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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 25. 4. 2020 od 18:30 provede na žádost vlastníků dražených předmětů dobrovolnou veřejnou
dražbu v Galerii U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, 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
14. – 18. 4. 2020 od 10-18 hod.

PRAHA
Galerie U Betlémské kaple
Betlémské náměstí 8, Praha 1
21. – 25. 4. 2020 od 10-18 hod.

PRAHA (v den konání aukce)
Galerie U Betlémské kaple
Betlémské náměstí 8, Praha 1
25. 4. 2020 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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