Řád aukcí
Tento řád aukcí se vztahuje na internetové aukce
www.artinvestmentgallery.com provozovaném společností:

konané

na

webovém

rozhraní

Shania, a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 28199308
DIČ: CZ28199308
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7778
adresa pro doručování: Pavlovova 1169/54, 700 30 Ostrava-Zábřeh
kontaktní e-mail: info@shaniagroup.com

1. Úvodní ustanovení
1.1.

Dále v tomto Řádu aukcí jsou používány některé níže definované pojmy:
-

aukční nabídka je prezentace zboží na webovém rozhraní, které je předmětem
internetové aukce konané na webovém rozhraní;

-

internetová aukce (nebo jen „aukce“) je způsob prodeje, kdy provozovatele vyzývá
ostatní uživatele k podávání návrhů na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je věc
prezentovaná v příslušné aukční nabídce, a to formou příhozů, a kupujícím se
stává účastník aukce, který před koncem trvání aukce učiní nejvyšší nabídku;

-

kupní smlouvou (nebo jenom „smlouvou“) se rozumí jakákoliv smlouva, uzavřená
prostřednictvím aukce dle tohoto Řádu;

-

kupujícím se rozumí vítěz aukce, tedy účastník aukce, který před skončením aukce
učinil nejvyšší příhoz;

-

občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;

-

Řád je tento řád aukcí;

-

provozovatel webového rozhraní (nebo jenom „my“ nebo „provozovatel“) je
Shania, a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 28199308;

-

předmětem aukce je zboží, které je prezentováno v aukční nabídce;

-

příhozem se rozumí závazný návrh účastníka aukce na uzavření kupní smlouvy za
cenu předmětu aukce v okamžiku učinění příhozu navýšenou o hodnotu příhozu;

-

Systémem se rozumí automatizovaný systém provozovatele, tvořený softwarem a
hardwarem, jehož část je přístupná pro uživatele prostřednictvím webového
rozhraní;

-

účastí na aukci se rozumí vstup do aukce učiněním příhozu;

-

účastníkem aukce je každý uživatel, který se účastní aukce prostřednictvím
příhozů;
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-

uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém rozhraní
registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem užívání funkcí webového
rozhraní;

-

vítěznou cenou se rozumí nejvyšší cena předmětu aukce (cena s nejvyšším
příhozem) v době skončení aukce;

-

vyvolávací cena je nejnižší cena předmětu aukce nastavená provozovatelem, za
kterou je provozovatel ochoten prodat předmět aukce a ke které se přičítají
hodnoty příhozů;

-

webovým
rozhraním
je
www.artinvestmentgallery.com.

rozhraní

umístěné

na

adrese

1.2.

Tento Řád vymezuje a upřesňuje pravidla konání aukcí a účasti na aukcích na webovém
rozhraní a vztahují se na všechny účastníky aukce.

1.3.

V případě, že jste spotřebitel, tj. pokud jste fyzickou osobou a aukce se zúčastňujete mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání,
je smlouva spotřebitelskou smlouvou a vztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle
právních předpisů. Zejména jako spotřebitel máte právo na odstoupení od smlouvy bez
udání důvodu. O dalších právech a skutečnostech, které z toho pro vás vyplývají, budete
informováni v aukční nabídce.

1.4.

Učiněním příhozu a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se
s tímto Řádem seznámili a souhlasíte s ním.

2. Před zahájením aukce
2.1.

Před zveřejněním aukční nabídky jsou díla zveřejněna v předaukční výstavě v galerii a na
webovém rozhraní.

2.2.

Na webovém rozhraní v sekci „Aukce“ naleznete seznam aktuálních aukčních nabídek.
Každá aukční nabídka obsahuje název díla, autora, techniku, rozměr, fotku přední strany,
fotku zadní strany a fotku signatury, vyvolávací cenu, okamžik zahájení aukce, vady zboží,
pokud se nějaké vyskytují, případně i způsob platby a dodání a další údaje.

2.3.

Prohlížet jednotlivé aukční nabídky mohou i neregistrovaní návštěvníci, účastnit se aukce
však mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. Založení uživatelského účtu a
ochrana osobních údajů v souvislosti s využíváním webového rozhraní se řídí Podmínkami
užití webového rozhraní. Upozorňujeme, že podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, můžeme být povinni provést identifikaci a kontrolu
Vaší osoby.

2.4.

Účast na aukci není nijak zpoplatněna, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

3. Průběh aukce
3.1.

V okamžiku zahájení aukce je cena předmětu aukce rovna vyvolávací ceně.
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3.2.

Prezentace aukčních nabídek je návrh na uzavření smlouvy podle § 1771 občanského
zákoníku. Nabídka je učiněna příhozem. Příhoz učiníte kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Po
každém příhozu se cena předmětu aukce navýší o hodnotu příhozu. Hodnotu jednoho
příhozu naleznete na webovém rozhraní. Učinění příhozu je závazným souhlasem s
uzavřením smlouvy z vaší strany za cenu předmětu aukce v okamžiku učinění příhozu
navýšenou o hodnotu příhozu. Již učiněný příhoz se zruší, pokud je podán vyšší příhoz.
Smlouva je v souladu s § 1771 občanského zákoníku uzavřena okamžikem skončení
aukce s účastníkem, který učinil nejvyšší příhoz.

3.3.

Minimální výše příhozů závisí na aktuální ceně včetně učiněných příhozů, a to
následovně:
Rozsah

Minimální příhoz

0€

→

200 €

10 €

200 €

→

1 000 €

20 €

1 000 €

→

5 000 €

100 €

5 000 €

→

10 000 €

250 €

10 000 €

→

20 000 €

500 €

20 000 €

→

50 000 €

1 000 €

50 000 €

→

100 000 €

2 000 €

100 000 €

→

200 000 €

5 000 €

200 000 €

→

500 000 €

10 000 €

500 000 €

20 000 €

Upozorňujeme, že k učiněnému příhozu bude v souladu s čl. 3.8 Řádu připočtena také
aukční přirážka ve výši 20 %.
3.4.

Na webovém rozhraní u každé aukční nabídky máte možnost v Systému nastavit
maximální cenu, za kterou jste ochotni zakoupit předmět aukce. V takovém případě bude
Systém za vás provádět automatické příhozy pouze v takové výši, aby váš návrh byl
v daném okamžiku vždy návrhem nejvyšším, tedy aby převyšoval návrhy ostatních
účastníků o nejmenší možnou hodnotu příhozu. Dosáhne-li aktuální cena předmětu aukce
maximální hodnoty, kterou jste v Systému nastavili, Systém nadále neprovádí za vás další
příhozy, dokud nezměníte vaši maximální cenu v Systému. Vezměte na vědomí, že
v případě nastavení maximální ceny v Systému jste vázáni i těmito automatickými
příhozy učiněnými Systémem podle tohoto článku.

3.5.

Každá aukční nabídka je časově omezena. Základní doba trvání každé aukce je 30 dní od
okamžiku zahájení aukce, není-li stanoveno jinak. Aukce končí ve stanovený čas (po
uplynutí 30 dní od okamžiku zahájení aukce), pokud nebude v době posledních tří minut
před skončením aukce učiněn žádný příhoz. Pokud bude v době posledních tří minut
před skončením aukce učiněn alespoň jeden příhoz, doba trvání aukce se prodlužuje
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vždy o další tři minuty. V takovém případě končí aukce v okamžiku, kdy v době
posledních tří takto přidaných minut nebude učiněn žádný příhoz.
3.6.

V průběhu aukce je v aukční nabídce uvedena také aktuální cena předmětu aukce (po
posledním nejvyšším příhozu), počet aktuálních účastníků aukce a doba zbývající do
skončení aukce v souladu s článkem 3.4 Řádu.

3.7.

Kupujícím se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší příhoz před skončením aukce.
Kupní cenou je vítězná cena zvýšená o aukční přirážku ve výši 20 % z vítězné ceny.

3.8.

Veškeré ceny předmětu aukce navrhované účastníky aukce obsahují veškeré daně, cla a
poplatky, vyjma aukční přirážky ve výši 20 %, která se přičte k vítězné ceně a kterou jste
rovněž povinni uhradit. Kupní předmětu může být navýšena pouze o náklady spojené se
způsobem dopravy a platby stanoveným v aukční nabídce nebo dohodnutým individuálně.

4. Zrušení příhozu či aukce
4.1.

Vyhrazujeme si právo zrušit váš příhoz, pokud:
-

není možné ověřit vaši totožnost;

-

při založení vašeho účtu byly použity nepravdivé údaje;

-

váš uživatelský účet byl před skončením aukce zrušen dle Podmínek užití
webového rozhraní

-

nezvolil jste si způsob dopravy a platby v souladu s čl. 5.2 Řádu ani po 10 dnech od
ukončení aukce, ve které jste učinil nejvyšší příhoz,

-

máme vůči vám jakoukoliv splatnou pohledávku nebo .

4.2.

Pokud bude váš příhoz, který byl vítězným příhozem, zrušen dle článku 4.1 Řádu až po
skončení aukce, dojde ke zrušení smlouvy a předmět aukce bude nabídnut k prodeji
účastníku aukce, který se umístil jako další v pořadí, za cenu odpovídající nejvyššímu
příhozu tohoto účastníka.

4.3.

Vyhrazujeme si právo zrušit aukci po jejím zahájení, pokud v průběhu aukce zjistíme, že
plnění, které je předmětem aukce, je objektivně nemožným nebo protiprávním (např.
zničení či krádež předmětu aukce). O zrušení aukce budete informováni na webovém
rozhraní.

5. Po ukončení aukce
5.1.

Po ukončení aukce budete na webovém rozhraní Systémem informováni, zda jste učinili
nejvyšší příhoz a stáváte se kupujícím v souladu s článkem 3.6 tohoto Řádu, či nikoliv.

5.2.

Pokud se stanete kupujícím v souladu s článkem 3.6 nebo článkem 4.2 Řádu, jste povinni
zvolit si bezodkladně na webovém rozhraní způsob dopravy a platby. Následně se náš
vztah řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží, vyjma ustanovení o
způsobu uzavření kupní smlouvy v čl. 2, která jsou nahrazena tímto Řádem.
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5.3.

V případě, že kupující uplatní právo na odstoupení od smlouvy, může být předmět aukce
nabídnut k prodeji účastníku aukce, který se umístil jako další v pořadí, za cenu
odpovídající nejvyššímu příhozu tohoto účastníka. Návrh tohoto účastníka však již není
závazný a není povinen smlouvu uzavřít.

6. Zvláštní ustanovení pro nespotřebitele
6.1.

V případě, že nejste spotřebitel, neuplatní se na vás ustanovení o ochranně spotřebitele,
zejména nemáte právo odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě.

6.2.

V případě, že nejste spotřebitel a v rozporu s tímto Řádem nezvolíte včas způsob dopravy
a platby, nebo v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží
neuhradíte včas kupní cenu, jste povinni uhradit nám smluvní pokutu ve výši 30 %
z vítězné ceny, tím není dotčeno naše právo na náhradu škody.

6.3.

V případě, že nejste spotřebitel a nepřevezmete zboží v termínu dle tohoto Řádu nebo
Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží, máme právo na skladné ve výši 100
Kč za každý den prodlení s převzetím zboží.

7. Závěrečná ustanovení
7.1.

Užívání webového rozhraní a účast na aukci je na vaše vlastní riziko. Neodpovídáme za
žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty provedených příhozů, která
je důsledkem účasti nebo nemožnosti účasti na aukci nebo poruchou webového
rozhraní nebo Systému.

7.2.

Vezměte prosím na vědomí, že předmětem aukce může být kulturní památkou nebo
předmětem kulturní hodnoty anebo může být součástí sbírky nebo zapsaný v centrální
evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury. V takovém případě je
s předmětem aukce možné nakládat pouze v souladu s příslušnými předpisy.

7.3.

Veškeré vztahy související s účastí v aukci se v otázkách neupravených tímto Řádem,
Podmínkami užití webového rozhraní, Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej
zboží nebo Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb řídí občanským
zákoníkem, případně dalšími platnými právními předpisy České republiky.

7.4.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš
právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí
českým právem.

7.5.

Znění tohoto Řádu můžeme měnit či doplňovat.

7.6.

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu.

Tento řád je platný a účinný od 13. 5. 2022
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