
AUKČNÍ ŘÁD a AUKČNÍ VYHLÁŠKA 

Dobročinná aukce „BARTH DAY“ – 11.11.2017 

I. 

Úvodní ujednání 

1. Dobročinná aukce „BARTH DAY“ se koná na akci BARTH DAY dne 11.11.2017, aukce bude 

zahájena od 15.30 hod, v Tipsport Areně v Pardubicích (dále jen „aukce“).  

2. Organizátorem aukce je Autocentrum BARTH a.s., IČ: 25278924, se sídlem Hůrka 1798, 530 

12 Pardubice – Dubina, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 1707, 

zastoupená Michalem Burkoněm, předsedou představenstva (dále jen „organizátor aukce“). 

3. Výtěžek z aukce je určen v plném rozsahu pro Dětský domov Pardubice, IČ: 48160865, 

příspěvková organizace vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 1485, se 

sídlem Ke Tvrzi 235, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zastoupená Mgr. Kateřinou Fialovou, 

ředitelkou (dále jen „dětský domov“). 

4. Tento aukční řád upravuje postup při aukčním prodeji bundy a kalhot závodníka BARTH 

RACING Rudolfa Lhotského, v nichž projel v rámci Rallye Dakar 2017 krajinu Bolívie a 

Argentiny dále jen („předmět aukce“), tedy věcí, které jsou ve výlučném vlastnictví 

organizátora aukce, a které jsou podrobně specifikovány na https://www.barth-

day.cz/novinky/drazba-obleceni-z-dakaru/ včetně fotodokumentace a budou vystaveny po 

celou dobu trvání aukce na akci BARTH DAY.  

5. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

6. Náklady na realizaci aukce jsou hrazeny organizátorem aukce.  

7. Předmět aukce bude prodán tomu účastníkovi aukce, který v rámci aukce poskytne nejvyšší 

nabídku kupní ceny za předmět aukce a tuto v den konání aukce uhradí v hotovosti k rukám 

organizátora aukce.  

8. Aukční řád je stanoven organizátorem aukce. 

II. 

Účastník aukce 

1. Účastníkem aukce může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České 

republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen „účastník 

aukce“). 

2. Účastníkem aukce nesmí být osoba, jíž byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost. 

Rovněž nesmí být účastníkem aukce organizátor aukce a licitátor (osoba aukci provádějící) a 

osoby licitátorovi blízké. Takové osoby nebudou k aukci připuštěny nebo budou z aukce 

organizátorem aukce vyloučeny. 

3. Organizátor aukce je oprávněn zjišťovat totožnost účastníků aukce, resp. vydražitele. A 

provádí se podle předloženého dokladu osvědčujícího totožnost účastníka aukce, tj. podle 

občanského průkazu či platného cestovního pasu účastníka aukce, u právnické osoby rovněž 

výpisem z obchodního rejstříku. V případě nemožnosti ověření totožnosti či odmítnutí 

prokázání totožnosti se nebude moci daná osoba účastnit aukce jako účastník aukce. 

4. Organizátor aukce je oprávněn z vážného důvodu odmítnout účastníka aukce, zejména v 

případě, jedná-li se o osobu, která nesplní podmínky dané tímto aukčním řádem, či která 

bude podnapilá či pod vlivem látek způsobilých nepříznivě ovlivnit její ovládací a 

rozpoznávací schopnosti. 

5. Účastník aukce má právo zúčastnit se aukce a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se 

při aukci řídit tímto aukčním řádem, vyhláškou, pokyny licitátora a organizátora aukce a 

nesmí žádným způsobem narušovat průběh aukce. Dražební jistina není požadována. 
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6. V případě, že účastník aukce či jiná osoba narušuje průběh aukce, může být taková osoba z 

účasti na aukci vyloučena. 

III. 

Aukční vyhláška 

1. Místo konání aukce:    Tipsport Arena v Pardubicích (zimní stadion) 

Datum konání aukce:    11.11.2017 

Čas zahájení aukce:    15.30 hodin 

Předmět aukce:  bunda a kalhoty závodníka BARTH RACING 

Rudolfa Lhotského, v nichž projel v rámci 

Rallye Dakar 2016 krajinu Bolívie a Argentiny 

Vyvolávací cena:    1.000 Kč 

Minimální výše příhozu:   1.000 Kč 

 

Organizátor aukce zveřejní tuto aukční vyhlášku o konání aukce s uvedením místa, data a 

času konání aukce, předmětu aukce včetně fotodokumentace, a vyvolávací ceny za předmět 

aukce rovněž na svých webových stránkách https://www.barth-day.cz/novinky/drazba-

obleceni-z-dakaru/, nejméně 5 dnů přede dnem jejího konání aukční vyhláškou. 

2. Spolu s aukční vyhláškou je zveřejněn text kupní smlouvy, na základě kterého na vydražitele 

přejde vlastnické právo k předmětu aukce a která bude s vydražitelem po aukci podepsána. V 

textu smlouvy není doplněna kupní cena, která se do textu smlouvy dopíše podle částky 

dosažené posledním příhozem – nejvyšší podání a osoba kupujícího – vydražitele. Účastník 

aukce registrací na aukci stvrzuje, že se s textem smlouvy řádně seznámil, a že ji v tomto 

znění akceptuje.  

IV. 

Aukce 

1. Aukce je veřejná. 

2. O vyloučení účastníka aukce či jiné osoby z aukce rozhoduje dle svého uvážení organizátor 

aukce. 

3. Organizátor aukce má právo i bez uvedení důvodu aukci přerušit. 

4. Předmět aukce se nabízí v aukci a vydražitel předmět aukce nabývá do svého výlučného 

vlastnictví ve stavu, v jakém se ke dni aukce nachází, a to s ohledem na jeho stáří a 

opotřebení. Organizátor aukce vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu aukce.  

V. 

Průběh aukce 

1. Všichni účastníci aukce jsou povinny dodržovat v průběhu aukce pravidla slušného chování.  

2. Účastník aukce může až do okamžiku zahájení aukce z aukce odstoupit, a to bez jakékoliv 

sankce. 

3. Aukci provádí licitátor pověřený k provedení aukce organizátorem aukce. 

4. Na aukci bude nabízen ke koupi pouze předmět aukce specifikovaný shora v čl. III. odst. 1 

tohoto aukčního řádu.  

5. Nejnižší podání je částkou, za kterou bude právo na uzavření kupní smlouvy o koupi 

předmětu aukce v této aukci vyvolána poprvé. 

6. Aukce začíná po vyvolání předmětu aukce a koná se tak dlouho, činí-li účastníci aukce 

příhozy. 

7. Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník aukce viditelně v ruce a oznámí výši částky, kterou 

nabízí za koupi předmětu aukce. 

8. Po každém příhozu licitátor hlasitě oznámí okamžitou aukční cenu. 
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9. Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů 

vyvolávána. 

10. Další příhoz může být účastníky aukce učiněn až po oznámení okamžité aukční ceny. 

11. Pokud není přes dvojí vyzvání licitátora přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou okamžitou 

výši ceny a přiklepne věc tomu účastníkovi aukce, který přihodil jako poslední. Kdo má 

přiklepnutý poslední příhoz, stává se vydražitelem. 

12. Nejvyšší dosažená okamžitá aukční cena se stává cenou kupní, za kterou vydražitel obdrží 

předmět aukce a která bude jako kupní cena uvedená v kupní smlouvě. Nejvyšší dosaženou 

aukční cenu nelze dodatečně snížit a není k ní účtována žádná provize. 

13. V případě, že poslední příhoz na nejvyšší okamžitou aukční cenu učiní dva či více účastníků 

aukce současně a přes dvojí vyzvání licitátora již není dále přihozeno, rozhodne licitátor o 

tom, komu z nich příklep udělí a kdo je tedy vydražitel.  

14. Organizátor aukce si vyhrazuje právo v případě, že nedojde ze strany vydražitele k uzavření 

kupní smlouvy, nabídnout předmět aukce již bez dalšího aukčního jednání ke koupi tomu 

účastníkovi aukce, který nabídnul druhou nejvyšší aktuální aukční cenu či ji zcizit jiným 

způsobem. 

15. Organizátor aukce si vyhrazuje právo aukci kdykoli přerušit či neuzavřít kupní smlouvu na 

vydraženou věc v případě, že bude mít pochybnosti o schopnosti vydražitele naplnit smluvní 

podmínky či v případě, že dodatečně zjistí, že vydražitel není oprávněn kupní smlouvu 

uzavřít.  

16. Veškeré případné námitky k průběhu aukce jsou účastníci aukce povinni uplatnit ihned přímo 

v místě konání aukce, jinak se k nim nepřihlíží, a to nejpozději do 1 hodiny po skončení aukce. 

Tyto námitky se řeší s konečnou platností jménem organizátora aukce v souladu s dobrými 

mravy a aktuální právní úpravou. Účastníci aukce nemají z tohoto titulu jakékoliv nároky vůči 

organizátorovi aukce ani dětskému domovu.  

17. Vlastnické právo přechází na vydražitele okamžikem uhrazení nejvyššího podání, tedy nejvýše 

dosažené okamžité aukční ceny, která je jako cena kupní doplněna spolu s uvedením 

vydražitele do kupní smlouvy na předmět aukce.  

18. Kupní cena - nejvyšší podání je povinen vydražitel uhradit v hotovosti při podpisu kupní 

smlouvy v den konání aukce, bezprostředně po jejím skončení. Po uhrazení kupní ceny a 

podpisu kupní smlouvy bude vydražiteli – kupujícímu předán předmět aukce.  

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento aukční řád je závazný pro všechny účastníky aukce, zájemce o aukci, organizátora 

aukce i licitátora. 

2. Každý zájemce o účast na aukci je povinen se s aukčním řádem podrobně seznámit. 

Neznalosti pravidel stanovených aukčním řádem se účastník aukce nemůže dovolat. 

V Pardubicích dne 5.11.2017 

Michal Burkoň 
předseda představenstva  
  
Autocentrum BARTH a.s.    


