Dražební vyhláška Aukční síně Vltavín s.r.o.
Dražebník
Aukční síň Vltavín s.r.o.,
IČ 250 86 600, DIČ CZ 250 86 600,
se sídlem Masarykovo nábřeží 1648/36, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48524,
jednající: Robert Hédervári, jednatel,
dále jen „Aukční síň Vltavín“.

Vymezení pojmů
Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby s využitím služeb Aukční síně Vltavín.
Dražebníkem je osoba, která organizuje dražbu dle této dražební vyhlášky. Touto osobou je Aukční síň
Vltavín.
Dražitelem je osoba, která má zájem o koupi předmětu dražby a účastní se dražby pořádané Aukční síní
Vltavín.
Předmětem dražby je movitá věc, určená k dražbě, ke které je mezi dražebníkem a vydražitelem
okamžikem příklepu uzavřena kupní smlouva.
Vydražitelem je účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.
Příklepem je úkon zástupce dražebníka spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon zástupce dražebníka
v internetové dražbě spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších příhozů.
Prvním podáním je možnost činit příhozy na všechny předměty uvedené v dražebním katalogu sálové
dražby před samotným zahájením sálové dražby. K prvnímu podání dochází při pevné dražbě na
internetových stránkách www.auctions-art.cz. Nejvyšší příhoz v rámci prvního podání činí výši nejnižšího
podání (vyvolávací cenu) v rámci samotné sálové dražby.

I. Dražba
1. Dražbou se pro účely této dražební vyhlášky a účely činnosti Aukční síně Vltavín rozumí soukromá
dražba dle § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pořádaná formou:
•

veřejného jednání za přítomnosti osob, popř. dražba na telefonu prostřednictvím zástupce
(dále jen „sálová dražba“) nebo

•

dražby na internetových stránkách www.auctions-art.cz (dále jen „internetová dražba“),

jejímž účelem je učinění nabídky předem neurčenému okruhu osob přítomných na předem určeném
místě v případě sálové dražby nebo v prostředí internetových stránek www.auctions-art.cz na koupi

předmětu dražby, přičemž s dražitelem, který za stanovených podmínek učiní nejvyšší příhoz, bude
příklepem uzavřena kupní smlouva k předmětu dražby za cenu odpovídající poslednímu příhozu
vydražitele.
2. Průběh dražby se řídí mezinárodními zvyklostmi v oblasti obchodu s uměním a touto dražební
vyhláškou.

II. Typy dražeb
Standardní internetová dražba
1. Standardní internetové dražby jsou dražby, pořádané na internetových stránkách www.auctionsart.cz, u kterých je v uveden termín „Plánované ukončení“.
2. Standardní internetové dražby jsou dražbami konečnými, tj. po ukončení dražby je znám vydražitel.
3. Označení standardních internetových dražeb se může lišit (např. Internetová dražba, Mimořádná,
Bibliofilie atp.).
4. Standardní internetová dražba je ukončena příklepem – ukončením dražby zastavením příjmu dalších
příhozů.
Stálá nabídka
1. Dražby označené jako stálá nabídka umožňují dražiteli učinit příhoz na předměty dražby, které nejsou
zařazeny do žádné z právě probíhajících dražeb. Předměty dražby jsou přístupné na internetových
stránkách www.auctions-art.cz v sekci „Stálá nabídka“.
2. Učiněním příhozu, limitu či vlastním příhozem se automaticky spustí standardní internetová dražba
daného předmětu dražby.
3. Dražba označená jako stálá nabídka je po spuštění dražby dražbou konečnou, tj. po ukončení dražby
je znám vydražitel.
4. Délka dražby předmětů dražby ze stálé nabídky je 5 dní (tj. 120 hodin) od okamžiku učinění prvního
příhozu, pokud nedojde k příhozu 3 minuty před stanoveným časem ukončení dle čl. 5 odst. 4 dle této
dražební vyhlášky.
5. Aukční síň Vltavín si vyhrazuje právo volně manipulovat s předměty dražby uvedenými ve stálé
nabídce, tj. činit jejich přidání, přesun, úpravu textu, odstranění a další bez předchozího upozornění. Tato
možnost se týká pouze předmětů dražby ve stálé nabídce, u kterých nebyl učiněn příhoz, tj. nebyla
zahájena dražba samotná.
6. Dražba stálé nabídky je ukončena příklepem – ukončením dražby zastavením příjmu dalších příhozů.
Pevná dražba
1. Pevné dražby jsou internetové dražby probíhající na internetových stránkách www.auctions-art.cz
označené termínem „Ukončení prvního podání“ (taktéž nazývané „první podání“).
2. Pevné dražby jsou internetovou dražbou neukončenou, tj. po ukončení dražby není znám vydražitel.

3. Předměty pevné dražby jsou po ukončení pevné dražby draženy v rámci sálové dražby, přičemž výše
nejnižšího podání (vyvolávací cena) těchto předmětů na sálové dražbě činí výši posledního příhozu
v rámci pevné dražby.
4. Pevná dražba je ukončena vždy v den konání sálové dražby v 15:00 hod.
5. Pevná dražba je ukončena zastavením příjmu dalších příhozů. K příklepu nedochází. Pevná dražba dále
pokračuje jako sálová dražba.
Sálová dražba
1. Sálová dražba probíhá vždy v sále za osobní účasti dražitelů nebo jejich zástupců. Díla jsou na sále
prezentována prostřednictvím projektoru.
2. První kolo sálové dražby se počíná datem a hodinou uvedenými v dražebním katalogu.
3. Sálové dražbě vždy předchází pevná dražba za účelem učinění prvního podání.
4. Sálová dražba je ukončena příklepem – klepnutím kladívka.

III. Předmět dražby
1. Aukční síň Vltavín prodává předměty dražby v jejím vlastnictví a předměty dražby ve vlastnictví
navrhovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o komisi.
2. Příjem předmětů dražby je možný po celý kalendářní rok. Uzávěrka dražby (a tedy i předmětů dražby,
které budou v konkrétní dražbě figurovat) je 60 dní před prvním dnem konání dražby.
3. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně uvedené vyvolávací ceny (nejnižšího podání) na
internetových stránkách Aukční síně Vltavín. Každé dílo je fotograficky zdokumentováno. Dražebník
upozorňuje, že barevnost na fotografii nemusí dokonale odpovídat realitě a je závislá na rozlišení
a barevné kalibraci obrazovky zobrazovacího zařízení uživatele (počítače, tabletu, telefonu...).
4. Předměty dražené prvním podáním sálové dražby na internetových stránkách, budou vystaveny vždy
na předdražební výstavě k příslušné sálové dražbě, a to obvykle od pondělí do čtvrtka.
5. Nabízené předměty internetové dražby je možné připravit k prohlídce v kanceláři na adrese
Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1 na základně telefonického či e-mailového kontaktu se
zaměstnanci Aukční síně Vltavín alespoň 2 pracovní dny předem.
6. Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů vzhledem k jejich stáří, se v katalogu neuvádějí
(např. poškození rámu, přirozená krakeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé
restaurátorské zásahy a další). U výtvarných děl, knih a starožitností se blíže specifikují pouze ta
poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu.
7. Předměty dražby prohlášené za kulturní památku budou opatřeny posudkem znalce a lze je vyvézt
z České republiky pouze se souhlasem příslušných orgánů.
8. Údaje v popisu předmětu dražby v tištěné verzi dražebního katalogu nebo v internetové dražbě
označené otazníkem nemůžeme garantovat (např. v případě otazníku v příjmení autora není ověřeno
jeho autorství, otazník v technice díla, zde negarantujeme technologii, jakou bylo zhotoveno atd.).

9. Rám není součástí dražební ceny nabízených předmětů dražby.

IV. Dražitel
1. Pro všechny internetové dražby je každý dražitel povinen se zaregistrovat na internetových stránkách
www.auctions-art.cz a dražit pod svým účtem.
2. Osobní údaje poskytnuté pro registraci jsou neveřejné s ohledem na ochranu osobních údajů a slouží
pouze pro vnitřní potřebu Aukční síně Vltavín pro účel provádění dražby a souvisejícího vyúčtování.
S osobními údaji dražitele bude nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány
třetím osobám.
3. Dražit na sálové dražbě může:
a) dražitel registrovaný na internetových stránkách www.auctions-art.cz po předložení průkazu
totožnosti, anebo
b) neregistrovaný dražitel po předložení průkazu totožnosti a vyplnění registračního formuláře pro
sálové dražby přímo na místě před konáním sálové dražby; tato registrace platí pouze pro sálové
dražby pořádané Aukční síní Vltavín.
4. Sálové dražby se může dražitel účastnit osobně nebo se může pro dražbu nechat zastoupit
zmocněncem, prokáže-li se dražebníkovi sám nebo prostřednictvím zmocněnce platnou písemnou plnou
mocí.
5. V případě sálové dražby může dražitel také na každý dražený předmět zvlášť podat limit pro svůj
nejvyšší příhoz, a to osobně přímo v Aukční síni Vltavín, či písemně nebo telefonicky, tj. dražitel určí
předměty, které za něho má Aukční síň Vltavín dražit a limit, do kterého za něj má Aukční síň Vltavín na
konkrétní předmět přihazovat.
6. V případě sálové dražby je možné dražit po telefonu po předchozí písemné dohodě, kdy Aukční síň
Vltavín umožňuje tento typ dražby pro položky od vyvolávací ceny 10.000 Kč pro klienty z ČR a od
vyvolávací ceny 500 EUR pro zahraniční klienty.

V. Pravidla a průběh dražby
Pro všechny internetové dražby
1. Internetová dražba se řídí touto dražební vyhláškou Aukční síně Vltavín.
2. Internetové dražby jsou veškeré dražby uvedené v sekci „ON-LINE DRAŽBA“ (přehled internetových
dražeb je uveden v čl. II. této dražební vyhlášky).
3. Dražitel s přístupem do internetové dražby má právo kdykoli v průběhu dražby učinit příhoz nebo
zadat svůj nejvyšší příhoz (limit) a nečekat na konec dražby.
4. V případě příhozu 3 minuty před stanoveným časem ukončení položky se čas ukončení prodlužuje
o 3 minuty, a to až do doby posledního (nejvyššího) příhozu.

5. Internetové stránky Aukční síně Vltavín www.auctions-art.cz jsou statické, tj. nemění a neaktualizují
se samy. Pro zjištění aktuálního stavu musí dražitel kliknout na tlačítko Aktualizace průběhu dražby nebo
zmáčknout klávesu F5 (aktualizace stránky).
6. V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal
limitní částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné. Vzhledem k tomu, že průběh dražby je
založen na střídavém přihazování jednotlivých dražitelů, je možné, že v případě zadání limitu bude dražba
ukončena částkou stanovenou limitem nebo o jeden příhoz níže …. viz příklad zde.
Pro sálové dražby
1. Průběh sálové dražby se řídí touto dražební vyhláškou, která je nedílnou součástí katalogu.
2. Výše vyvolávací ceny (nejnižší podání) je určena výší příhozu, a tedy dosaženou cenou z prvního
podání.
3. Uzávěrka limitů a žádostí o dražbu po telefonu je stanovena na den konání sálové dražby, a to do jedné
(1) hodiny před začátkem konání dražby.
Pro všechny dražby (internetové i sálové)
1. Předměty dražby budou draženy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách.
2. Aukční síň Vltavín si vyhrazuje právo zrušit dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu
výpadku serveru či živelné pohromy či jiného závažného důvodu. Dále Aukční síň Vltavín neručí za potíže
s připojením na straně dražitele.
3. Stanovené minimální výše příhozů jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

100 Kč, činí-li okamžitá dražební cena méně než 5.000 Kč,
500 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 5.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč,
1.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 20.000 Kč,
2.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 20.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč,
5.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč,
10.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč,
50.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč,
100.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč,
500.000 Kč, činí-li okamžitá dražební cena alespoň 10.000.000 Kč a více.

4. Dražitelé, kteří nedodrží podmínky této dražební vyhlášky budou blokováni a následně vyloučeni
z dražby.

VI. Platební podmínky
1. Předmět dražby je prodán dražiteli s nejvyšším příhozem udělením příklepu.
2. Vydražiteli je účtována dražební provize ve výši 20 % z dosažené ceny. V dražební provizi je zahrnuto
21 % DPH. Dražební provize není účtována v případě charitativních dražeb.

3. Kupní cena předmětu dražby je součtem posledního příhozu vydražitele a dražební provize nebo
v případě charitativních dražeb je kupní cena rovna výši posledního příhozu vydražitele. Kupní cena je
zaokrouhlena na celých 50 Kč nahoru.
4. Kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.
5. Vyúčtování je rozesíláno úspěšným dražitelům vždy den po skončení dražebního týdne, tj. v pátek.
6. Platba za vydražené položky musí být provedena nejpozději do 14 dnů od ukončení dražby.
7. Platbu za předmět dražby je možné provést následujícími způsoby:
a) platba v CZK: převodem na účet Aukční síně Vltavín, č. 19-3318420287/0100, vedený u Komerční
banky, a.s., IBAN: CZ4701000000193318420287, SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX;
b) platba v EUR: převodem na náš devizový účet Aukční síně Vltavín, č. 2401642222/2010, vedený
u Fio banky, a.s., IBAN: CZ3120100000002401642222, SWIFT CODE: FIOBCZPPXXX;
c) v hotovosti či platební kartou (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) v sídle Aukční síně
Vltavín na adrese Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1;
d) platba kartou on-line na internetové adrese https://secure.auctions-art.cz/ - pro vstupní data do
platebního systému je nutné kontaktovat zaměstnance Aukční síně Vltavín na emailové adrese
aukce@galerie-vltavin.cz;
e) možnost zaslat díla na dobírku (Česká pošta, PPL, aj.) - k tomuto je nutno vyplnit expediční
formulář na internetových stránkách Aukční síně Vltavín na adrese http://www.auctionsart.cz/expedice_nova.php?lang=cz.

VII. Nabytí vlastnictví
1. Okamžikem příklepu je mezi dražebníkem a vydražitelem uzavřena kupní smlouva na předmět dražby
za cenu odpovídající poslednímu příhozu vydražitele.
2. Okamžikem příklepu, a tedy okamžikem uzavření kupní smlouvy nabývá vydražitel vlastnické právo
k předmětu dražby.

VIII. Vydání předmětu dražby
1. Veškeré náklady spojené s přepravou nese vydražitel.
2. Vydražené položky budou připraveny k zaplacení a vyzvednutí vždy následující týden od úterý po
ukončení dražby. Vydražené předměty dražby budou vydány neprodleně po zaplacení a vydražitel obdrží
doklad o nabytí vlastnictví.
3. Díla se posílají bez rámu a vysklená, aby nedošlo k poškození během přepravy, pokud není dohodnuto
jinak.
4. Aukční síň Vltavín nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů
k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která
dílo doručila dražiteli, a to v okamžiku převzetí zásilky.

5. Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu 40 dní ode dne vydražení, poté bude
účtováno skladné ve výši 1 % z ceny předmětu dražby denně.

IX. Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy ze strany Aukční síně Vltavín
1. V případě, že vydražitel nesplní svou platební povinnost v uvedené lhůtě, vzniká Aukční síni Vltavín
kromě práva na zaplacení dosažení ceny a práva na dražební provizi také právo na smluvní pokutu ve
výši 10 % z dosažené ceny a zákonný úrok z prodlení.
2. V případě, že vydražitel nesplní svou platební povinnost v uvedené lhůtě, má Aukční síň Vltavín právo
odstoupit od kupní smlouvy o předmětu dražby s tímto vydražitelem.
3. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na smluvní pokutu.

X. Reklamační řád
1. U každého uměleckého předmětu se uvádí jen takové poškození, které ovlivňuje jeho uměleckou
hodnotu.
2. Díla mohou být restaurovaná, poškozená či na nich může být viditelný jiný zásah apod.
3. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout.
4. Aukční síň Vltavín neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových
stránkách.
5. Při převzetí zboží je klient povinen si dílo zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno
v popisu díla, na něj upozornit. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel.
6. Aukční síň Vltavín si vyhrazuje lhůtu 14 dní na vyřízení reklamace.

Tato vyhláška je platná dnem vyvěšení na internetových stránkách www.auctions-art.cz a účinnosti
nabývá dne 20. 5. 2020. Touto vyhláškou se budou řídit všechny dražby konané po datu účinnosti.

Robert Hédervári, jednatel
Aukční síň Vltavín s.r.o.
IČ 250 86 600
Masarykovo nábřeží 1648/36,
110 00 Praha 1

