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Neboť se stále na Aukro portále omílá, jak je PayU výtečné a super, rozhodl jsem se podívat
se problému takříkajíc na zoubek.
Zjišťoval jsem podrobnosti o samotném PayU - platební bráně, jeho podmínkách,
implementaci a využití.
Také jsem se soustředil na rozpletení "pavouka" vlastnických vztahů Aukra a PayU
samotného.
V neposlední řadě jsem chtěl vyhodnotit rizika těchto plateb a jejich právní podstatu.
Neboť se jedná o komplikované téma s množstvím textu, který je pro pochopení celé
problematiky důležitý, rozdělil jsem toto téma do více kapitol.
Pro pochopení celé problematiky je vhodné přečíst si všechny kapitoly, v chronologické
posloupnosti od kapitoly 1 až po kapitolu poslední.
Zde je výčet a krátký obsah jednotlivých kapitol:
Kapitola 1 - Co je vlastně PayU?
Obsah kapitoly: V kapitole rozebírám definici platební brány, její funkci a fungování a
následně definici platební brány aplikovanou na systém PayU.
Kapitola 2 - Jak funguje platební brána PayU?
Obsah kapitoly: V kapitole rozebírám funkčnost PayU na internetu v obecné rovině e-shopů a
porovnání s PayU Aukro. Zde se čtenář dozví zásadní informace o odlišnostech PayU v
běžném e-shopu a PayU Aukro.
Kapitola 3 - PayU Aukro aneb Jak lehce přijít o peníze?
Obsah kapitoly: V kapitole rozebírám problematiku PayU Aukro plateb z hlediska rizik a z
hlediska daňového a kontroly na FU.
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Kapitola 1 - Co je vlastně PayU?
PayU je systém, který nazýváme platební branou.
Co ale vlastně je PLATEBNÍ BRÁNA?
Platební brána

Platební brána (Payment Gateway) je systém, který obchodníkům v oblasti elektronického
obchodování poskytuje autorizační služby a zúčtování transakcí elektronického obchodování.
Tato definice je však poměrně vágní a nicneříkající. Přinejmenším, nijak nám princip platební
brány blíže neosvětluje.
Dovolím si proto tento pojem - PLATEBNÍ BRÁNA - vysvětlit na poněkud zjednodušeném
příkladu:
Poznámka: Tento příklad je zjednodušený a vzhledem k tomu, že pojem "Platební brána"
používáme u elektronického obchodování, nikoliv "fyzického v kamenném obchodě", je tento
příklad poněkud zavádějící. Šlo mi ale jen o pochopení principu PLATEBNÍ BRÁNY jako
takové, an gro.
Příklad:
Krok 1. Paní X koupí v obchodě s elektronikou pračku za 5.000 Kč. Paní B koupila televizi za
10.000 Kč. Paní Z koupila počítač za 15.000 Kč.
Zboží si v obchodě (například Euronics, kde tento systém takto funguje) vybere, obsluha jí
napíše "lístek k platbě" (s číslem-kodem zboží).
Krok 2. Kupující si výrobek nenese k pokladně, ale jde jen zaplatit. Přijde do pokladní zóny
(počátek Platební brány). Pokladní vše namarkuje (zaeviduje) a kupující si vyberou způsob
platby.
Krok 3. Paní X platí hotově, paní Y kartou a paní Z platí šekem (v ČR neobvyklé, v zámoří
běžné)
Krok 4b. Pokladní namarkuje platbu (zavede do systému Zaplaceno)
Krok 5. Pokladní vydá paní X, paní Y i paní Z pokladní doklad (potvrzení) o zaplacení zboží.
Krok 6. Paní X, paní Y i paní Z si s tímto potvrzením o zaplacení jdou do skladu pro své
zboží, které je jim následně vydáno.

Krok 4a. Pokladní večer spočítá tržbu a odnese ji do banky na běžný účet prodejce obchodníka, zde Euronics třeba (případně nechá proplatit šek či zkontroluje převody kartou)
S chéma příkladu:

Jak to funguje v internetovém obchodě?

Krok 1. Paní X koupí v e-shopu s elektronikou pračku za 5.000 Kč. Paní B koupila
televizi za 10.000 Kč. Paní Z koupila počítač za 15.000 Kč.
Nyní si kupující vybere způsob platby a doručení zboží:
a) pomocí internetového bankovnictví převede peníze ze svého bank. účtu na bankovní účet
prodejce. Převod trvá cca 1 - 2 dny, což je doba zpoždění při odeslání zboží
b) pomocí platby při doručení. Kupující zaplatí až při fyzickém dodání zboží.
c) pomocí poštovní peněžní poukázky, tzv. složenky. Doručení peněz trvá cca 2-4 dny, což
je opět doba zpoždění při odeslání zboží.

d) pomocí platební brány. Kupec nemusí mít internetové bankovnictví, převod peněz
probíhá pomocí autorizovaných plateb. Prodejce má ihned přehled o platbě.
Nyní si detailně probereme pouze alternativu d:
Krok 2. Kupující si vybere způsob platby přes platební bránu, vybere bankovní ústav, zadá
identifikační data, odsouhlasí částky k platbě atd. Platební brána je SW uzpůsobena tak, že
zabezpečený přenos dat probíhá přímo na web rozhraní e-shopu.
Krok 3. Kupující je vyzván k autorizaci platby (obdobně jako u internetového bankovnictví)
Krok 4b. Proběhne komunikace Platební brána vs banka. Prodejci se objeví status platby, tedy
stav, ve kterém se platba (převod peněz) nachází. Peníze odchází z banky Kupce na fyzický
bankovní účet Prodejce. Tento bankovní účet je založen provozovatelem Platební brány u
banky a vlastníkem (disponentem) účtu je výhradně Prodejce, respektive smluvní strana
provozovatele Platební brány! To je velmi důležitá informace pro pochopení dalších
postupů a vazeb!
Krok 5. Výstup ze SW a databáze Platební brány je přenesen do účetnictví Prodejce, případně
jsou generovány manažerské a ekonomické výstupy (kdo, kolik, kdy a za co zaplatil
Krok 6. Na základě kroku 5 je zboží odesláno Kupci
Krok 4a. Prodejce převede finanční hotovost z fyzického bankovního účtu (ve schématu účet
123456/0800), který je příslušný k Platební bráně (a jehož disponentem je Prodejce, přesněji
smluvní strana Platební brány, tedy TEN na jehož web rozhraní daná Platební brána funguje zde právě onen e-shop), na svůj bankovní účet e-shopu (ve schématu účet 221100/0100)
S chéma příkladu:

P O ZN Á M KA

Pro odborníky a pro ty, kteří se o systému elektronického bankovnictví chtějí dozvědět více,
doporučuji zdroj "Michal Piják: Elektronické platební systémy, diplomová práce, Fakulta
informatiky MU Brno, podzim 2003" (stav ke dni 10.12.2012)
http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/vyuka/security/e_payment/
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Kapitola 2 - Jak funguje platební brána PayU?
Neboť jsem chtěl blíže prozkoumat a pochopit "jak to s PayU je", nechal jsem si ze
společnosti PayU Czech Republic s.r.o., provozovatele platební brány PayU zaslat nabídku a
informace. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že vlastníkem společnosti PayU Czech Republic
s.r.o. je naše známé Aukro, a informace by Novákovi nebyly poskytnuty (víme proč - viz
situace na Aukru a Novák - blíže viz TOP TEN Aukroudavačů), vystupoval jsem pod cizím
jménem a firmou.
M é dotazy na PayU směřovaly výhradně na otázky, které řeší mnoho uživatelů (prodejců i
kupujících) právě z portálu Aukro.cz.
Podmínky pro zřízení PayU účtu a jeho užívání

1. Registrace na PayU
Nejprve se zaregistrujete, následně Vás osloví obchodník PayU, který řeší další body
2. Uzavření smlouvy s PayU
Smlouva se uzavírá VŽDY PÍSEM NĚ!
MÁ SNAD NĚKDO Z UŽIVATELŮ (prodejců) AUKRO.CZ UZAVŘENOU JAKOUKOLIV
SMLOUVU S PAYU (dále jen Smlouva) ???
Tuto Smlouvu má tedy uzavřenu pouze Aukro.cz s PayU. Aukro.cz je tedy Uživatelem PayU!
Nikoliv jednotlivý Prodejci!
DŮLEŽITÉ!
Aukro.cz je tedy, na základě dané Smlouvy, JEDINÝM DISPONENTEM BANKOVNÍHO
ÚČTU (SBĚRNÝ ÚČET) PAYU.
(Výňatek z obchodních podmínek PayU)
Uzavření Smlouvy na dálku
1.5.1. Provozovatel Uživatele po jeho registraci kontaktuje a zašle mu návrh na uzavření
Smlouvy ve formě dvou vyhotovení Smlouvy, z nichž každé bude podepsáno statutárním
orgánem nebo jinou osobou oprávněnou jednat za Uživatele či jej zastupovat. Provozovatel
Uživateli sdělí, jakým způsobem bude po Uživateli vyžadovat Identifikaci dle čl. 1.6 níže.
1.5.2. Uživatel v návrhu Smlouvy doplní relevantní údaje a podpis a návrh podepíše a zašle
jedno vyhotovení zpět Provozovateli. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se Provozovatel

dozví o akceptaci návrhu ze strany Uživatele, a to formou doručení jednoho vyhotovení
podepsané Smlouvy na adresu uvedenou v čl. 1.1.1. Obchodních podmínek
3. Zadání účtu Uživatele (pozor- viz bod 2 - Uživatelem je Aukro.cz nikoliv
aukroprodejce!!!)
Výběr peněz z PayU účtu (fyzického, bankovního účtu pro PayU službu) je možný JEN A
POUZE NA JEDINÝ ÚČET UŽIVATELE (zde tedy opět Aukra, nikoliv aukroprodejce!
Můj dotaz na obchodníka PayU:
Máme e-shop, na který bychom rádi implementovali PayU platební bránu. Na e-shopu
prodáváme 3 partneři. Jeden má zboží typu oblečení, druhý bižuterii a třetí obuv. Lze do
platební brány PayU implementovat výběr ze sběrného účtu PayU - tedy z toho bank. účtu,
kam přichází platby- výběr z PayU na jednotlivé bankovní účty partnerů, tedy na BÚ1, BÚ2 a
BÚ3 ?
Odpověď obchodníka PayU:
Bohužel, tento způsob není možný. výběr z tzv. sběrného účtu PayU, který vám bude přidělen,
je možný jen a pouze na jediný bankovní účet. Je nutné, abyste zvolili jeden z účtů BÚ1, BÚ2
nebo BÚ3, na který budou platby ze sběrného účtu PayU vypláceny. Ve vašem účetním
programu pak povedete závazky k jednotlivým partnerům a budete jim muset přeposílat
alikvotní částky za jejich obchody sami. Jedná se o věc dohody a důvěry mezi Vámi, tedy
partnery.
Laicky a polopatě řečeno: Peníze z PayU fyzického sběrného účtu bude moci převést na svůj
účet jen Pepa Obuvník. Frantovi Bižu a Joskovi Hadráři pak pošle "jejich výdělek" ze svého
účtu BÚ3, na který si stáhl všechny peníze z PayU účtu za všechny prodeje bot, bižuterie i
oblečení. No....a nebo taky Pepa Obuvník zmizí za hranice i s penězi a zbývajícím dvěma nic
nepošle.
V našem případě Aukro PayU je takovým Pepou Obuvníkem právě Aukro.cz na jehož a jen
na tento bankovní účet (zde BÚ3) lze "stáhnout peníze z PayU účtu (na základě Smlouvy Aukro je Uživatel PayU - viz výše).
4. Převod z payU s běrného účtu na účet Uživatele
viz bod 3
--------------------------------------------------Má PayU nějaké výhody pro obchodníky?

Bezesporu ano!
Pokud ovšem má Smlouvu s PayU sám obchodník, tedy prodejce.
Jaké jsou výhody PayU?

V kapitole 1. jsme si vysvětlili, co platební brána je. Nyní si proberme modelovou situaci
klasického e-shopu (nikoliv prodej na Aukru) z pohledu Prodejce a Kupce.
Základem vydělávání peněz a tvorby zisku je fakt, že získané peníze za prodej musí prodejce
co nejrychleji tzv. "otočit". Neboť peníze zase dělají peníze. Pokud má Prodejce omezenou
výši kapitálu, je jakákoliv delší prodleva mezi zaplacením za zboží kupcem a prodejem zboží
negativním atributem pro tvorbu zisku. Laicky řečeno, čím dříve má obchodník peníze za
prodané zboží "u sebe", tím dříve může tyto peníze investovat do nákupu dalšího zboží.
Ideální je tedy platba "na pokladně obchodu" - prodám zboží, mám hned peníze. Jenže...
Jenže u e-shopu a elektronického prodeje je taková transakce nereálná (pokud si Kupec neběží
ihned po nákupu na netu vyzvednout věc do kamenné prodejny). Pak je ale otázkou, proč by
kupoval na internetu, když do kamenné prodejny stejně musí.... A ne každý Prodejce má i
kamennou provozovnu. Naopak, právě nízké náklady a velmi široké portfolio zákazníků u
internetového obchodování vede mnoho Prodejců k preferování tohoto způsobu prodeje.
Vraťme se do našeho "modelového e-shopu".
1. Kupec si vybere zboží
2. Dojde k platbě za zboží Prodejci
3. Zboží je zasláno Kupci
S oustřeďme se na bod 2. :
a) Kupec si vybere platbu ze svého bankovního účtu na Prodejcův bankovní účet.
Prodejce čeká, až se mu platba objeví na bank. výpise. M usí také platbu konkrétního Kupce
identifikovat (VS). To je prodleva cca 2-4 dny dle banky a převodu. Kupci odešle zboží až 4.
den po vlastní transakci prodeje.
b) Kupec si vybere dobírku nebo kurýrní službu.
Tato služba prodraží výslednou cenu zboží, mnoho Prodejců tuto službu raděj ani nenabízí nevyzvednuté zásilky.
c) Kupec platí poštovní poukázkou (hotovostně na ČP, peníze přijdou Prodejci na účet nebo
na adresu)
Dlouhá doba transakce (2-4 dny), opět se opozdí odeslání zboží Kupci
d) Kupec zaplatí přes platební bránu PayU
Jakmile je administrativní část platby dokončena, jsou peníze z banky Kupce převedeny na
sběrný účet PayU Prodejce. Ten si tuto částku lehce převede (vybere) na svůj bankovní účet.
Prodejce ihned (řádově minuty) vidí, že platba byla provedena. Zboží může ihned odeslat, bez
prodlevy.

Poznámka: Už se vám někdy stalo, že jste nutně potřebovali dobít kreditní kartu na mobilu?
Nebo chcete objednat jízdenku na StudentAgency a na SA kartě nemáte dostatek peněz? Přes
podobnou platební bránu jako je PayU (a jiné) lehce dobijete kredit téměř okamžitě. Jen
zadáte typ platby (třeba VISA kartou), zadáte autorizační údaje (číslo bank. karty, expirace a
CVS kod) a kredit je zaplacen. To je případ d)
PayU Aukro - je to to samé?

Je a není. PayU systém je jeden. Kdo však četl pozorně, jistě si dovede odpovědět i na druhou
část otázky.... tedy v čem je rozdíl?
Pozorný čtenář si jistě vzpomene na můj dotaz na PayU obchodníka ohledně "vyplácení
partnerů e-shopu" přímo ze sběrného PayU bankovního účtu".
Vzpomínáte? Pepa Obuvník, Franta Bižu a Joska Hadrář.
Dle OP PayU je pro zřízení PayU účtu nutná PODEPSANÁ (FYZICKY) smlouva s PayU viz výňatek z OP PayU výše. Nikdo z aukráků ale žádnou Smlouvu s PayU podepsanou
dle bodu 1.5.1 a 1.5.2 OP PayU nemá. Nemůže tedy mít žádný S VŮJ PayU účet
bankovní ani PayU prostředí.
Takže PayU Aukroportálu je na Smlouvu Aukro vs PayU (bez ohledu na vlastnické vztahy se
jedná o dva nezávislé právní subjekty, pro které platí Obchodní zákoník a další platná
legislativa !!!). Pak ale nelze peníze z PayU bankovního účtu (kam Kupci posílají platby)
vybrat jinam, než na účet S mluvního partnera - tedy účet společnosti Allegro Group CZ,
s.r.o...čili Aukra.
V případě, že S mlouvu s PayU má sám Prodejce, jde platba od Kupce na sběrný
bankovní účet PayU, jehož disponentem je sám Prodejce, odtud si jej Prodejce "stáhne
na svůj BÚ".
V případě PayU na Aukru jdou platby Kupců (všech!!!!) na sběrný účet PayU Aukro.
Jediný, kdo může peníze z PayU sběrného účtu vybrat je S mluvní partner PayU - tedy
Aukro!!!!! Nikoliv Prodejce samotný!
Protože ale ke každému "e-shopu ..... zde zastoupeno v roli Aukro.cz" a Smlouvě s PayU
je možno mít jen jeden běžný účet, na který se peníze z PayU sběrného účtu dají převést,
dochází k převodu peněz ze sběrného účtu PayU Aukro NA BĚŽNÝ ÚČET Aukro.cz. Z
něj teprve naše milé Aukro.cz vyplácí na požádání peníze jednotlivým Prodejcům !!!!!
Peníze na trase Kupec-Prodejce tedy "tečou" přes prostředníka - Aukro.cz, přesněji
JEHO bankovní běžný účet! Je to obdobná situace, jako Pepa Obuvník posílá peníze
ostatním "spoluprodejcům (Franta Bižu a Joska Hadrář)! Viz výše odpověď obchodníka
přímo z PayU!
O tom, jaký to má dopad a v čem je úskalí takové transakce (Aukro ve vztahu ProdejceKupující nefiguruje, za nic neodpovídá, vše je jen věcí Prodejce a Kupce..... jen peníze tečou
přes Aukro.cz !!!) popisuji v Kapitole 3.
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Kapitola 3 - PayU Aukro aneb Jak lehce přijít o peníze?
Shrneme si informace, které již z kapitoly 1 a kapitoly 2 víme:
1) PayU úč et je založen na základě Smlouvy mezi společností PayU Czech R epublic s.r.o. a
Klientem, tedy Uživatelem.

Smlouva dle OP PayU (plné znění OP PayU Czech Republic s.r.o. zde) musí být uzavřena
PÍSEM NĚ - bod 1.4 a 1.5 (tedy fyzicky Smlova musí být podepsána buď statutárním
zástupcem, klientem samotným, nebo společností, oprávněnou za Uživatele jednat ! atd)
Poznámka: Zmocnil někdo z aukroprodejců samotné Aukro, aby za něj jednalo s PayU? Jaká
byla forma tohoto zmocnění? Jakou má toto zmocnění právní podstatu? Podpis Smlouvy mezi
PayU Czech Republic s.r.o. a Uživatelem PayU je dán vždy PÍSEMNOU FORMOU. Jedná
se o právní úkon v písemné formě. Podívejme se na takový druh zplnomocnění z pohledu
legislativy, tedy Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Obč.Z):
§31 Zastoupení na základě plné moci

(1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí
za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

(2) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu
orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.
(3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené
několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně.
(4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena
písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního
úkonu.

Ano, ale M Y přeci poskytli údaje Aukru (sken OP, číslo b.ú) a ono to za nás vyřídilo
automaticky! Plnou moc jim (Aukru.cz) dávám Souhlasem s OP Aukra tím, že se přihlásím!
Nikoliv, Smlouva o zřízení PayU účtu je stvrzena vždy PODPIS EM S MLOUVY a
ověřením. Pro zplnomocnění je v takovém případě nutno dát plnou moc v písemné formě (§31
odst 4 Obč.Z) - což nikdo z aukroprodejců, pokud je mi známo, Aukru nedával! Pro uzavření
Smlouvy o PayU službě tzv. na dálku je navíc Uživatel ověřen (povinen dodat) :
Cituji Obchodní podmínky pro zřízení PayU účtu (- odkaz viz výše)

" 1.8. Identifikace při uzavření S mlouvy na dálku
1.8.1. Nebude-li Identifikace provedena za přítomnosti Uživatele dle čl. 1.7.1. , je
Uživatel povinen provést Identifikaci prostřednictvím notáře nebo krajského či
obecního úřadu ve smyslu § 10 zákona č. 253/2008 S b. Provozovatel zašle za tímto účelem
Uživateli písemně předem (též ve formě e-mailu) pokyny a informace související s
provedením tohoto druhu Identifikace, zejména seznam dokladů, které musí Uživatel
předložit notáři či úřadu, vymezení účelu Identifikace atd. Uživatel bere na vědomí, že
provedení Identifikace je ze strany notářů či úřadů zpoplatněno."
Aukroprodejce by tak musel (pokud chce mít své PayU !) zaslat PayU Czech Republic, s.r.o.
notářsky ověřené dokumenty! A už vůbec ne s nějakými "začerněnými údaji" !!!
Z výše uvedených skutečností (neudělení zplnomocnění Aukru jednotlivými Aukroprodejci,
ani vlastní nesepsání jednotlivých smluv s PayU Czech Republic, s.r.o, vyplývá jediné:
Účet PayU na Aukro.cz nemá S mluvně otevřen Aukrouživatel, ale JEN A POUZE
samotné Aukro.cz! Tedy na portále Aukro.cz neexistuje "milion" PayU účtů
jednotlivých aukráků, ale JEN A POUZE jeden PayU účet! V čem je problém?
Viz bod 2
2) K jednomu PayU účtu je přiřazen JEN A POUZE jediný běžný úč et, na který lze peníze z
bankovního PayU účtu převést!

Z toho vyplývá, že veškeré platby od kupců pomocí PayU Aukro jsou shromažďovány na
jediném PayU bankovním účtu. Peníze z tohoto účtu ale lze fyzicky čerpat pouze na
JED EN JED INÝ bankovní účet, a to účet Uživatele (S mluvního partnera).
Tedy....našeho milého Aukro.cz!
Peníze od kupců se tedy nejprve soustředí na bankovním účtu PayU Aukro, odtud jsou
vybrány na bankovní účet Aukro a teprve následně vypláceny prodejcům! Ten samý případ,
jako u Pepy Obuvníka a jeho společníků Hadráře a Bižu...vzpomínáte?
Aukro.cz se tak stává S AMOVYNUC ENÝM A S AMOZVAN ÝM prostředníkem toku
finančních plnění ve vztahu vyplývajícím z kupní smlouvy uzavřené výhradně mezi
dvěma stranami - AukroProdejcem a AukroKupcem! Vzhledem k tomu, jak
vehementně se Aukro distancuje od zasahování do obchodních vzájemných vztahů
AukroProdejce a Aukrokupec, je nebetyčná drzost, neomalenost a zcela proti pravidlům
si uzurpovat právo zasahování do způsobu finančních toků plynoucích z těchto smluv! V
případě, že AukroProdejce jen náznakem v aukcích (přesněji inzerátech na Aukru)
zmíní neakceptování plateb pomocí PayU, je Aukrem tvrdě postihován!
V podstatě se jedná o stejnou situaci, jako by pan Pepík Vocásek dovolil Frantovi Vokurkovi
nalepit na svoje "vrata" plakát: Prodám video. Cena 1000 Kč. Vokurka za vylepení Vocáskovi
zaplatí...třeba 10 Kč. Frantovi Vokurkovi se přihlásí kupec, řekněme pan Jindřich Karásek.
Cena je domluvena, pan Karásek řádně koupil, pan Vokurka řádně prodal. Ale Pepík Vocásek
řekne: Karásku, peníze mi donesete ke mně domů, já je "pak" dám Vokurkovi (tj. až si
Vokurka o ně řekne - stejně jako si o ně na Aukro musí zažádat prodejce - tedy vybrat, nyní
již víme, že z "pseudoPayU", ve skutečnosti musí počkat až mu je Aukro.cz "ze svého bank.
účtu" pošle. Že je Vokurka vychcánek a s chutí jej pošlete do prdele? A Aukro.cz ne???

PayU Aukro aneb Jak lehce přijít o peníze?

Nyní již víme, že penízky od Kupce nám netečou přes náš (Prodejcův) PayU účet (neboť
žádný Smluvní PayU účet nemá!), ale hezky přes "nevítaného prostředníka" a jeho bankovní
účet. Tak se tomu našemu "nevítanému prostředníkovi", přes nějž nám tečou peníze za NAŠE
TRANSAKCE, tedy naše peníze, podívejme na zoubek...
Vyjdeme z Obchodního rejstříku:
Plný odkaz zde http://wwwinfo.mfcr.cz/cgibin/ares/darv_or.cgi?ico=27684555&jazyk=cz&xml=1
Nejprve....kdo nebo co je Aukro.cz?
Vlastníkem portálu je společnost Allegro Group CZ, s.r.o., IČ 27684555.
Výpis:
soud:

7 - Krajský soud v Brně

spisová značka: C 51717

IČ:

27684555

obchodní firma: Allegro Group CZ, s.r.o.
právní forma:

112 - Společnost s ručením omezeným

sídlo:

nám. T.G. Masaryka 1280, 76001 Zlín

stav subjektu:

aktivní subjekt

datum zápisu: 9.6.2006

Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ostatní skutečnosti
Společnost převedla na společnost PayU Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolínská
650/1, PSČ 186 00, IČ 24129119 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 181237, část podniku, kterou provozovala jako samostatnou, funkčně
oddělenou organizační jednotku označenou jako "PayU".

Kapitál
jmění:

základní

vklad:

200 000 Kč

splaceno:100 %

Statutární orgán
jméno:

Václav Liška, datum narození: 15.9.1980

funkce:

jednatel

bydliště:

76001 Racková 115

ve funkci:

od: 9.6.2006

jméno:

Vasileios Sgourdos, datum narození: 4.1.1970

funkce:

jednatel

bydliště:

Vesting 9, 2141 MD Vijfhuizen, Nizozemské království

ve funkci:

od: 1.4.2009

jméno:

Hein Pretorius, datum narození: 6.7.1971

funkce:

jednatel

bydliště:

Noodweg 32A, 1213 Px Hilversum, Nizozemské království

ve funkci:

od: 1.4.2009

jméno:

Grzegorz Jan Wójcik, datum narození: 20.10.1976

funkce:

jednatel

bydliště:

Wspólna 50, 30654 Kraków, Polská republika

ve funkci:

od: 1.9.2010

Způsob zastupování: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

Společníci s vkladem
obchodní firma: MIH Allegro BV, IČ 34299842
sídlo:

Jupiterstraat 13-15, Hoofddorp, 2132 HC, Nizozemské království

vklad:

66 000 Kč

splaceno:

100 %

obchodní podíl 33%

obchodní firma: NetDirect s.r.o.
IČ:

25907077

sídlo:

Pohraniční 504/27, 70300 Ostrava - Vítkovice

vklad:

134 000 Kč

splaceno:

100 %

obchodní podíl 67%

I ouha! 100% ním vlastníkem společnosti NetDirect s.r.o. IČ 259 07077 je hádejme kdo?
Společnost z Nizozemí, ale s poněkud (jen zdánlivě) jiným názvem - liší se tečkou za B a V:
M IH Allegro B.V. se sídlem 2132 LS Hoofddorp, Taurussavenue 105 Nizozemské
království
Odkaz na ARES zde
Lehce zjistíme, že M IH Allegro je dceřinná firma gigantu jihoafrické Naspers!
V čem je problém?

Problém dosti zásadní je v tom, že základní jmění u společnosti s ručením omezeným (proto
ručení omezené) je dáno výší jmění zapsanou v OR.
Pokud jako fyzická osoba, podnikatel dlužíte milion korun, ručíte veškerým majetkem, i tím,
který nemáte v "podnikání".... proto někteří podnikatelé, fyzické osoby rychle před krachem

převedou majetek na manželky, kamarády atd.... a nic nemají. Pokud to nestihnou převést,
přijdou například o dům, byt atd.......
S.r.o ale ručí jen do výše svého jmění, zapsaného v OR. Pokud dluží milion, věřitelé si
nerozdělí víc než 200 tisíc, samozřejmě, že Aktiva, tedy majetek "šikovně vyvezeme" či
převedeme na jinou společnost (ale naši). Pak stačí velice šikovně a v tajnosti "vybílit účty",
poslat do banky v zahraničí, nejlépe přes X propojených společností, přes fiktivní fakturace
atd..... a hoňte "Koženého" na Bahamách či v JAR :D
Nyní si proberme situaci s naším "nevítaným prostředníkem", který si uzurpuje právo "platit
přes jeho bankovní účet", jinak nás sankcionuje.
Jeho zapsané jmění je "pouhých" 200 000 Kč. Na pohled pro většinu z nás velká částka.
Vždyť "já" tam mám na PayU (pseudoPayU) "jen povinných 150 Kč." Náš milý ale nevítaný
"prostředníček plateb" se však v reklamních kampaních pyšní 1,5 milionem aktivních
uživatelů :D
Dobrá vezměme reálné hodnoty "kšeftů" na aukru. Buďme velmi střízliví v odhadech. Berme
JEN 100 000 těch, co mají na pseudoPayU (tedy na bankovním účtu našeho "milého a
vlídného prostředníčka") oněch 150 Kč. Hups...a máme tu 15 milionů na bankovním účtu,
které ovšem "našemu milému prostředníčkovi" v žádném případě neříkají PANE. Neřešme
"úroky" z kreditu na bankovním účtu....věřte, že nejsou zanedbatelné :D. M nohem důležitější
je "nárůst" hodnoty aktiv například pro bankovní úvěr. S jměním 200 tisíc Vám banky nepůjčí
pětník....
A teď jako v pohádce (s Harvard fondy to byla taky pohádka, než došlo na lámání chleba a
prachy lidí)....
Jednoho dne, náš "milý, ale nevítaný, samozvaný platební prostředníček" dojde ke konci své
cesty. Ze dne na den (třeba jako Odklep). M ajetek (aktiva) se převedou přes X firem k nějaké
jiné (ale v naší rodině:D), bankovní účet se vybílí.....
A Prodejci se začnou ptát po svých 150 Kč, které jim dluží (někdo tam může mít více, někdo i
méně, berme ten základ). Jenže na našich 100 000 věřících věřitelů je JEN a POUZE 200 000
Kč. Tedy 2 Kč na osobu :D. Jasně, 148 Kč klidně oželím, říkají si především ti prodejci, kteří
se rvou o pětikačku na aukru na poštovném!
Takže:
Nechceš-li přijít o peníze, neber...... nikoliv úplatky, ale platby přes pseudoPayU na Aukro.cz!
Jak legálně obejít pseudoPayU na Aukru napíši, snad v brzké době. Bohužel, tzv finta "osobní
převzetí" se ve svém právním důsledku může šeredně prodražit. Ne vždy a za všech okolností
nese Kupec náklady na osobní převzetí. Ale o tom až zase jindy.
Uvítám, pokud máte někdo zkušenosti s "fintami" jak obcházíte pseudoPayU. Pokud se chcete
o své zkušenosti podělit s ostatními Aukráky, pošlete mi mail přes kontakt na těchto
stránkách.

