
AUKČNÍ VYHLÁŠKA ARTSLIMIT, S. R. O. pro aukci „Artslimit Online č. 01“  
 

1. Artslimit, s.r.o., Praha 6, Patočkova 5, IČ: 09048006, DIČ: CZ09048006, (dále jen „Artslimit“) provádí Aukci na 
žádost vlastníků Prodávaných  předmětů v režimu „Vlastní aukce“ dle svých Obchodních podmínek.   
 

2. Tato Aukční vyhláška upravuje zvláštní pravidla Aukce „Artslimit Online č.01“ (dále a výše jen „Aukce“). Právní 
vztahy související s Aukcí, není-li dále stanoveno jinak, se řídí Obchodními podmínkami Artslimit (dále jen 
„Obchodní podmínky“) dostupné na www.artslimit.com (dále jen „Web“) v sekci „obchodní podmínky“ a dále 
právním řádem České republiky. Pojmy používané v této Aukční vyhlášce mají stejný význam jako pojmy 
definované v uvedených Obchodních podmínkách Artslimit.  

 
3. Fáze limitace probíhá od 5.3.2021 v 10.00 hodin do 28.3. 2021 v 14h30 hodin a fáze Živé přihazování začíná 28.3. 

v 15h na Webu. 
 

4. Všechny Prodávané předměty v rámci Aukce jsou zveřejněny na Webu v sekci Aukce. Aukce se počíná datem a 
hodinou uvedenými na Webu, kde je rovněž uvedena Vyvolávací cena jednotlivých Prodávaných předmětů a jejich 
pořadí podle katalogového čísla.  
  

5. Aukce je neveřejná, přístupná pouze pro Uživatele. Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se na Aukci 
nepoužije. Artslimit je oprávněn bez udání důvodu odmítnout účast jakéhokoliv Uživatele na Aukci; na registraci 
ani na účast na Aukci není právní nárok. Artslimit je oprávněn požadovat složení jistoty jako podmínku účasti 
Uživatele na Aukci Prodávaného předmětu. Výše jistoty pak činí 20 % Vyvolávací ceny příslušného Prodávaného 
předmětu, pokud není uvedeno na Webu jinak. 
  

6. Minimální výše Příhozu je:  
a. 500 Kč, činí-li Okamžitá aukční cena méně než 20 000 Kč,  
b. 1 000 Kč, činí-li Okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč, 
c. 2 000 Kč, činí-li Okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 200 000 Kč,  
d. 5 000 Kč, činí-li Okamžitá aukční cena alespoň 200 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,  
e. 10 000 Kč, činí-li Okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 2 000 000 Kč, 
f. 50 000 Kč, činí-li Okamžitá aukční cena 2 000 000 Kč a více. 

 
7. Pořadí Příhozů rozhoduje pořadí zaregistrovaných Uživatelů na Webu. 

 
8. Vítězem Aukce se stává Uživatel, který učinil Vítěznou nabídku pro daný Prodávaný předmět při splnění všech  

podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Vítězi Aukce je k Vítězné nabídce přičtena aukční provize ve 
výši 25% včetně DPH v zákonné výši, která se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru. Kupní cenu (Vítězná nabídka 
pro daný Prodávaný předmět spolu s aukční provizí (přirážkou) a dalšími poplatky stanovenými podle aktuálního 
Sazebníku) je Vítěz Aukce povinen uhradit do 10 pracovních dní od konce Aukce, a to v hotovosti, pokud výše 
takové platby nepřesáhne limit stanovený s ohledem na povinnosti dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb 
v hotovosti, ve výši 270 000 Kč (dále jen „Limit“), nebo převodem. Vyúčtování Kupní ceny obdrží Vítěz Aukce  na 
e-mailovou adresu do dvou pracovních dnů od konce konání Aukce. Přeje-li si Vítěz Aukce uhradit Kupní cenu 
v eurové měně, je třeba uvést, že kurz měny v katalogu je pouze orientační a je stanoven na 27 Kč = 1 €. Konečná 
dosažená eurová Kupní cena odpovídá kurzu stanovenému Českou národní bankou v  den Živého přihazování. 
Po řádném a úplném zaplacení Kupní ceny vystaví Artslimit oprávněnému Vítězi Aukce potvrzení o zaplacení, 
jehož součástí bude i kvitance o zaplacení aukční provize (dále jen „Potvrzení o zaplacení“). Uhradí-li Vítěz Aukce 
plnou výši Kupní ceny ve zde stanovené lhůtě a budou-li splněny podmínky uvedené v Obchodních podmínkách, 
zejména v čl. 9 – 11, nabude účinnosti Kupní smlouva k danému Prodávanému předmětu. Neuhradí-li Vítěz Aukce 
plnou výši Kupní ceny ve výše uvedené lhůtě, je Aukce příslušného Prodávaného předmětu zmařena, Vítěz Aukce 
nenabývá vlastnické právo k daném Prodávanému  předmětu a Artslimit je oprávněn požadovat po takovém Vítězi 
Aukce uhrazení smluvní pokuty ve výši aukční provize. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Artlimit na 
náhradu škody v plné výši vedle zaplacené smluvní pokuty. 

  
9. Uživatel se může zúčastnit Aukce v zastoupení, udělí-li ověřenou písemnou plnou moc Artlimit k zastoupení na 

Aukci, určí-li v ní Prodávané předměty, které má Artslimit za něho dražit a určí-li limit, do jehož výše má Artslimit 
přihazovat, a to pro každou Prodávaný předmět zvlášť. 

  
10. Uhradí-li Vítěz Aukce plnou výši Kupní ceny a budou-li splněny podmínky uvedené v Obchodních podmínkách, 

zejména v čl. 9 – 11, tedy po nabytí účinnosti Kupní smlouvy k danému Prodávanému předmětu, bude mu 
Prodávaný předmět po předložení Potvrzení o zaplacení a po ověření splnění všech podmínek uvedených 
v Obchodních podmínkách vydán v provozovně Artslimit na adrese: Národní 7, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne ukončení Aukce, pokud není sjednáno jinak. V případě prodlení Vítěze Aukce 
(Kupujícího) s převzetím daného Prodávaného (Koupeného) předmětu je Artslimit oprávněn účtovat Kupujícímu 
skladné ve výši 200 Kč za každý započatý den. 

  
11. Vítěz Aukce (Kupující) bere na vědomí, že po ukončení Aukce není daný Prodávaný (Koupený) předmět kryt 

pojistkou Artslimit a pro případ škody na daném Prodávaném (Koupeném) předmětu je s tímto srozuměn.  
 

12. Uživatelé účastnící se Aukce svou registrací souhlasí s tím, že se budou řídit touto Aukční vyhláškou a Obchodními 
podmínkami. Pro případ jakéhokoliv sporu se stanoví příslušnost soudů ČR. 

 


