
AUKČNÍ VYHLÁŠKA 

Aukce se řídí platným Aukčním řádem, není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Aukční řád je v elek-
tronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.pragueauctions.com

I.
Termín a místo konání aukce

Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému: 
PRAGUE AUCTIONS s.r.o., se sídlem Voršilská 3, Praha 1, 110 00 Praha 1, IČO: 27596087, DIČ: 
CZ27596087 dostupného na webových stránkách www.pragueauctions.com. Začátek aukce se stanovuje na 
13. 3. 2023 v 19:00 hod.

II.
Podmínky účasti v aukci

Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS!). 
Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.pragueauctions.-
com, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.

III.
Označení vyhlašovatele aukce

TP Insolvence, v.o.s., IČO: 03296636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Praha 10 - Strašnice, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76770, zastoupená Ing. 
Jiřím Hanákem, ohlášeným společníkem insolvenční správce dlužníka GROWING WAY s.r.o., IČO: 
06585761, se sídlem Boudníkova 2514/7, 180 00 Praha 8.

IV.
Předměty aukce

Předmětem aukce jsou movité věci níže specifikované.

001
SWAROVSKI
HEJNO RYB, NEDATOVÁNO
modré křišťálové sklo | 18,6 x 11,3 x 18,7 cm
Realizováno podle návrhu Martina Zendrona.
VYVOLÁVACÍ CENA: 12 000 Kč

002
VIKTOR FREŠO (1974)
PIČUS; BLACK - ORANGE, 2021
laminát | 95 x 35 x 40 cm | sign. Frešo 21
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

003
VÁCLAV KOČÍ (1981)
QUOTE XV., 2020
akryl na plátně | 145 x 160 cm | sign. Václav Kočí 2020
VYSTAVENO
Václav Kočí, Součet vrstev, Městská galerie, Týnec nad Labem, 2020
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

004

http://www.pragueauctions.com


VIKTOR FREŠO (1974)
PIČUS; BLUE - YELLOW, 2019
laminát | 95 x 35 x 40 cm | sign. Frešo 19
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

005
MARTIN KRAJC (1984)
TORO DE ORO, 2020
akryl a uhel na plátně | 160 x 180 cm | sign. Martin Krajc 2020
VYVOLÁVACÍ CENA: 70 000 Kč

006
VIKTOR FREŠO (1974)
PIČUS; WHITE - YELLOW, NEDATOVÁNO
laminát | 95 x 35 x 40 cm
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

007
VÁCLAV KOČÍ (1981)
HOUSE II., 2020
akryl na plátně | 145 x 200 cm | sign. Václav Kočí 2020
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

008
VIKTOR FREŠO (1974)
PIČUS; WHITE - GREY, 2019
laminát | 95 x 35 x 40 cm | sign. Frešo 19
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

009
VÁCLAV KOČÍ (1981)
QUOTE X., 2020
akryl na plátně | 145 x 160 cm | sign. Václav Kočí 20
VYSTAVENO
Václav Kočí, Součet vrstev, Městská galerie, Týnec nad Labem, 2020
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

010
VIKTOR FREŠO (1974)
PIČUS; NIEMAND, 2021
laminát | 95 x 35 x 40 cm | sign. Frešo 21
VYVOLÁVACÍ CENA: 50 000 Kč

Specifikace místa předmětu aukce:
Předmětné movité věci se nachází v sídle PRAGUE AUCTIONS s.r.o., Voršilská 3, Praha 1,110 00.

Možnost prohlídky je uvedena v článku VIII. Prohlídky předmětu aukce. 

Práva a závazky na předmětu aukce:
Zadavatel aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce uvedené v Aukční vyhlášce, popis stavu předmětu 
aukce a práva a závazky na předmětu aukce váznoucí jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

V.
Nejnižší podání a Příhoz

1. Nejnižší podání jsou uvedeny jako ceny vyvolávací v článku IV. Předmět aukce.

2. Příhozy jsou stanoveny takto: 



• 10 Kč při okamžité aukční ceně menší než 500 Kč,
• 50 Kč při okamžité aukční ceně menší než 1 000 Kč,
• 100 Kč při okamžité aukční ceně menší než 5 000 Kč,
• 500 Kč při okamžité aukční ceně alespoň 5 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč,
• 1 000 Kč při okamžité aukční ceně alespoň 10 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,
• 10 000 Kč při okamžité aukční ceně alespoň 100 000 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč,
• 50 000 Kč při okamžité aukční ceně alespoň 1 000 000 Kč, ale méně než 5 000 000 Kč,
• 100 000 Kč při okamžité aukční ceně 5 000 000 Kč a více.

VI.
Účastníci aukce

1. Uživatelům EAS, kteří se do aukce přihlásí, bude jako účastníkům aukce přiděleno aukční číslo, které platí 
pouze pro konkrétní aukci. Vstupem do aukce účastník souhlasí s podmínkami kupní smlouvy.

2. Kromě prohlášení podle Aukčního řádu účastník svou účastí v aukci prohlašuje, že nemá vůči Zadavateli 
aukce dluh, jehož plnění je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č. 
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů; v 
případě, že nastane změna v této skutečnosti, nebude se účastnit žádné aukce v EAS a bezodkladně tyto 
změny oznámí Zadavateli aukce. Existence takového dluhu může být důvodem pro odmítnutí uzavření kupní 
smlouvy s Vítězem aukce.

VII.
Úhrada ceny dosažené v aukci a převzatí předmětu aukce

1. Vítěz aukce obdrží od kontaktní osoby informace o platebních podmínkách k úhradě kupní ceny a je povi-
nen na výzvu Zadavatele aukce řádně a včas uhradit aukční cenu a uzavřít kupní smlouvu. Poté je Zada-
vatelem informován o podmínkách podpisu kupní smlouvy a převzetí předmětu aukce.

2. Vítěz aukce je povinen uhradit aukční cenu na účet TP Insolvence ve lhůtě do 7 kalendářních dní ode dne 
doručení výzvy k úhradě aukční ceny. V případě, že Vítěz aukce neuhradí aukční cenu v této lhůtě, nastává 
zmaření aukce.

3. Vítěz aukce je povinen podepsat kupní smlouvu a převzít předmět aukce na základě předávacího pro-
tokolu ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k převzetí předmětu aukce Zadavatelem 
aukce. V případě, že Vítěz aukce tak neučiní v této lhůtě, nastává zmaření aukce.

4. V případě, že nastalo zmaření aukce Vítězem aukce po zaplacení aukční ceny z důvodu marného 
vypršení termínu pro uzavření kupní smlouvy, Zadavatel aukce vrátí aukční cenu do 10 pracovních dnů ode 
dne, kdy nastalo zmaření aukce. Pokud bude aukční cena složena v hotovosti na pokladně, Vítěz aukce má 
povinnost na základě AŘ ve lhůtě do 7 pracovních dnů za využití svého kontaktního e-mailu uvedeného u 
uživatelského účtu v EAS uvést Název aukce, své aukční číslo a číslo účtu, na který chce zálohu vrátit.

5. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese Vítěz aukce, Vítěz aukce potvrdí 
převzetí předmětu aukce v předávacím protokolu. Po převzetí Vítěz aukce nemůže uplatňovat žádné nároky 
vztahující se k předmětu aukce.

6. Místo předání předmětu aukce je sídlo PRAGUE AUCTIONS s.r.o., se sídlem Voršilská 3, Praha 1, 110 00 
Praha 1.

VIII.
Prohlídky předmětu aukce

1. Prohlídka předmětu aukce: Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1 od 14.-19.3. 2023, od 10-18 hod. Po 
dohodě i mimo tento termín a to prostřednictvím zaslaného dotazu na email: info@pragueauctions.com či po 
telefonické dohodě na kontaktním telefonu +420603770945.

mailto:info@pragueauctions.com


2. Místem srazu účastníků prohlídky předmětu aukce se stanovuje sídlo PRAGUE AUCTIONS s.r.o.,  Voršil-
ská 3, Praha 1. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví, 
požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku, prokázat se dokladem totožnosti či přís-
lušným zplnomocněním.

3. Zájemci se mohou seznámit se skutečným stavem předmětů aukce v rámci Prohlídky předmětu aukce. Z 
toho důvodu nejsou kupující v žádném ohledu oprávněni požadovat slevu z ceny dosažené při aukci po jejím 
skončení.

IX
Závěrečná ustanovení

1. Tato Aukční vyhláška byla sepsána a je platná pouze pro aukci předmětů, pro nějž byla tato Aukční vyh-
láška vyhotovena.

2. Veškerá práva a povinnosti účastníků aukce, které nejsou v této specifikována, se řídí platným Aukčním 
řádem a souvisejícími zákony.

V Praze dne 1.2.2023


