
Dražební vyhláška  
o konání společné veřejné dobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných 

dražbách, v platném znění 
 
1. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova 97/9, PSČ 128 00, IČ: 248 30 992, DIČ: 
CZ 248 30 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178365 
(dále jen „dražebník“), oznamuje, že dne 6. prosince 2015, od 14.00 hod. provede na žádost vlastníků 
dražebních předmětů dobrovolnou veřejnou společnou dražbu v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, 128 00 
Praha 2 - Vyšehrad . 
 
2. Předměty v dražbě jsou označeny a popsány, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena), 
v dražebním (aukčním) katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky. Předměty v dražbě budou 
draženy v pořadí uvedeném v tomto katalogu.  
 
Předměty dražby jsou draženy a nabízeny ve stavu odpovídajícím době jejich vzniku.  Údaje o předmětech 
dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.  
 
Prohlídka předmětů dražby se uskuteční ve dnech 30. listopadu 2015 - 5. prosince 2015, denně vždy od 13.00 
hod. do 18.00 hod. v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad. 
 
3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětů dražby jejich pořadovým číslem, stručným popisem a 
uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby mohou zájemci (dále také jen „dražitelé“) činit 
příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.  
Za příhoz se považuje  

a) 100,--Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000,-- Kč 
b) 500,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000,-- Kč, ale méně než 10.000,-- Kč 
c) 1.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,-- Kč, ale méně než 20.000,-- Kč 
d) 2.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,-- Kč, ale méně než 50.000,-- Kč 
e) 5.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,-- Kč, ale méně než 100.000,-- Kč 
f) 10.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,-- Kč, ale méně než 500.000,-- Kč 
g) 50.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,-- Kč, ale méně než 1.000.000,-- Kč 
h) 100.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,-- Kč, ale méně než 10.000.000,-- Kč 
i) 200.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000,-- a více.   

 
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (licitátor).  
 
Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z dražby vyřadit, o čemž bude neprodleně informovat 
navrhovatele. 
 
4. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky vzniklé z dražby v nejbližší platební přestávce. Vydražiteli bude 
účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby přiklepnut (cena dosažená vydražením), odměna dražebníka za 
provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 24%, která obsahuje daň 
z přidané hodnoty. 
 
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat).  
 
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě do 200.000,-- Kč včetně aukční provize, povinen uhradit 
dražebníkovi o nejbližší platební přestávce, nejpozději však po skončení dražby. 
 
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě vyšší než 200.000,-- Kč včetně aukční provize, povinen 
uhradit dražebníkovi nejpozději do 14 dnů.  
 
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. 
Cenu dosaženou vydražením a aukční provizi lze uhradit bezhotovostním převodem na účet dražitele nebo 
hotově, vyjma případů, kdy zákon hotovostní platbu vylučuje. 
 
5. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby na základě písemného limitu: 
-  vyplní-li vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení k dražbě, 
-  určí-li předměty dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka dražit, 



-  určí-li limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět vydražit. 
 
6. Hodlá-li dražitel dražit předmět dražby po telefonu, aniž by byl osobně přítomen na dražbě, musí splnit 
následující podmínky: 
- vyplnit vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení na dražbě, 
- určit předměty, které hodlá prostřednictvím dražebníka po telefonu dražit. 
 
7. Vydražené předměty dražby budou vydražitelům odevzdány po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením 
a aukční provize v místě konání dražby, nebo ode dne následujícího po konání dražby v kanceláři dražebníka 
ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, a to v prvním týdnu následujícím po dni 
konání dražby v út – čt od 13.00 do 18.00 hod.; v následujících týdnech v út – st od 13.00 do 18.00 hod. 
Individuální termín je možné dohodnout s dražebníkem (viz. kontakty Dražební a informační servis). Platební 
podmínky jsou vždy uvedeny na daňovém dokladu vydaném dražebníkem. Dražebník vydá bez zbytečného 
odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby a vypořádal své závazky vůči dražebníkovi, písemné 
potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Vydražitel podepíše a převezme protokol o předání předmětu 
dražby  
 
Společná ustanovení - důležitá upozornění: 

- Registrace dražitelů je možná kdykoliv ve dnech konání prohlídky předmětů dražby a v den dražby 
v místě jejich konání, tj. Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, nejpozději však před ukončením dražby.   

- Dražební (aukční) katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat 
další předměty dražby, které mohou obohatit nabídku dražby. Tento dodatek bude zájemcům 
k dispozici během výstavy předmětů dražby. 

- Údaje v dražebním (aukčním) katalogu nemají povahu znaleckých posudků.  
- Poškození předmětů dražby běžným časovým opotřebením se v dražebním (aukčním) katalogu 

neuvádí. Dražebník neodpovídá za skryté vady adjustovaných děl. 
- Ve věci reklamací postupuje dražebník v souladu se zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, 

v platném znění a zák. 40/1964 S. občanský zákoník, v platném znění. 
- Reklamace na zboží vydražené v v místě konání dražby se nepřijímají, dražební předměty vydražené 

na základě plné moci udělené dražebníkovi lze reklamovat nejpozději při převzetí.  
- Osoby, účastnící se dražby se svojí přítomností podřizují podmínkám obsaženým v dražební vyhlášce, 

která je v tomto katalogu uvedena v plném znění. 
- Licitátor může kdykoli v průběhu dražby, nejpozději však do 30 min. po licitaci poslední položky, 

nabídnout do dražby kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou. 
- Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být doručeny dražebníkovi do okamžiku zahájení 

dražby.  
- Za každou vydraženou věc je účtována k tíži kupujícího (vydražitele) odměna dražebníka za provedení 

dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 24%, z  ceny dosažené vydražením 
včetně DPH. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50,-- Kč nahoru. Kvitance o zaplacení aukční 
provize je součástí dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením. 

- Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha – Lidická, Praha 5, Lidická 43, 
č.ú. 243564054 / 0300, IBAN: CZ50 0300 0000 0002 4356 4054, BIC: CEKOCZPP 

- V záležitostech souvisejících s konáním dražby, které nejsou výslovně upraveny touto vyhláškou, se 
postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů.  

 
V Praze dne 3. listopadu 2015 
 
        ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., 
        Ing. Roman Mejstřík, jednatel 
 
Dražební a informační servis: 
Milan Mikuš, tel: +420 728 374 378, e-mail: milanmikus@orlysartauctions.com 
Roman Mejstřík, tel: +420 603 418 940, e-mail: romanmejstrik@orlysartauctions.com 

mailto:milanmikus@orlysartauctions.com

