AUKČNÍ ŘÁD
I. Obecná ustanovení Galerie

III. Pravidla a průběh aukce

ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Praha
1, Kaiserštejnský palác, Malostranské
nám. 37/23, PSČ 118 00, IČO: 28905547
(dále jen „Galerie Arcimboldo“), provádí
neveřejnou aukci movitých předmětů
(dále také „Nabízené předměty“ nebo
„Dražené předměty“) na základě
Smlouvy o obstarání prodeje věci
(dále jen „Smlouva o obstarání prodeje“ nebo „Smlouva“), uzavřené mezi
Galerií Arcimboldo a subjektem, který
má zájem na zprostředkování aukce
a prodeje Nabízených předmětů (dále jen
„Prodávající“). Galerie Arcimboldo jedná
na základě Smlouvy jako prostředník
mezi Prodávajícím a zákazníky Galerie
Arcimboldo a dalšími zaregistrovanými
a schválenými osobami, které mají zájem
předměty nabízené Prodávajícím v aukci
vydražit a získat tak do vlastnictví (dále
jen „Dražitel“) a je pověřena Prodávajícím k inkasu kupní ceny, aukční přirážky
a DPH.

1. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v katalogu
a nezahrnují aukční přirážku a DPH.

II. Garance
1. Prodávající prohlašuje, že je jediným
vlastníkem jím nabízených předmětů,
že na těchto neváznou žádné právní
vady ani nejsou zatíženy žádným
břemenem a že není jakkoliv omezen
v právu s nabízenými předměty nakládat
a převést jejich vlastnictví.
2. Dražitel potvrzuje, že měl možnost se se
všemi Nabízenými předměty seznámit
před aukcí a ověřit si jejich stav, stáří,
velikost, opravy atd. Informace poskytované Dražiteli o jakémkoliv Draženém
předmětu písemnou formou nebo ústně,
včetně informací v katalogu jsou pouze
názorem Galerie Arcimboldo. Galerie
Arcimboldo neodpovídá za správnost
a úplnost těchto údajů.

2. Aukce se mohou zúčastnit pouze
zákazníci Galerie Arcimboldo a další
osoby, které dosáhly věku 18ti let, před
aukcí se řádně zaregistrovaly a jejich
registrace byla odsouhlasena Galerií
Arcimboldo. K registraci je zapotřebí
prokázat se platným občanským
průkazem, nebo cestovním pasem.
Galerie Arcimboldo má právo odmítnout
registraci jakékoliv osoby i bez udání
důvodu a takovéto osobě neumožnit
účast na aukci. Registrovaný a schválený
účastník aukce se stává Dražitelem a je
mu přiděleno dražební číslo.
3. Aukce se lze účastnit i v zastoupení, a to
na základě písemné plné moci, která
obsahuje určité označení zmocnitele,
zmocněnce, Draženého předmětu,
finanční limit, za který je zmocnitel
ochoten předmět zakoupit (tento limit
nezahrnuje aukční přirážku a DPH),
datum a podpis zmocnitele a prohlášení
zmocněnce s jeho podpisem, že plnou
moc přijímá.
4. Aukce předmětů s vyvolávací cenou
nad 15.000 Kč se může Dražitel
zúčastnit také prostřednictvím aukce
po telefonu. Pro registraci k této formě
aukce slouží stejný formulář jako
pro aukce s písemným limitem – ve
formuláři Dražitel označí, že jde o aukci
po telefonu a uvede své telefonní číslo.
5. Formulář pro registraci na aukci
v zastoupení je k dispozici na konci
aukčního katalogu a na internetových
stránkách Galerie Arcimboldo (www.
arcimboldo.cz). Vyplněný formulář
s plnou mocí pro aukci s písemným
limitem nebo aukci po telefonu včetně
kopie první strany občanského průkazu
nebo pasu musí být doručen Galerii
Arcimboldo nejpozději 48 hodin před
začátkem aukce.
6. G
 alerie Arcimboldo si vyhrazuje právo
vyžádat si od dražitelů bankovní
garanci od banky se sídlem na území
České republiky, či složení zálohy, až
do výše vyvolávací ceny. V případě, že
Dražitel nesloží zálohu v požadované
výši, ač k tomu byl vyzván či vhodným
způsobem upozorněn, Galerie
Arcimboldo si vyhrazuje právo Dražiteli
neumožnit účast na aukci.
7. Dražené předměty jsou označeny
a popsány včetně uvedení nejnižšího
podání (vyvolávací ceny) v aukčním
katalogu a na internetových stránkách
Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.
cz). Dražené předměty budou draženy
v pořadí uvedeném v katalogu.

8. O
 pořadí příhozů rozhoduje osoba
pověřená Galerií Arcimboldo vedením
aukce (dále jen „Licitátor“). Po vyvolání
položky (Draženého předmětu) mohou
Dražitelé činit příhozy viditelným
zvednutím dražebního čísla, které
obdrželi při registraci. Aukce Draženého
předmětu se koná, pokud Dražitelé činí
příhozy. Aby mohl být považován za
platný, musí být příhoz učiněn ve výši
stanovené níže. Stanovené minimální
výše příhozů:
a) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena
méně než 10.000 Kč;
b) 1 .000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 10.000 Kč, ale méně
než 50.000 Kč;
c) 5
 .000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 50.000 Kč, ale méně
než 100.000 Kč;
d) 10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 100.000 Kč, ale méně
než 500.000 Kč;
e) 50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 500.000 Kč, ale méně
než 1.000.000 Kč;
f) 100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční
cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně
než 10.000.000 Kč;
g) 5
 00.000,- Kč, činí-li okamžitá
aukční cena 10.000.000 Kč a více;
kde okamžitou aukční cenou se
rozumí nejvyšší dosažená výše
příhozu v aukci předtím, než je aukce
ukončena.
9. U
 činěním příhozu se Dražitel
neodvolatelně zavazuje Dražený
předmět koupit za cenu, která dosahuje
výše součtu okamžité aukční ceny, jím
učiněného příhozu a aukční přirážky
včetně DPH.

AUKČNÍ ŘÁD
IV. Ceny a platební podmínky
1. Dražený předmět je prodán Dražiteli,
který učinil nejvyšší příhoz (dále jen
„Vydražitel“), tedy dochází k uzavření
kupní smlouvy. Právo na vydání
vydražené věci vzniká Vydražiteli po
zaplacení ceny vydraženého předmětu
a aukční přirážky včetně DPH (dále
jen „Celková dlužná částka“) Galerii
Arcimboldo. V případě, že Vydražitel
složil zálohu dle čl. III. odst. 6 tohoto
Aukčního řádu, započítá se tato
záloha na úhradu Celkové dlužné
částky a případných dalších závazků
Vydražitele za Galerii Arcimboldo.
V případě, že Vydražitel v rozporu s tímto Aukčním řádem nezaplatí z jakéhokoli důvodu Celkovou dlužnou částku,
může Galerie Arcimboldo neprodleně
od prodeje odstoupit s účinky ke dni
odstoupení a v takovém případě vzniká
Galerii Arcimboldo nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši odpovídající složené záloze. Nárok na náhradu
nákladů aukce, ve které byl Dražený
předmět nabízen, vzniklé škody či
ušlého zisku Galerie Arcimboldo v plné
výši tímto zůstává nedotčen.
2. Aukce je vedena v českých korunách.
Galerie Arcimboldo může dle svého
uvážení při aukci Dražitele informovat
o okamžité aukční ceně, minimální výši
příhozu, vyvolávací ceně apod. i v měně
jiné, zpravidla EUR. Taková informace
má pouze informativní a nezávazný
charakter a Galerie Arcimboldo
za správnost takové informace
neodpovídá. Galerie Arcimboldo se
zavazuje umožnit Dražiteli zaplacení
Celkové dlužné částky v českých
korunách, EUR či USD. Pro přepočet do
měn EUR a USD bude použit aktuální
devizový kurs valuta nákup stanovený
Českou národní bankou v den konání
aukce. Dražitel nese veškeré bankovní
náklady spojené s bankovním převodem
a konverzí za účelem zaplacení Celkové
dlužné částky.
3. Aukční přirážka včetně DPH činí 24%
z ceny dosažené v aukci.
4. Úhrada Celkové dlužné částky může být
provedena:
(a) v hotovosti (u částek nepřevyšujících
250.000 Kč);
(b) bankovním převodem na účet
Galerie Arcimboldo vedený
u Raiffeisenbank, Praha 6, č.ú.:
4310085001 / 5500; (IBAN:
CZ5555000000004310085001,
SWIFT: RZBCCZPP)
(c) platební kartou VISA / MASTER
CARD / UnionPay – v tomto případě
bude navíc účtován poplatek ve výši
3% z Celkové dlužné částky.

5. Veškeré závazky vůči Galerii
Arcimboldo musí být vypořádány
do 10 dnů ode dne vydání prodejního dokladu, pokud není písemně
dohodnuto jinak. V případě, že je
Dražitel v prodlení s úhradou Celkové
dlužné částky, náleží Galerii Arcimboldo
smluvní pokuta ve výši ve výši 0,05%
z Celkové dlužné částky denně.
6. Na poaukční prodej Dražených
předmětů se použijí podmínky
stanovené tímto Aukčním řádem
obdobně.
7. U
 skladnění vydražených a zaplacených
předmětů je bezplatné po dobu 10 dní
ode dne vydražení, pokud není sjednáno
jinak. Po uplynutí této doby je Dražiteli
účtováno skladné ve výši 200 Kč denně.
8. P
 řechod nebezpečí škody na Draženém
předmětu přechází na Vydražitele
okamžikem vydražení. Vydražitel bere
na vědomí, že po ukončení aukce nejsou
Dražené předměty kryty pojistkou
Galerie Arcimboldo a pro případ škody
na Draženém předmětu je s tímto
srozuměn.

V. Vývoz do zahraničí
1. Vývoz některých předmětů do zahraničí
a jejich dovoz do cizích zemí je právními
předpisy ČR, EU, mezinárodními
smlouvami, či právními řády států
dovozu regulován a může k němu být
požadováno získání určitých formálních
náležitostí, mimo jiné např. vývozních
a dovozních povolení a poplatků které
stanoví a posuzuje příslušný orgán státní
moci dané země. Galerie Arcimboldo
ani Prodávající neposkytují Vydražiteli,
ani žádné třetí straně žádné záruky,
prohlášení ani nijak neručí za to, zda
Dražený předmět podléhá vývozním
nebo dovozním omezením či poplatkům,
nebo jakýmkoli dalším omezením,
zákazům či požadavkům právních
předpisů ČR, EU, mezinárodních
smluv či právních řádů států dovozu,
které se na takový vývoz, resp. dovoz
uplatní. Galerie Arcimboldo výslovně
prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli
škodu, ušlý zisk či jakékoliv další nároky,
které mohou v souvislosti s vývozem
či dovozem Dražených předmětů
Prodávajícímu, Vydražiteli či komukoliv
jinému vzniknout.
2. P
 oložky označené v katalogu a na
webové stránce symbolem „ ” jsou
předměty vyrobené z přírodních
materiálů nebo obsahující přírodní
materiály, jejichž vývoz a dovoz mimo
území EU se řídí nařízeními CITES
(Úmluva o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin).
Je povinností každého Vydražitele
těchto předmětů zažádat si
o příslušná vývozní či jakákoliv
jiná povolení u orgánů CITES. Více
informací o CITES je k dispozici
na webové stránce Ministerstva
životního prostředí: www.mzp.cz/cz/
cites_obchod_ohrozenymi_druhy.
VI. Závěrečná ustanovení
Tento Aukční řád, aukce, prodej
uskutečněný mezi Prodávajícím
a Dražitelem, Smlouva o obstarání
prodeje a všechny záležitosti s těmito
související se řídí právním řádem České
republiky. Galerie Arcimboldo, Prodávající a Vydražitel či jejich zástupci souhlasí
s tím, že k urovnání všech případných
sporů s těmito spojenými jsou příslušné
soudy České republiky místně a věcně
příslušné dle sídla Galerie Arcimboldo.

