DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné společnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
1. 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 (dále
jen „dražebník“), oznamuje, že dne 11. 4. 2021 od 18.00 hodin
provede na žádost vlastníků dražených předmětů dobrovolnou
veřejnou internetovou dražbu na webové adrese
www.pragueauctions.com.
2. Předměty dražby jsou označeny a popsány, včetně uvedení
nejnižšího podání (tj. vyvolávací ceny) v aukčním online katalogu,
který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky. Předměty budou
draženy v pořadí uvedeném v tomto online katalogu.
3. Předměty dražby je možné si prohlédnout na adrese
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1,
v termínu od 6. 4. do 11. 4. 2021, a to od 10.00 do 18.00 hodin.
4. Dražebník resp. aukční systém zajistí při dražbě vyvolání
předmětů dražby jejich pořadovým číslem, stručným popisem
a uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby mohou
účastníci dražby (dále jen „dražitelé“) činit příhozy přiděleným
dražebním číslem. Dražba předmětu trvá, dokud dražitelé činí
příhozy. Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z aukce
vyřadit, o čemž bude neprodleně informovat navrhovatele (vlastníka
předmětu dražby).
ZA PŘÍHOZ SE POVAŽUJE:
• 10Kč při okamžité dražební ceně menší než 500Kč,
• 50Kč při okamžité dražební ceně menší než 1 000Kč,
• 100 Kč při okamžité dražební ceně menší než 5 000 Kč,
• 500 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 5 000 Kč, ale méně
než 10 000 Kč,
• 1 000 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 10 000 Kč, ale méně
než 100 000 Kč,
• 10 000 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 100 000 Kč, ale
méně než 1 000 000 Kč,
• 50 000 Kč při okamžité dražební ceně alespoň 1 000 000 Kč, ale
méně než 5 000 000 Kč,
• 100 000 Kč při okamžité dražební ceně 5 000 000 Kč a více.
5. Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby
přiklepnut, též provize dražebníka ve výši 25% z ceny předmětu
dražby dosažené vydražením se zaokrouhlením na celé 50 Kč
nahoru, 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. Cenu předmětu dražby lze hradit buď
v hotovosti (v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení
plateb v hotovosti) anebo převodem ve prospěch bankovního účtu
dražebníka č. 3434343434/5500 vedeného u Raiﬀeisenbank a.s.
s tím, že vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením
nepřesahující částku 200 000 Kč ihned po skončení dražby, cenu
dosaženou vydražením přesahující částku 200 000 Kč, avšak
nepřesahující částku 500 000 Kč do 7 dnů ode dne skončení dražby
a cenu dosaženou vydražením přesahující částku 500 000 Kč do 10
dnů ode dne skončení dražby.

6. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby prostřednictvím
dražebníka na základě vyplněného dražebního formuláře, jež
obsahuje:
• zplnomocnění dražebníka k zastoupení účastníka dražby při
dražbě,
• určení předmětů dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka
dražit,
• limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět dražby vydražit.
7. Vydražené předměty budou vydražitelům odevzdávány až
po jejich úplném zaplacení v místě konání dražby nebo v kanceláři
dražebníka, tj. na adrese Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1.
8. Účastník dražby 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.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1. Registrace účastníků dražby probíhá on-line na
www.pragueauctions.com, nejpozději však před ukončením dražby.
2. On-line aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že
po jeho uzávěrce se podaří získat další předměty dražby, které
mohou dle dražebníka obohatit nabídku dražby. Tento dodatek bude
zájemcům k dispozici během výstavy dražených předmětů.
3. Údaje v online aukčním katalogu nemají v žádném ohledu povahu
znaleckých posudků. Poškození předmětů dražby běžným časovým
opotřebením se v katalogu neuvádí. Dražebník neodpovídá
za skryté vady adjustovaných děl. Údaje o předmětu dražby,
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech
a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze
podle dostupných informací. Pokud navrhovatel zatají
účastníkovi dražby jakoukoli faktickou, skrytou anebo právní vadu
předmětu dražby, nebo pokud si navrhovatel není vědom vady
předmětu dražby, která bude zjištěna až po dražbě, nese
navrhovatel plnou odpovědnost za veškeré výše popsané vady
a dražebník je oprávněn na základě smlouvy o provedení
dobrovolné dražby uzavřené s vydražitelem po něm vymáhat
veškerou škodu tím způsobenou.
4. Dražebník tímto výslovně upozorňuje dražitele, že neprovádí
kontrolu existujících zajištění předmětů dražeb v rejstříku zástav.
5. Dražitelé se mohou seznámit se skutečným stavem předmětů
dražby jednak v rámci prohlídek dle bodu 3. tohoto dražebního
formuláře, jednak při samotném konání dražby. Z toho důvodu
nejsou dražitelé v žádném ohledu oprávněni požadovat slevu z ceny
předmětu dražby dosažené vydražením po skončení dražby.
6. Písemné limity musí být doručeny dražebníkovi nejpozději dne
9. 4. 2021 do 14.00 hodin.
V Praze dne 3. 4. 2021, PRAGUE AUCTIONS s.r.o.
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