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Dražební vyhláška (aukční řád)

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1.1 Etcetera auctions s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně,
oddíl C, vložka 88523 (dále jen „ETCETERA“) prodává svým jménem a na účet zákazníků (dále jen „prodávající“) umělecké
předměty, a to i formou aukcí.
1.2 Tato dražební vyhláška (dále jen „aukční řád“) je vydána za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní ETCETERA
formou dobrovolných aukcí.
1.3 ETCETERA oznamuje, že dne 13. 4. 2019 od 18:30 provede na žádost vlastníků dražených předmětů dobrovolnou veřejnou
dražbu v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17. 110 00 Praha 1, podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů.
1.4 Předměty zařazené do aukce budou vystaveny:
BRNO
Grohova 2
602 00, Brno
1. — 7. 4. 2019 od 10-18 hod.

PRAHA
Galerie Kvalitář
Senovážné náměstí 17, Praha 1
10. — 12. 4. 2019 od 10-18 hod.

PRAHA (v den konání aukce)
Galerie Kvalitář
Senovážné náměstí 17, Praha 1
13. 4. 2019 od 10:00 – 18:00 hod.

1.5 Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.
1.6 Aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů, v den konání aukce, v sídle ETCETERA a na etcetera-auctions.com.

Čl. 2 Aukce a předmět aukce
2.1 Aukce je organizovaná podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České
republiky.
2.2 Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je přílohou
a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí v uvedeném v tomto katalogu.
2.3 Ohledně předmětů, které ETCETERA nabízí k prodeji v aukci (dále jen „předmět aukce“ či „předměty aukce“) uzavírá ETCETERA s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování prodeje v aukci. Předměty aukce může nabízet i ETCETERA.
2.4 Je-li předmětem aukce věc prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, budou na tuto skutečnost účastníci aukce upozorněni v průběhu aukce. Kulturní památky lze vyvézt
do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem
č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt
pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru
prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči. Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé
sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury ČR, lze s nimi nakládat
pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Čl. 3 Účastník aukce
3.1 Okruh účastníků aukce je omezen. Účastníky aukce mohou být pouze klienti ETCETERA a další osoby se souhlasem ETCETERA, které budou předem zaregistrováni jako účastníci aukce. Na tuto registraci není právní nárok. ETCETERA může registraci
účastníka aukce odmítnout i bez udání důvodu. Poruší-li účastník aukce tento aukční řád, může být aukční síní bez dalšího jeho
registrace zrušena, o čemž bude aukční síní prokazatelným způsobem vyrozuměn.
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3.2 Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nejsou plně svéprávné, ani osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv
k předmětům aukce, ani osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh pro
nedostatek majetku, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí. Účastníky aukce nesmí být licitátor ani zaměstnanci
ETCETERA. Účastníkem aukce dále nesmí být vlastník věci ani osoba jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. ETCETERA může
z aukce vyloučit osobu, která v posledních třech letech neuhradila kupní cenu jakéhokoli předmětu aukce prodávaného ze strany
ETCETERA a/nebo jiným podstatným způsobem porušila své smluvní závazky vůči ETCETERA. ETCETERA může z aukce dále
vyloučit osobu, která nedodržuje aukční řád a/nebo pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci či jinak maří
konání aukce.
3.3 Fyzická osoba, která je účastníkem aukce nebo zmocněncem účastníka nebo jedná za právnickou osobu – účastníka aukce,
je povinna se při zápisu do seznamu účastníků prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz
o povolení k pobytu na území ČR).
3.4 Právnická osoba, která je účastníkem aukce nebo zmocněncem účastníka, je povinna se při zápisu do seznamu účastníků
prokázat výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsána, a to ne starším než tři měsíce. Z tohoto výpisu musí
vyplývat oprávnění jednat za právnickou osobu, včetně udělování plné moci.
3.5 Každý účastník aukce je povinen si před zahájením aukce vyzvednout dražební číslo, prostřednictvím kterého bude činit
nabídky na koupi předmětu aukce.
3.6 ETCETERA je oprávněna v určitých případech požadovat, aby osoba, která se chce zaregistrovat jako účastník aukce, zaplatila před konáním aukce zálohu na kupní cenu předmětu aukce.
3.7 Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci.
3.8 Účastník aukce může zmocnit ETCETERA, aby ho v aukci zastupovala, a to na základě písemné plné moci, jejíž vzor je uveden
na www.etcetera-auctions.com a k dispozici též v sídle ETCETERA.
3.9 V případě zájmu účastníka aukce je možné udílet ETCETERA jako zmocněnci pokyny telefonicky nebo formou tzv. písemného
limitu. Písemný limit musí být uveden v plné moci a stanoví ETCETERA, jakou maximální nabídku na koupi předmětu aukce může
v zastoupení účastníka aukce učinit.
3.10 V případě udílení pokynů telefonem je ETCETERA jako zmocněnec ohledně nákupního limitu vázána pouze pokyny zmocnitele, které obdrží telefonicky v průběhu aukce. Pokud se v průběhu aukce nepodaří ETCETERA jako zmocněnci navázat se
zmocnitelem telefonické spojení, a to bez ohledu na důvod, potom je ETCETERA oprávněna učinit u toho předmětu aukce,
u kterého tato skutečnost nastala, nabídku ve výši vyvolávací ceny tohoto předmětu. Výlučně zmocnitel je odpovědný za pokyny,
které uděluje ETCETERA.

Čl. 4 Průběh aukce
4.1 Ke každé aukci (s výjimkou mimořádné aukce) je vydán aukční katalog, ve kterém jsou uvedeny předměty aukce, které jsou
prodávány v rámci dané aukce, místo, datum a čas konání aukce a informace o tom, kde je možno si předměty aukce prohlédnout. Aukční katalog je k nahlédnutí v sídle ETCETERA vždy minimálně 15 pracovních dní před aukcí. Předměty aukce se prodávají
v pořadí tak, jak jsou uvedeny v aukčním katalogu. Číselná hodnota uvedená v katalogu tučně je minimální nabídka na koupi
předmětu aukce (vyvolávací cena). Ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhlené částky, které odpovídají minimální nabídce na koupi
předmětu aukce a slouží pouze pro orientaci. ETCETERA neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě
katalogu.
4.2 Předměty zařazené do aukce budou vždy vystaveny i v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Zájemci
o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření aukční síně k zajištění ochrany vystavených předmětů. Za
prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.
4.3 Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny ETCETERA a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
4.4 Aukce je zahajována zástupcem aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu
a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.

Etcetera auctions s.r.o.

Třída Kpt. Jaroše 12, Brno

IČ 041 63 893

www.etcetera-auctions.com

3

4.5 Aukci jednotlivých předmětů provádí jménem ETCETERA licitátor, který musí vždy nezaměnitelně označen předmět aukce
(prodeje), a to zpravidla odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno
věc koupit. Následně licitátor vybízí účastníky aukce k podávání závazných nabídek na koupi předmětu aukce. Tyto nabídky se
podávají formou tzv. příhozů, jejichž výše se řídí tarifem příhozů uvedeným v čl. 5 tohoto aukčního řádu. Zájemci o koupi věci činí
licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem. Učiněnou nabídkou na koupi předmětu aukce
(příhozem) je účastník aukce vázán. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně
seznámil.
4.6 Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě
udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi ETCETERA
a tím účastníkem aukce, který učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“). Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně
vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí, tj. komu bude předmět aukce
prodán.
4.7 Pokud ani po opakované výzvě není učiněna minimální nabídka na koupi předmětu aukce, licitátor aukci předmětu ukončí
slovy „neprodáno či položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí aukční síně. V případě internetové aukce dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce v okamžik ukončení aukce, za předpokladu, že byla učiněna
alespoň minimální nabídka na koupi předmětu aukce; předmět aukce se vždy prodává nejvyšší nabídce.
4.8 Přístup na aukci mají pouze klienti ETCETERA, pracovníci ETCETERA a další osoby pouze se souhlasem ETCETERA, jinak
aukce není veřejná. Bez souhlasu ETCETERA není možno v průběhu aukce pořizovat fotografie, či jiné zvukové či obrazové
záznamy.
4.9 Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned, přímo v aukčním sále viditelným
a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností jménem ETCETERA licitátor v duchu mezinárodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku. V případě, že bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/
nebo k ní nebude z jiného důvodu přihlédnuto a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu ohledně toho, zda určitá
nabídka byla či nebyla učiněna, je ETCETERA oprávněna od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to již v průběhu aukce a/
nebo do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči ETCETERA, s výjimkou
nároku na vrácení již uhrazené kupní ceny a aukčního poplatku.

Čl. 5 Tarif příhozů
5.1 Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí:
Nejnižší podání a další podání v rozmezí Kč 			
Minimální výše příhozu v Kč
100 – 5.000 Kč						100 Kč
5.000 – 10.000 Kč					
500 Kč
10.000 – 50.000 Kč					
1.000 Kč
50.000 – 100.000 Kč					
5.000 Kč
100.000 – 500.000 Kč					
10.000 Kč
od 500.000 a více					
50.000 Kč
5.2 O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.

Čl. 6 Kupní cena (dosažená vydražením), aukční poplatek a způsob úhrady
6.1 Vydražitel je povinen kupní cenu předmětů aukce, které v rámci aukce koupil, uhradit řádně a včas. Je-li kupní cena předmětu
aukce nižší nebo rovna částce 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením
ihned po skončení dražby, není-li s ETCETERA výslovně dohodnuto jinak. Je-li kupní cena předmětu aukce vyšší než 200 000
Kč (dvě stě tisíc korun českých) a nižší nebo rovna částce 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých), je splatná nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne konání aukce, není-li s ETCETERA výslovně dohodnuto jinak. Je-li kupní cena předmětu aukce vyšší
než 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých), je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne konání aukce, není-li s ETCETERA
výslovně dohodnuto jinak.
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6.2 Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů aukce a neurčí-li, na úhradu jakého závazku platba směřuje, je ETCETERA
oprávněna přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu aukce koupeného ze strany
vydražitele a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli.
6.3 Kupní cenu předmětu aukce lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet ETCETERA. Hotovostní
platbu však lze činit pouze do limitu stanoveného v zákoně č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
6.4 Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, ETCETERA podle dohody s prodávajícím může po
vydražiteli vymáhat úhradu kupní ceny; v tomto případě vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky,
včetně nákladů právního zastoupení. ETCETERA je oprávněna tyto své nároky na úhradu kupní ceny postoupit prodávajícímu.
ETCETERA může namísto vymáhání dlužné částky odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, potom je vydražitel povinen uhradit
ETCETERA a prodávajícímu vzniklou újmu, včetně ušlého zisku.
6.5 Není-li u předmětu aukce uvedeno jinak, vydražitel je povinen uhradit ETCETERA aukční poplatek stanovený paušálně
z vydražené ceny (tzv. příklepové ceny) každého předmětu aukce, který v aukci koupil, a to ve výši:
Příklepová cena						Výše aukčního poplatku
do 1 000 000 Kč						
23 %
nad 1 000 000 Kč					
20 %
nad 10 000 000 Kč					
18 %
6.6 Aukční poplatek je určen na úhradu nákladů, které vznikají ETCETERA v souvislosti s pořádáním aukce, a dále jako odměna
za služby, které ETCETERA vydražiteli poskytuje v souvislosti s aukcí (dále jen „aukční poplatek“). Aukční poplatek je splatný
ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako kupní cena předmětu aukce. V aukčním poplatku je již zahrnuta případná DPH
a případný autorský poplatek.

Čl. 7 Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce
7.1 Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny; tímto
okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce.
7.2 Předmět aukce bude vydán vydražiteli, pokud uhradí sjednanou kupní cenu, aukční poplatek, jakož i ostatní závazky, které
má vůči ETCETERA. Vydražitel je povinen si předmět aukce převzít neprodleně poté, co se stane jeho vlastníkem, jakož i v této
lhůtě splnit všechny ostatní předpoklady pro převzetí předmětu aukce. Pokud bude vydražitel v prodlení s převzetím předmětu
aukce, je ETCETERA oprávněna účtovat vydražiteli za každý den prodlení a každý koupený předmět aukce 100 (jedno sto) korun
českých. Současně je ETCETERA oprávněna předmět aukce uložit na náklady vydražitele do soudní úschovy a/nebo ho vhodným
způsobem na účet a náklady vydražitele prodat, a to za cenu, za kterou ho lze prodat (odměna ETCETERA za zprostředkování
prodeje v takovém případě činí 40% z dosažené kupní ceny po odečtení veškerých nákladů ETCETERA). ETCETERA je oprávněna
uplatnit zadržovací právo k předmětům aukce, které vydražitel v aukci koupí, a to na zajištění úhrady závazků, které má vydražitel
vůči ETCETERA.
7.3 Spolu s předmětem aukce vydá ETCETERA vydražiteli na přání písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva. ETCETERA zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení (například pro dopravu). Na základě dohody
s vydražitelem zašle ETCETERA předmět aukce na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu
aukce nese vydražitel. Cena za přepravu předmětu aukce se určuje podle aktuálních ceníků smluvních přepravců ETCETERA.
7.4 V případě vývozu předmětů koupených v aukci mimo území České republiky, nezajišťuje ETCETERA na území státu, kam
jsou předměty koupené v aukci dováženy, žádné úkony a záležitosti spojené s jejich dovozem, a to zejména daňové a celní, a že
veškeré tyto záležitosti je povinen vydražitel zajistit samostatně a na své náklady.
7.5 Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je sídlo ETCETERA se zohledněním skutečnosti, že aukce zpravidla nejsou pořádány
v sídle ETCETERA.
7.6 ETCETERA není povinna informovat vydražitele o osobě prodávajícího ani prodávajícího o osobě vydražitele.
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Čl. 8 Odpovědnost za újmu
8.1 V případě, že ETCETERA bude odpovídat vydražiteli za újmu, vydražitel souhlasí s tím, že její náhrada bude omezena. ETCETERA není povinna hradit ušlý zisk, ani újmu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to
do výše zaplacené kupní ceny předmětu aukce. ETCETERA dále neodpovídá vydražiteli za škodu na předmětech aukce, ke které
dojde za dobu prodlení vydražitele s jejich převzetím.
8.2 Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny ve lhůtě 12 měsíců od převzetí předmětu aukce.
8.3 Odhad, odborné určení a popis předmětu aukce provádějí odborníci ETCETERA. Údaje v aukčním katalogu jsou výsledkem
odborných šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností,
se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu a mohou mít vliv na jejich cenu. Tyto předměty
mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Případné poškození (nefunkčnost) je již zohledněno v ocenění předmětu
aukce uvedeném v aukčním katalogu. Každý zájemce o koupi (účast v aukci) má možnost si nabízené předměty aukce před aukcí
prohlédnout ve lhůtách uvedených v aukčním katalogu. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti předmětů aukce,
jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou po udělení příklepu vyloučeny.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
9.1 Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží, včetně Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží, je vyloučeno. K řešení sporů z aukce je
příslušný věcně příslušný soud podle sídla ETCETERA.
9.2 Veškeré služby poskytované ze strany ETCETERA na základě tohoto aukčního řádu nebo na základě smluv o zprostředkování
prodeje v aukci uzavřených s vlastníky předmětů aukce se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu
aukce vydražiteli.
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