně do data odsunu býka z odchovny včetně.
Skutečnost, že býk po určitou dobu (od uzavření kupní smlouvy do data vlastního zaplacení)

není majetkem zájemcem, nemá vliv na jeho povinnost uhradit krmné dny dle této smlouvy,
neboť úhrada kupní ceny je zcela v dispozici zájemce, stejně tak zvolený způsob dopravy
zvířete, který si zájemce vybral při uzavření kupní smlouvy.

IV.

Povinnosti smluvních stran

OPB Cunkov:
1. Zajistí řádné ustájení, krmení a ošetřování býka.
2. Informuje majitele o případném onemocnění nebo úrazu býka.
Zájemce:
1. uhradí vyúčtované krmné dny.
2. poskytne dodavateli plnou součinnost k převzetí býka.
V.
VI.

Pro případ, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy o prodeji býka, zejména
z důvodu nezaplacení kupní ceny zájemcem, tato smlouva se ruší od počátku.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem.

V Cunkově dne ……………………………..

………………………
Poskytovatel

………………………..
Zájemce

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odběratel (kupující) prohlašuje a podpisem níže potvrzuje, že byl informován o tom, že společnost
"Odchovna plemenných býků s.r.o.“, IČ: 260 28 531, sídlem nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko
shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, získané v rámci jednání o uzavření kupní
smlouvy a/nebo v průběhu jejího trvání a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těch údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce nebo po dobu, kterou určuje
zákon.
Účelem shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů je zejména:
-

plnění zákonných povinností,
plnění a realizace smluvních povinností,
zasílání sdělení, poskytování obchodních služeb a související vzájemné komunikace.

Poskytovatelé osobních údajů jsou oprávněni:
-

požadovat informace a vysvětlení o rozsahu zpracování příslušných osobních údajů,
požadovat výmaz nebo opravu poskytnutých osobních údajů,
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

…………………………………………………………
Odběratel (kupující)

