AUKČNÍ ŘÁD
výtvarné soutěže „Každý může být umělcem“
(dále jen „Aukční řád“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tento Aukční rád upravuje organizaci prodeje uměleckých děl v rámci výtvarné
soutěže „Každý může být umělcem“ organizované Domovem pro osoby se
zdravotním postižením Sulická, IČO: 708 73 046, se sídlem Sulická 1597/48, 142 00
Praha 4.
1.2. Prodej uměleckých děl proběhne prostřednictvím elektronické aukce, která bude
uspořádána na dražebním portálu www.livebid.cz.
1.3. Aukce bude přístupná pouze prostřednictvím internetu, a to pro Účastníky aukce na
základě registrace na Portálu.
1.4. Pořadatel je oprávněn na Portálu nabízet a prodávat Předměty, které převzal od
Autora, na základě Smlouvy o zprostředkování, a které na základě Smlouvy o
zprostředkování prodává svým jménem na účet Autora.
1.5. V případě, že je Autor omezen na svéprávnosti a za Autora z tohoto důvodu jedná
jeho zákonný zástupce, použijí se ustanovení tohoto Aukčního řádu přiměřeně takové
situaci.
2. Definice
Pro účely tohoto Aukčního řádu se pod těmito pojmy rozumí následující:
a) „Pořadatel“ znamená Domov pro osoby se zdravotním pojištěním Sulická, IČO:
708 73 046, se sídlem Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4;
b) „Aukce“ znamená způsob prodeje a nákupu Předmětu prostřednictvím Portálu, kdy
výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě příhozů Účastníků, kteří
mají zájem o uzavření Kupní smlouvy;
c)

„Kupní smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Pořadatelem jako prodávajícím
(na základě Smlouvy o zprostředkování) a Vydražitelem jako kupujícím, která se
uzavírá momentem vydražení Předmětu v Aukci (tzv. příklepem);

d) „Smlouva o zprostředkování“ znamená smlouvu o zprostředkování uzavřenou mezi
Provozovatelem jako zprostředkovatelem a zákonným zástupcem autora obrazu jako

zájemcem o zprostředkování, na základě které je Provozovatel oprávněn nabízet
Předmět k prodeji Účastníkům aukce prostřednictvím Portálu a zprostředkovat tak
pro zákonného zástupce autora prodej Předmětu;
e) „Předmět“ znamená umělecké dílo vytvořené Autorem;
f)

„Autor“ znamená fyzickou osobu, která je autorem Předmětu a má k Předmětu
vlastnická a autorská práva;

g) „Soutěž“ znamená 2. ročník výtvarné soutěže „Každý může být umělcem“ pořádanou
Pořadatelem.
h) „Účastník aukce“ znamená fyzickou osobu starší 18 let nebo právnickou osobu, která
je na základě registrace na Portálu oprávněna účastnit se Aukce.
i)

„Vydražitel“ znamená Účastník aukce, který nabídl v rámci Aukce nejvyšší cenu.

j)

„Portál“ znamená aukční internetový portál www.livebid.cz, kde bude probíhat
online charitativní aukce.

3. Organizace aukce
3.1. Předměty budou vystaveny k prohlédnutí v rámci veřejně přístupné výstavy
v termínu od 20. 9. 2022 do 10. 10. 2022 v prostorách Konírny Musea Kampa na
adrese U Sovových mlýnů 2, Malá Strana, 118 00 Praha 1.
3.2. Předměty budou zaevidovány v aukčním katalogu Portálu, a to včetně minimální
vyvolávací ceny.
3.3. Aukce bude probíhat v termínu 10. 10. 2022. Lhůta pro podávání příhozů bude
uvedena na Portálu.
3.4. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit Aukci draženého Předmětu či změnit její termín z
technických důvodů a/nebo v případě vzniku jakýchkoli jiných překážek nezaviněných
Pořadatelem.
3.5. Podmínkou nakupování Předmětů prostřednictvím Portálu je bezplatná registrace
Účastníka aukce na Portálu.
3.6. Účastnící činí prostřednictvím Portálu nabídky prostřednictvím příhozů, přičemž
minimální výše příhozu je 100,- Kč. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna vyvolávací
ceně Předmětu uvedené na Portálu.
3.7. Pod pojmem „příhoz“ se rozumí návrh Účastníka aukce na uzavření Kupní smlouvy,
který činí Účastník aukce prostřednictvím Portálu. Učiněným příhozem (nabídkou
ceny) je Účastník aukce vázán.

3.8. Předmět je prodán Účastníkovi aukce s nejvyšším příhozem, tj. Vydražiteli, o čemž
bude Účastník aukce informován prostřednictvím Portálu.
3.9. Výše příhozů je závazná, vydražitel má povinnost dražební cenu uhradit a převzít si
Předmět.

4.

Způsob úhrady
4.1. Nárok na uhrazení kupní ceny Předmětu vzniká okamžikem vydražení Předmětu
Vydražitelem. Kupní cena je splatná do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode vydražení
předmětu.
4.2. Vydražitel uhradí kupní cenu na bankovní účet Autora, případně zástupce Autora,
který bude vydražiteli sdělen.
4.3. Kupní cena bude v souladu s výše uvedeným celá použita na dobročinné účely, z toho
důvodu bude Vydražiteli Pořadatelem vystaveno potvrzení pro uplatnění
nezdanitelné části základu daně ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
4.4. Neuhradí-li Vydražitel kupní cenu Předmětu v termínu splatnosti, je Pořadatel
oprávněn po Vydražiteli vymáhat jejich úhradu. V případě neuhrazení kupní ceny
Předmětu Vydražitelem ani do 30 kalendářních dnů ode dne vydražení Předmětu má
Pořadatel rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit.
4.5. Vydražitel nabývá vlastnické právo k vydraženému Předmětu teprve úplným
uhrazením kupní ceny Předmětu.

5. Převzetí předmětu
5.1. Vydražitel je povinen si Předmět převzít na adrese Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4.
5.2. V případě potřeby je možno požadovat zaslání Předmětu prostřednictvím České
pošty či jiného přepravce, kterého určí Pořadatel. Požaduje-li Vydražitel zaslání
Předmětu, zašle Pořadatel zakoupený Předmět Vydražiteli pouze na jeho výslovnou
žádost, přičemž v takovém případě Vydražitel před odesláním Předmětu přebírá
veškeré riziko nebezpečí škody vzniklé přepravou. Vydražitel je povinen předem
uhradit veškeré náklady související se zabalením a zasláním Předmětu.
6. Ukončení Kupní smlouvy
6.1. V případě vydražení Předmětu nemůže Vydražitel od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Vydražitel a Pořadatel jsou oprávněni od Kupní smlouvy jednostranně odstoupit
pouze pro důvody výslovně stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
6.3. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, vrací se kupní cena Předmětu až poté, co
bude Pořadateli vrácen daný Předmět. Pokud by Předmět vykazoval po jeho vrácení
ze strany Vydražitele známky poškození, je Pořadatel oprávněn z vracené kupní ceny
Předmětu odečíst přiměřenou částku na opravu Předmětu, popř. přiměřenou
kompenzaci za snížení hodnoty Předmětu.
6.4. Zánikem Kupní smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku Kupní
smlouvy.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Veškeré právní vztahy založené na základě a v souvislosti s tímto Aukčním řádem se
řídí právním řádem České republiky.
7.2. Veškerý obsah umístěný Portálu podléhá autorskoprávní ochraně. Jeho
rozmnožování a/nebo jiné šíření bez výslovného souhlasu Portálu je zakázáno.
7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo tento Aukční řád jednostranně změnit, a to i bez
předchozího oznámení jednotlivým Účastníkům aukce tak, že uveřejní jeho aktuální
úplné znění na svých internetových stránkách.

