
 
 

 

   

Adresát: 

Společnost GOLDAU s.r.o. 
Chelčického 96/13 

370 01 České Budějovice 

 
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ  

od smlouvy o zajištění aukce č............… 
 

Já níže podepsaný, 

 

tímto oznamuji, že odstupuji od Smlouvy o zajištění aukce uzavřené dne………………….. , 

z důvodu ………………………………….……….. ,. 

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena v rámci Vaší podnikatelské činnosti, zatímco já jsem ji 

uzavřel coby spotřebitel, jedná se o smlouvu uzavíranou se spotřebitelem ve smyslu Dílu 4 Části čtvrté 

občanského zákoníku. Smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory. Vzhledem k tomu se na ni 

vztahuje § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

Dle § 1829 občanského zákoníku byla-li takto smlouva uzavřena mimo obchodní prostory 

podnikatele, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud 

nebyl spotřebitel o tomto svém právu řádně poučen v souladu s  § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, může 

spotřebitel odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. 

 

Beru na vědomí, že v souladu se Smlouvou o zajištění aukce (dále jen Smlouva) budu v případě tohoto 

odstoupení povinen uhradit aukční společnosti GOLDAU s.r.o. náhradu nákladů ve výši 

…………………..,,-Kč. Tuto finanční částku náhrady nákladů zašlu společnosti GOLDAU s.r.o. na č. 

účtu 7727727720/2010 - Fio banka, s variabilním symbolem čísla aukce: ………………….. , 

nejpozději do 5ti pracovních dnů od odeslání tohoto Oznámení o odstoupení. Po doručení náhrady 

nákladů na účet mi bude doručena od společnosti GOLDAU s.r.o. faktura, která mi bude zaslána na 

můj email: ………………………@……….…., (popř. adresu bydliště). 

 
Poznámka v případě odstoupení před uplynutím 14-ti denní zákonné lhůty pro odstoupení od 
Smlouvy: připouštím, že plnění Smlouvy o zajištění aukce mělo být zahájeno dle čl. VI. druhého 

odstavce na základě žádosti prodávajícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o zajištění 

aukce a Poskytovatel aukčního prostředí má tedy nárok na náhradu nákladů. 

Poznámka v případě odstoupení po uplynutí 14-ti denní zákonné lhůty pro odstoupení od 
Smlouvy: připouštím, že plnění Smlouvy o zajištění aukce bylo již zahájeno a Poskytovatel aukčního 

prostředí má tedy nárok na náhradu nákladů. Dále také, že v případě kdy by na základě žádosti o 

odstoupení prodávajícího byla již služba ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy poskytnuta, tj. aukce 

provedena, tak již nelze vzhledem k tomu, že okamžikem zahájení aukce jde o on-line poskytnutí 

digitálního obsahu, od smlouvy odstoupit. 

 
V ………………..……………… dne …………….       prodávající dle Smlouvy o zajištění aukce:    

 

 …………………………….………………… 

            (jméno a příjmení) 

 

 …………………………….……………………… 

         (bydliště) 

 

 

 

 

....................................................... 
 ověřený podpis prodávajícího  


