
DRAŽEBNÍ FORMULÁŘ  
na dražbu konanou dne 7.10.2018

Dražebník:  PRAGUE AUCTIONS s.r.o., IČ: 275 96 087, se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1  
                     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117770 

Dražba:        VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL 
  7.10.2018 od 18.00 h, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1  

☐  LIMITNÍ  nebo 

☐  TELEFONNÍ   
   TELEFONNÍ ČÍSLO (PRO ÚČELY TELEFONNÍ DRAŽBY): ___________________ 

ÚČASTNÍK DRAŽBY: 

JMÉNO ____________________________  PŘÍJMENÍ _______________________________________ 

DAT. NAR.  ____________________________ 

EMAIL ________________________________ TELEFON _______________________________________ 

ADRESA ___________________________________________________________________________________ 

Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu bude předmět dražby přiklepnut, též provize dražebníka ve výši 25 % 
z ceny předmětu dražby dosažené vydražením, která zahrnuje jak daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tak případnou odměnu při opětném prodeji originálu 
díla uměleckého dle § 24 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů. 

Účastník dražby podpisem tohoto dražebního formuláře zmocňuje dražebníka k tomu, aby v jeho zastoupení činil 
veškerá právní jednání při konání dražby/dražeb výše popsaných předmětů dražby směřujících k jejich vydražení 
pro účastníka dražby. 

Pro případ, že v průběhu konání telefonické dražby výše uvedených uměleckých děl se dražebníkovi nepodaří se 
s účastníkem dražby telefonicky spojit (např. účastník uvede špatné telefonní číslo, nedostupnost účastníka v době 
konání dražby na uvedeném telefonním čísle, apod.), uděluje podpisem této listiny účastník dražby svůj výslovný 
souhlas k tomu, aby dražebník výše uvedená umělecká díla vydražil pro účastníka dražby za jejich vyvolávací cenu. 
Tím není dotčeno právo dražebníka na náhradu škody jemu tím způsobené účastníkem dražby. 

Účastník dražby tímto uděluje dražebníkovi souhlas podle zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováváním svých osobních 
údajů, a to za účelem vyrozumívání účastníka o konání dražeb, zasílání dražebních katalogů a nabídky ostatních 
služeb dražebníka, a dále za účelem zveřejnění své osoby na internetových stránkách dražebníka v případě 
neuhrazení kupní ceny za vydraženou movitou věc v rozporu se svými smluvními povinnostmi. 

DATUM ___________________________   PODPIS ____________________________  

ČÍSLO 
POLOŽKY

POPIS LIMITNÍ CENA V KČ  
(BEZ PROVIZE DRAŽEBNÍKA)

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Vyplněný formulář zašlete s dostatečným předstihem před konáním dražby poštou na adresu: 
PRAGUE AUCTIONS s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 nebo na email: info@pragueauctions.com 

Kontaktní osoba: Ondřej Sýkora +420 603 770 945 


