
 

 

I. 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí Město Mníšek pod Brdy (dále jen „MpB“), které 

organizuje dražbu v souladu s právním řádem České republiky. 

2. MpB provádí aukci výtvarných děl, které nepocházejí z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními 

kulturními institucemi (Národní galerie, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové 

muzeum, Vojenské historické muzeum apod.) na základě dohody o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s 

MpB.  

   

II. 

ÚČASTNÍK DRAŽBY 

1. Účastníkem dražby může být každý zájemce starší 18 let. Účastníkem dražby nesmí být osoba podnapilá či 

osoba hrubě porušující při dražbě pravidla slušného chování, jakož ani osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím 

soudu omezena svéprávnost. 

  

III. 

PŘEDSTAVENÍ DRAŽENÝCH VÝTVARNÝCH DĚL 

1. Představení dražených výtvarných děl včetně vyvolávací ceny proběhne prostřednictvím online přenosu v neděli 

5. 9. 2021 od 16:30 do 20:00 hodin. 

  

IV. 

DRAŽBA 

1. Originály výtvarných děl 

Samotná dražba originálů výtvarných děl bude zahájena v neděli 5. 9. 2021 prostřednictvím online přenosu v 16:30 

na FB události Podám ti ruku, sdílená na facebookový profil mnisekpodbrdy a  profil Simona Vlková. Na tomto 

profilu (www.facebook.com/media/set/?set=a.4639750752702446&type=3) budou zveřejněny fotografie 

dražených děl. Pod nimi bude možnost provádět příhozy. 

Aukce bude ukončena ve čtvrtek 9. 9. 2021 ve 21:00, jakákoliv částka nebude od 21:01 uznána. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4639750752702446&type=3


 

 

 

2. Reprodukce 

Reprodukce budou vedeny na FB profilu Simona Vlková Vydražitel si vybere své číslo, které bude zveřejněno pod 

číselnou řadou. Své číslo vydražitel napíše do komentáře pod fotografii. Pokud dojde ke shodě čísel, vydražitel si 

vybere jiné. Aukce reprodukcí bude spuštěna od 2. 9. 2021 od 18:00 a bude ukončena 9. 9. 2021 v 18:00 

  

V. 

VYDRAŽITEL 

1.Vydražitel je povinen do 2 dnů po ukončení dražby uhradit vydraženou částku na číslo transparentního účtu 

Spolku Vrána, z.s., provozujícímu SOUSEDSKÝ KLUB – 777077744/2010. Jako variabilní symbol vydražitel uvede 

číslo, pod kterým bylo dražené dílo vedeno a připíše BENEFICE. 

2.Vydražená díla budou do konce září 2021 součástí výstavy ve vnitřních prostorách barokního areálu Skalka, poté 

se dostanou ke svým majitelům.  

Doporučujeme si předem dohodnout termín vyzvednutí na tel. čísle 732 931 219. 

  

VI. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního 

řádu se také řídí. Všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související 

skutečnosti se řídí českým právem.  

  


