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OBCHODNÍ PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ AUKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM ROZHANÍ EXTRH.CZ 

 

Provozovatel:  Sideras Affil Group s.r.o. 

Sídlo:    Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Strašnice 

Identifikační číslo: 03056821 

Kontaktní e-mail: info@extrh.cz 

Kontaktní telefon: (+420) 733 103 327 – v pracovní dny 9:00 – 17:00 

(dále jen „Provozovatel“) 

 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1.1. Provozovatel provozuje internetový systém (portál) na adrese www.extrh.cz, a to 
prostřednictvím webového rozhraní EXTRH.CZ, tj. souborem software a hardware, který 
zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídek a další služby portálu EXTRH.CZ, umožňující 
Uživatelům nabízet zboží k prodeji a nabízené zboží poptávat a kupovat je (dále jen „rozhraní 
EXTRH.CZ“ nebo též „systém“). Za zboží se v rozsahu omezeném podmínkami těchto 
obchodních podmínek a jejich účelem považují i služby. 

1.2. Provozovatel zajišťuje správu rozhraní EXTRH.CZ, jeho údržbu a přiměřeně podporuje prodej 
zboží prostřednictvím internetové reklamy s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat 
nabídky včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží Uživatelů 
veřejnosti, a to včetně serverů třetích osob (a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas). 

1.3. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného zboží a negarantuje splnění Smluv uzavřených 
mezi Uživateli. 

1.4. Provozovatel může prostřednictvím systému nabízet i vlastní zboží. V takovém případě je 
Provozovatel v postavení prodávajícího a na koupi zboží prostřednictvím aukce se přiměřeně 
použijí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek pro prodej.  

 

2. VÝZNAM OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Provozovatele upravují práva a 
povinnosti: 

(a) vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem na základě dohody o poskytnutí prostoru na 
rozhraní EXTRH.CZ (dále jen „Dohoda“); 

(b) vzniklé ze smlouvy (převážně kupní) uzavřené v elektronické podobě mezi Uživateli 
v souvislosti s prodejem zboží při používání rozhraní EXTRH.CZ (dále jen „Smlouva“);  

(c) při využívání rozhraní EXTRH.CZ; 

(d) a další související právní vztahy. 

2.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Dohody. V případě rozporů mají 
přednost podmínky Dohody.  

2.3. V rámci uzavírání Dohody souhlasí Provozovatel a Uživatel s použitím komunikačních 
prostředků na dálku. Za komunikaci dle těchto obchodních podmínek se považuje písemná 
komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýrních služeb, či doručená 
osobně, dále vyplnění příslušného formuláře či dotazníku Uživatelem na rozhraní EXTRH.CZ a 
dále komunikace prostřednictvím e-mailu, a to za použití e-mailových adres Provozovatele 
uvedených v rozhraní EXTRH.CZ a e-mailových adres Uživatele uvedených Uživatelem 
v příslušných formulářích v rozhraní EXTRH.CZ, nebo ve výše uvedené komunikaci každého 
z nich (dále jen „komunikace“). Náklady na komunikaci a uzavření Dohody si nese každá 
strana sama. Zpráva je v případě e-mailu doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí 
pošty. 

2.4. Informace uvedené v nápovědě, radách a tipech, častých dotazech, diskusích a na blogu na 
rozhraní EXTRH.CZ nejsou součástí Dohody a Provozovatel neodpovídá za jejich správnost a 
jakékoli škody či nároky, které z nich mohou vyplývat.  

2.5. V otázkách neupravených Dohodou, obchodními podmínkami či komunikací (v případě rozporů 
v tomto pořadí) se vztahy řídí podmínkami uvedenými v rozhraní EXTRH.CZ (včetně formulářů). 
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné 
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z rozhraní EXTRH.CZ. Dohoda a tyto obchodní podmínky budou vykládány vždy v souvislosti 
s podmínkami uvedenými v rozhraní EXTRH.CZ a jejich smyslem a významem. 

3. DEFINICE POJMŮ 

Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která je registrována na webovém rozhraní 

EXTRH.CZ; 

aukce je způsob tvorby ceny zboží, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukční nabídky na 

základě návrhů na uzavření Smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření Smlouvy; 

aukční nabídka je nabídka zboží vložená na webové rozhraní EXTRH.CZ prodávajícím;  

doba trvání nabídky je doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni činit návrhy na uzavření 

Smlouvy, popř. zasílat oznámení o tom, že přijímají návrh na uzavření Smlouvy; pro měření 

doby trvání nabídky je rozhodující čas systému; 

prodávající je Uživatel, který má zájem o prodej zboží, které pro tento účel vystavil v nabídce; 

navrhovatel je Uživatel, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní aukce; 

kupující je uživatel, jehož nabídka na uzavření Smlouvy byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 

Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, vztahuje se na něj ochrana 

spotřebitele dle platných právních předpisů. Je-li prodávající podnikatelem ve smyslu § 420 

občanského zákoníku, je povinen dodržovat své zákonné povinnosti vůči spotřebitelům, 

zejména informační povinnost, poučovací povinnost a povinnost umožnit spotřebiteli odstoupit 

od smlouvy (§ 1810 a násl. občanského zákoníku). 

 

4. KATEGORIE UŽIVATELŮ A REGISTRACE 

4.1. Používání systému bude za splnění dalších podmínek dle těchto obchodních podmínek 
umožněno pouze registrovaným Uživatelům. 

4.2. Bezplatná registrace a uzavření Dohody je podmínkou k nabízení nebo koupi zboží. Registrace 
se řídí Zásadami užití webového rozhraní www.extrh.cz. 

4.3. Uživatelé, kterým byla zrušena registrace nebo zablokován účet nebo účast v obchodování, 
nemohou prostřednictvím systému obchodovat ani využívat služeb systému.  

 

5. ZAKÁZANÉ ZBOŽÍ 

5.1. Je zakázáno nabízet zboží či služby, jehož nabídka, prodej, koupě (nebo ho uvádět jako dar 
nebo součást či příslušenství jiného zboží nebo jeho dodávky) či užívání je v rozporu s dobrými 
mravy či platnými právními předpisy ČR, zejména pak: 

(a) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k 
ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží 
určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv), 

(b) zboží, jehož prostřednictvím může docházet k porušování práv třetí osoby, včetně práv 
týkajících se obchodní značky, firemního loga a znaků původu, 

(c) zboží, které bylo získáno nezákonnou činnosti, bylo použito ke spáchání trestného činu 
nebo použito k nezákonné činnosti, financováno z výnosů z trestné či nezákonné činnosti, 
nebo jež může být považováno za nelegální nebo může s nelegální činností souviset, 

(d) zbraně (s výjimkami homologované zbraně „Airsoft“, jejich části, příslušenství a střelivo, 
zbraně „Paintball“, jejich části, příslušenství a střelivo) 

(e) alkohol (s výjimkou vína), omamné či psychotropní látky, 

(f) dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály, 

(g) zboží určené k propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu 
trestněprávních předpisů platných v ČR, vyzývat k propagaci nenávisti, rasismu, xenofobie 
a konfliktů mezi národy, být použity k pomluvě jedné nebo více osob, 

(h) zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže,  

(i) zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro 
zboží vyžadují,  

(j) radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,  

(k) chráněná zvířata a rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a 
preparáty z nich,  
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(l) lidské orgány,  

(m) cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, pohledávky, úvěry, půjčky, 
hypotéky a jiné finanční deriváty a služby související s exekucí, insolvencí a oddlužením,  

(n) zdravotnické služby a služby hubnutí, advokátní, notářské a exekutorské služby, 

(o) multilevel marketing (MLM) a provizní systémy, 

(p) emailing a jiných bezpracných výdělků, 

(q) práce, jejichž podmínkou je poplatek předem, 

(r) kopírování disket, CD, DVD a jiných nosičů, 

(s) firemní činnosti a služby, 

(t) padělky, kopie, napodobeniny, 

(u) chip tuning, powerboxy, diagnostické sady, 

(v) doklady a technické průkazy, 

(w) pohonné hmoty, 

(x) livechaty a práce tanečnic, společnic a hostesek v České republice a v zahraničí,  

(y) erotické inzeráty, 

(z) originály uměleckého díla, jehož autorem není prodávající, a konečná kupní cena činí 1500 
EUR nebo více, 

(aa) zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno, 

(bb) cigarety a tabákové výrobky a ecigarety,  

(cc) výbušné nebo pyrotechnické materiály (ohňostroje), 

(dd) části autorádií, 

(ee) objednávkové nebo prodejní katalogy, které umožňují prodej jiného zboží, s výjimkou 
sběratelských katalogů 

(ff) prázdné záruční listy, 

(gg) registrační čísla nabízené bez originálních nosičů softwaru, aktivační kódy, CD-klíče, ke 
kterému se vztahují, 

(hh) osobní data nebo seznamy e-mailových adres, účty internetových komunikátorů, 

(ii) SPZ a doklady od motorových vozidel nabízené na prodej samostatně - bez příslušného 
vozidla. 

(jj) Instrukce a adresy webových stránek, FTP serverů, které mohou obsahovat informace 
umožňující nebo usnadňující: tvorbu nebo získání nebezpečných materiálů, nelegálních 
materiálů nebo materiálů, jejichž vlastnictví je zakázáno;  porušení práv nebo přístup k 
takovým materiálům. 

(kk) všechny systémy pro spekulanty a sázkaře a služby související s nabízením pomoci při 
sázení, 

(ll) CD/DVD připojené k časopisům/magazínům bez těchto časopisů/magazínů 

(mm) léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daných právními 
předpisy. 

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo seznam zakázaného zboží měnit. Provozovatel si vyhrazuje 
právo odstranit nebo pozastavit aukci (resp. nabídku zboží) nebo zablokovat účet Uživatele 
v případě, že jde o zakázané zboží a dále v případě, že zboží není zakázané, ale jeho prodej, 
koupě či užívání by měl negativní dopad na pověst Provozovatele nebo rozhraní EXTRH.CZ. 

5.3. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu zboží. Vyhrazuje si však právo změnit 
popis zboží (např. i odstranění fotografie) v případě porušení právních předpisů nebo těchto 
obchodních podmínek, především pak průmyslových či autorských práv ze strany 
prodávajícího. 

 

6. PRAVIDLA AUKCE 

6.1. Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření Smlouvy. 
Rozhodujícím kritériem nejvhodnější nabídky je výše kupní ceny. 
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6.2. Lhůta pro podávání nabídek na uzavření Smlouvy je určena prodávajícím (doba trvání nabídky). 
Prodávající je povinen uzavřít Smlouvu s navrhovatelem, který formou tzv. příhozů nabídl 
nejvyšší kupní cenu.  

6.3. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy ani si takové právo vyhradit v popisu 
zboží. Jakmile prodávající po skončení aukce kontaktuje navrhovatele, který formou tzv. 
příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho nabídky a 
uzavření Smlouvy. Vítězný navrhovatel se stává kupujícím. 

6.4. Dojde-li k tomu, že více navrhovatelů navrhne stejnou kupní cenu, považuje se za vítěze ten 
navrhovatel, který tuto maximální cenu zadal do systému nejdříve. Provozovatel sdělí 
prodávajícímu kontaktní údaje tohoto navrhovatele.  

6.5. Prodávající kontaktuje kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce prostřednictvím 
automatického mailu zaslaného systémem; prodávající má možnost do tohoto mailu vložit 
doplňující údaje o číslu bankovního účtu, způsobu dopravy apod. Má se za to, že prodávající 
kontaktoval kupujícího včas, i když e-mail není ve lhůtě doručen z důvodu na straně kupujícího 
(např. technické potíže, neoznámení změny mailové adresy kupujícího).  

6.6. V případě nabídky, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla ve smyslu zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se čl. 6.1 až 6.5 výše neuplatní. 
Nabídky tohoto zboží probíhají způsobem dle čl. 6.1 až 6.5, systém však v tomto případě 
slouží pouze jako prostředek stanovení kupní ceny zboží. Po skončení nabídky takového 
zboží předá Provozovatel prodávajícímu kontaktní údaje navrhovatele, který učinil nejvyšší 
nabídku. Způsob uzavření příslušné Smlouvy, případná prohlídka zboží a uplatnění 
případných slev, předání zboží a další záležitosti spojené s prodejem (např. sepsání 
písemných smluv, registrace silničního vozidla u příslušného úřadu) si sjednají 
prodávající s kupujícím nezávisle na těchto obchodních podmínkách mezi sebou. Na 
samostatný prodej součástí a příslušenství motorových vozidel (náhradní díly, autorádia 
prodávaná samostatně aj.), aniž by tvořily součást motorového vozidla, tvořící předmět nabídky, 
se však použijí ustanovení čl. 6 v plném rozsahu. 

6.7. V případě nabídky, jejímž předmětem je prodej nemovité věci, domu, jednotky či nebytového 
prostoru, se čl. 6.1 až 6.5 výše neuplatní. Nabídky tohoto zboží probíhají způsobem dle čl. 
6.1 až 6.5, systém však v tomto případě slouží pouze jako prostředek stanovení kupní 
ceny zboží. Po skončení nabídky takového zboží předá Provozovatel prodávajícímu kontaktní 
údaje navrhovatele, který učinil nejvyšší nabídku. Způsob uzavření příslušné Smlouvy, 
případná prohlídka zboží a uplatnění případných slev, předání zboží a další záležitosti 
spojené s prodejem (např. sepsání písemných smluv, zápis kupujícího do katastru 
nemovitostí) si sjednají prodávající s kupujícím nezávisle na těchto obchodních 
podmínkách mezi sebou.  

 

7. PRAVIDLA NABÍDEK A UZAVÍRÁNÍ SMLUV 

7.1. Prodávající není oprávněn měnit podmínky aukce. 

7.2. Zboží je třeba umístit do kategorie, která předmětu aukce nejlépe odpovídá. Provozovatel si 
vyhrazuje právo přemístit nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit, pokud by nebyly 
podmínky dle těchto obchodních podmínek splněny.  

7.3. Prodávající má možnost nabídnout k prodeji více než 1 kus téhož zboží (tj. zboží druhově 
určeného, popř. individualizovaného a zcela totožného – velikost, typ).  

7.4. Název a popis aukce nesmí obsahovat žádná klíčová slova, která by vedla k manipulaci 
výsledku vyhledávání, ani vulgární nebo urážlivé výrazy. 

7.5. Název a popis aukce nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží mimo aukci. 

7.6. Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro 
automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče, 
automatické otevření dialogových oken, načítání a vkládání stránek, přemístění, blokování, 
ukrývání nebo kopírování stálých elementů stránky s popisem předmětu, ovlivňování procesu 
vkládání nabídek, načítání nebo generování souborů „cookie“. 

7.7. Prodávající vystavuje zboží pomocí elektronického formuláře – je přitom povinen uvést 
zejména: popis zboží, začátek aukce, dobu trvání aukce, počet kusů zboží, upřednostňované 
platební a dodací podmínky. 

7.8. Veškeré ceny uvedené prodávajícím jsou včetně DPH. 
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7.9. Prodávající je oprávněn navyšovat konečnou kupní cenu pouze o běžné náklady související s 
doručením zboží, nikoli o jiné náklady či poplatky. 

7.10. Popis zboží musí být přesný a pravdivý a být v českém nebo slovenském jazyce. Popis zboží se 
nesmí využívat jako inzerce nebo reklama na zboží nabízené mimo rozhraní EXTRH.CZ. V 
popisu nesmí být odkazy na internetové obchody a jiné aukční servery. Fotografie zboží musí 
být pravdivá a reálná. Pokud je fotografie pouze ilustrační, musí být tato skutečnost zřetelně 
vyznačena. Provozovatel si může v případě pochybností vyžádat další fotografie zboží. U 
popisu zboží musí být uvedeny jakékoli případné vady. Pokud je kterákoli tato podmínka 
porušena, může Provozovatel nabídku zboží ze systému odstranit, pozastavit či i zablokovat 
účet Uživatele. 

7.11. Učiní-li prodávající po zahájení nabídky změny v popisu zboží nebo v poznámce k již probíhající 
nabídce, a znamenají-li tyto změny snížení hodnoty zboží (např. doplní-li vadu zboží), mohou z 
tohoto důvodu navrhovatelé své nabídky na uzavření Smlouvy odvolat, resp. kupující je 
oprávněn odstoupit od již uzavřené Smlouvy. Navrhovatelé i kupující jsou povinni toto oznámit 
prodávajícímu. 

7.12. Prodávající má právo z důvodu nedůvěryhodnosti sestavit seznam Uživatelů, na které nebude 
brán zřetel při případných nabídkách u konkrétního prodávajícího. 

7.13. Prodávající má právo, na žádost navrhovatele, zrušit nabídku (příhoz) navrhovatele. 

7.14. Prodávající má právo zrušit celou aukci z důvodu znemožnění plnění (především krádež nebo 
zničení zboží). Tuto skutečnost je však povinen prokázat. 

7.15. Prodávající může zrušit příhoz i z následujících důvodů: nelze ověřit identitu navrhovatele; 
údaje o navrhovateli neodpovídají skutečnosti (např. adresa, telefon); vyjdou najevo skutečnosti 
snižující důvěryhodnost navrhovatele (např. zahájení insolvenčního řízení, trestný čin, 
likvidace). V případě sporu je však prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat. 

7.16. Za hrubé porušení obchodních podmínek se považuje účast na aukcích jiných Uživatelů za 
účelem manipulace s hodnocením prodávajícího. 

7.17. Navrhovatel zadává maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit. Systém 
automaticky provádí příhozy s ohledem na výši posledního příhozu. Takto postupuje, až do 
dosažení maximální ceny zadané navrhovatelem. 

7.18. Příhozem se rozumí nabídka navrhovatele na uzavření Smlouvy prostřednictvím systému. 
Navrhovatel zadává prostřednictvím systému maximální kupní cenu, za kterou je ochoten 
předmět koupit; tato maximální cena je důvěrná a není v systému zveřejněna. Automatický 
systém provádí příhozy tak, aby nabídka navrhovatele byla vždy nejvyšší a to až do výše 
maximální kupní ceny zadané navrhovatelem. Jakmile dojde k navýšení nabídky kupní ceny 
ostatními zájemci o koupi, navýší systém automaticky nabídku navrhovatele na minimální cenu, 
která převýší nabídky ostatních navrhovatelů o jeden příhoz (dle pravidla níže) až do výše 
maximální kupní ceny zadané navrhovatelem. Pokud navýšení příhozu překročí hranici 
maximální částky, systém navýší příhoz pouze na hodnotu maximální částky. 

Zvýšení hodnoty příhozu během aukční nabídky probíhá následovně: 

zvýšení je rovno 5% z celkové ceny poslední nabídky ostatních navrhovatelů (tj. té nabídky, 
která předchází zvýšené nabídce na základě příhozu) 

7.19. Je-li prodávající plátcem DPH a podléhá-li zboží DPH, jsou veškeré ceny uváděné včetně DPH. 

7.20. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případě vady zboží, která ho činí neupotřebitelným. 

7.21. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že prodávající uvedl, že zboží má určité 
vlastnosti, popř. že zboží nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 

7.22. V průběhu trvání aukční nabídky je navrhovatel oprávněn změnit výši maximální ceny, přičemž 
nově zadaná výše maximální ceny nemůže být nižší než maximální částka zadaná jinými 
zájemci o koupi. 

7.23. Příhoz učiněný navrhovatelem, jehož uživatelský účet bude zablokován před skončením 
příslušné aukční nabídky, bude automaticky zrušen.  

7.24. Bezprostředně po skončení aukce poskytne Provozovatel oběma stranám Smlouvy kontaktní 
údaje potřebné pro vzájemnou identifikaci. 

7.25. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy prodávající nedodá kupujícímu zboží 
dle Smlouvy, popř. kdy kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu.  
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7.26. Strany jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím ve věci vztahu 
vzniklého uzavřením Smlouvy (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro 
zaslání zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést elektronicky na e-mailové adresy, 
předané Provozovatelem, případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně 
informují. Je-li na základě této komunikace možno identifikovat obě strany smlouvy, považuje se 
použití elektronické komunikace za zachování písemné formy. 

7.27. Kupující a prodávající jsou povinni se kontaktovat a reagovat ve lhůtě 10 dnů od ukončení 
aukce, aby mohlo dojít k realizaci práv ze Smlouvy bez zbytečného odkladu. 

7.28. Provozovatel je oprávněn pro účely uzavření Smlouvy poskytnout kupujícímu údaje o 
prodávajícím (e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. číslo a místo bydliště). 

7.29. Při předání zboží prostřednictvím dopravce nebo pošty, nese nebezpečí škody na věci 
prodávající. 

7.30. Prodávající není oprávněn prostřednictvím nástrojů EXTRH.CZ ani po skončení nabídky 
vyzývat kupujícího (např. prostřednictvím zpráv pro kupujícího) k obchodování mimo systém 
EXTRH.CZ. 

7.31. Provozovatel nenese odpovědnost za prodávané zboží a jeho případné vady. To neplatí, je-li 
Provozovatel prodávajícím. 

7.32. Provozovatel nenese odpovědnost při případné nesprávné identitě Uživatele. 

7.33. Provozovatel aukčního systému se distancuje od popisu zboží, osobních stránek, hodnocení, 
obsahu aukcí či diskusních příspěvků.  

 

8. PROVIZE A POPLATKY 

8.1. Účast na aukcích není zpoplatněna. Některé nabídky se mohou zobrazovat pouze Uživatelům, 
kteří mají objednanou některou z variant předplatného systému EXTRH.cz. 

 

9. TECHNICKÉ POTÍŽE SYSTÉMU 

9.1. Pokud vzniknou technické potíže na straně Provozovatele a Uživatelé nemohou přihazovat, 
umísťovat svoje nabídky nebo jsou nedostupné základní funkce pro vyhledávání zboží, 
prodlouží veškeré aukce končící v době potíží o dalších 24 hodin po skončení technických 
potíží. 

9.2. Provozovatel se zavazuje prodloužit doby trvání aukcí o čas průběhu údržby. 

9.3. V případě nefunkčnosti zpoplatněné služby z technických potíží vzniklých prokazatelně na 
straně Provozovatele, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za tuto službu. 

 

10. POVINNOSTI UŽIVATELŮ 

10.1. Uživatel bere na vědomí, že: 

(a) programové vybavení a další součásti tvořící rozhraní EXTRH.CZ jsou chráněny 
autorským právem;  

(b) Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do 
rozhraní EXTRH.CZ nebo v důsledku užití rozhraní EXTRH.CZ v rozporu s jeho určením; 

(c) Provozovatel poskytuje elektronickou aukci v rámci systému a její služby bez jakýchkoli 
záruk; 

(d) veškeré reklamace a záruky za zboží řeší kupující s prodávajícím. 

10.2. Uživatel nesmí: 

(a) při využívání rozhraní EXTRH.CZ používat mechanismy, programové vybavení, skripty 
nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit 
funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém; 

(b) vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně 
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící rozhraní 
EXTRH.CZ; 

(c) užívat rozhraní EXTRH.CZ nebo služby takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho 
určením či účelem, především do systému jakkoli zasahovat, měnit ho nebo blokovat. 
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11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

11.1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Podrobnosti o ochraně osobního údajů jsou obsaženy v Zásadách užití webového rozhraní. 

 

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo Dohody či Smlouvy neplatné nebo 
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož 
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho 
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

12.2. Názvy článku těchto obchodních podmínek nemají právní, ale pouze orientační význam. 

12.3. Na úpravu práv a povinností ze Smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.  

12.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a 
bude poskytnuta na písemnou výzvu Uživateli, přičemž Provozovatel může žádat úhradu 
oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. Smlouva lze uzavřít pouze 
v českém jazyce. Chyby vzniklé při zadávání dat budou zjišťovány a opravovány na základě e-
mailové nebo telefonické komunikace.  

12.5. Tyto obchodní podmínky, systém, rozhraní EXTRH.CZ, databáze související se systémem a 
obsah těchto databází a grafická podoba a struktura rozhraní EXTRH.CZ jsou autorským dílem 
Provozovatele a jako takové jsou chráněny autorským právem (v příslušném rozsahu 
dovoleném právními předpisy), nemohou být bez písemného souhlasu Provozovatele užity, 
měněny, kopírovány, rozmnožovány (a to ani pomocí robotů/crawlers), šířeny nebo použity 
žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez 
písemného souhlasu Provozovatele, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, 
správního nebo trestního práva, nelze je bez písemného souhlasu Provozovatele poskytovat, 
zpřístupňovat nebo šířit jiným osobám či veřejnosti, a to za úplatu nebo i bezplatně.  

12.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. V takovém případě aukce, 
které započaly za platnosti staršího znění, běží za podmínek v době svého vzniku. Provozovatel 
má povinnost zveřejnit na svém systému jakoukoli změnu obchodních podmínek ihned po jejich 
vzniku. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek pokaždé, 
když použije systém; neakceptuje-li Uživatel změny obchodních podmínek, nemá právo užívat 
systém s výjimkou nabídek započatých za účinnosti jejich starších verzí. 

12.7. V případě dotazu k obchodním podmínkám a Dohodě poskytne Provozovatel Uživateli 
bezodkladně veškeré potřebné informace. 

 

V Praze dne __________________ 

 


