
 

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD  
platný ode dne 1. 2. 2016 

 
DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č. p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94720, 
IČO: 27079716, DIČ: CZ27079716, dále jen „DOROTHEUM“, prodává svým jménem a na 
účet zákazníků (dále jen „prodávající“) umělecké předměty, a to i formou aukcí. Aukce 
uměleckých předmětů jsou pořádány dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu 
s uměním a tohoto aukčního řádu.  
 
 
I. Aukce, předmět aukce 

 
DOROTHEUM pořádá jak aukce řádné, pravidelně se opakující, za fyzické přítomnosti 
zájemců o koupi, popř. jejich zástupců, tak aukce mimořádné, které jsou pořádány na 
podporu prodeje zboží umístěného v prodejně DOROTHEUM. Mimořádná aukce může 
probíhat i formou tzv. internetové aukce. Pod pojmem aukce se v tomto aukčním řádu 
rozumí jak pravidelně se opakující aukce, tak mimořádná aukce, jakož i mimořádná aukce 
prováděná formou internetové aukce, ledaže z kontextu vyplývá jinak. 
 
Ohledně předmětů, které DOROTHEUM nabízí k prodeji v aukci, dále jen „předmět aukce“ či 
„předměty aukce“ uzavírá DOROTHEUM s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování 
prodeje v aukci.  
 
Je-li předmětem aukce věc prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, budou na tuto skutečnost účastníci 
aukce upozorněni v průběhu aukce. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s 
předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí 
zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění. 
Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že 
předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru 
prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči. Je-li 
předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci 
sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury ČR, lze s nimi nakládat pouze za 
podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.  
 
 
II. Účastník aukce 
 
Okruh účastníků aukce je omezen. Účastníky aukce mohou být pouze klienti DOROTHEUM 
a další osoby se souhlasem DOROTHEUM, které budou předem zaregistrováni jako 
účastníci aukce. Na tuto registraci není právní nárok. DOROTHEUM může registraci 
účastníka aukce odmítnout i bez udání důvodu. 
 
Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nejsou plně svéprávné, ani osoby, které nemohou 
nabývat vlastnictví a práv k předmětům aukce, ani osoby, na jejichž majetek byl prohlášen 
konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, a to po dobu 
tří let od právní moci takového rozhodnutí. Účastníky aukce nesmí být licitátor ani 
zaměstnanci DOROTHEUM. DOROTHEUM může z aukce vyloučit osobu, která 
v posledních třech letech neuhradila kupní cenu jakéhokoli předmětu aukce prodávaného ze 
strany DOROTHEUM a/nebo jiným podstatným způsobem porušila své smluvní závazky vůči 
DOROTHEUM.  
 
Fyzická osoba, která je účastníkem aukce nebo zmocněncem účastníka nebo jedná za 
právnickou osobu – účastníka aukce, je povinna se při zápisu do seznamu účastníků 



 

prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k 
pobytu na území ČR). 
 
Právnická osoba, která je účastníkem aukce nebo zmocněncem účastníka, je povinna se při 
zápisu do seznamu účastníků prokázat výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve 
které je zapsána, a to ne starším než tři měsíce. Z tohoto výpisu musí vyplývat oprávnění 
jednat za právnickou osobu, včetně udělování plné moci a nebude-li tak, pak musí být 
jednatelské oprávnění doloženo odpovídajícími doklady (např. zápis z valné hromady). 
DOROTHEUM je oprávněno požadovat, aby výpisy ze zahraničních evidencí a doklady, z 
nichž vyplývá jednatelské oprávnění (s výjimkou Slovenské republiky), byly příslušným 
způsobem ověřeny (apostillou nebo superlegalizací). 
 
Každý účastník aukce je povinen si před zahájením aukce vyzvednout dražební číslo, 
prostřednictvím kterého bude činit nabídky na koupi předmětu aukce, a to proti zaplacení 
vratné zálohy 1 000,- Kč. 
 
DOROTHEUM je oprávněno v určitých případech požadovat, aby osoba, která se chce 
zaregistrovat jako účastník aukce, zaplatila před konáním aukce zálohu na kupní cenu 
předmětu aukce.  
 
 
III. Zastoupení  

 
Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné 
moci; za účastníka aukce – právnickou osobu může kromě statutárního orgánu jednat 
prokurista. 
 
Účastník aukce může zmocnit DOROTHEUM, aby ho v aukci zastupovalo, a to buď (i) na 
základě písemné plné moci, jejíž vzor je uveden na www.dorotheum.com a k dispozici též 
v sídle DOROTHEUM, a/nebo (ii) vyplněním plné moci, která je jako webový formulář 
uvedena u jednotlivých katalogových čísel on line aukčního katalogu na 
www.dorotheum.com. V případě zájmu účastníka aukce je možné udílet DOROTHEUM jako 
zmocněnci pokyny telefonicky nebo formou tzv. písemného limitu. Písemný limit musí být 
uveden v plné moci a stanoví DOROTHEUM, jakou maximální nabídku na koupi předmětu 
aukce může v zastoupení účastníka aukce učinit. 
 
 
 
IV. Průběh aukce 
 
Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny DOROTHEUM a žádným způsobem nesmí 
narušovat průběh aukce. 
 
Ke každé aukci (s výjimkou mimořádné aukce) je vydán aukční katalog, ve kterém jsou 
uvedeny předměty aukce, které jsou prodávány v rámci dané aukce, místo, datum a čas 
konání aukce a informace o tom, kde je možno si předměty aukce prohlédnout. Aukční 
katalog je k nahlédnutí v sídle DOROTHEUM vždy minimálně 14 pracovních dní před aukcí. 
Předměty aukce se prodávají v pořadí tak, jak jsou uvedeny v aukčním katalogu. Číselná 
hodnota uvedená v katalogu tučně, je minimální nabídka na koupi předmětu aukce 
(vyvolávací cena), nezvýrazněná částka představuje cenu odhadní předmětu aukce. Ceny 
uvedené v EUR jsou zaokrouhlené částky, které odpovídají minimální nabídce na koupi 
předmětu aukce a slouží pouze pro orientaci. Minimální nabídka na koupi předmětu aukce 
tvoří zpravidla 2/3 ceny odhadní.  
 



 

Jménem DOROTHEUM řídí aukci licitátor. V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce 
k podávání závazných nabídek na koupi předmětu aukce. Tyto nabídky se podávají formou 
tzv. příhozů. Výše příhozů je určena tarifem příhozů, který je uveden na konci tohoto 
aukčního řádu. Učiněnou nabídkou na koupi předmětu aukce (příhozem) je účastník aukce 
vázán. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce 
řádně seznámil, jakož i s kategorizací, která je uvedena v aukčním katalogu a jejíž význam je 
uveden v tabulce níže. 
 
Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední 
nejvyšší nabídku a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší 
nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi DOROTHEUM a tím, kdo 
učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“).  
 
Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání 
vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí, tj. komu bude předmět aukce 
prodán. Pokud ani po opakované výzvě není učiněna minimální nabídka na koupi předmětu 
aukce, považuje se předmět aukce za neprodaný. V případě internetové aukce dochází 
k uzavření smlouvy na koupi předmětu aukce v okamžik ukončení aukce, za předpokladu, že 
byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu aukce; předmět aukce se vždy 
prodává nejvyšší nabídce.  
 
DOROTHEUM je též oprávněno se aukce účastnit a dávat nabídky na koupi předmětu 
aukce. 
 
Předměty aukce s vyvolávací cenou nižší než 10 000,- Kč je možné kupovat v aukci pouze 
na základě písemného limitu nebo účastníkem aukce fyzicky přítomným v sále.  
 
Bez souhlasu DOROTHEUM není možno v průběhu aukce pořizovat fotografie, či jiné 
zvukové či obrazové záznamy. 
 
Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned, přímo v aukčním sále, 
jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností jménem DOROTHEUM 
licitátor v duchu mezinárodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku. V případě, že 
bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/nebo k ní nebude z jiného důvodu 
přihlédnuto a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu ohledně toho, zda určitá 
nabídka byla či nebyla učiněna, je DOROTHEUM oprávněno od již uzavřené kupní smlouvy 
odstoupit, a to již v průběhu aukce a/nebo do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. 
Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči DOROTHUEM, s výjimkou nároku 
na vrácení již uhrazené kupní ceny a aukčního poplatku. 
 
V. Kupní cena (dosažená vydražením) 

 
Vydražitel je povinen kupní cenu předmětů aukce, které v rámci aukce koupil, uhradit řádně 
a včas. Kupní cena předmětů aukce je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne konání aukce. 
 
Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů aukce a neurčí-li, na úhradu jakého závazku 
platba směřuje, je DOROTHEUM oprávněno přijatou platbu dle svého uvážení použít na 
úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu aukce koupeného ze strany vydražitele a/nebo na 
úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli. 
 
Kupní cenu předmětu aukce lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na 
bankovní účet DOROTHEUM nebo platební kartou VISA, MASTER CARD a AMERICAN 
EXPRESS v pokladně DOROTHEUM.  
 



 

Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena v termínu její splatnosti, DOROTHEUM 
podle dohody s prodávajícím může po vydražiteli vymáhat úhradu kupní ceny; v tomto 
případě vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně 
nákladů právního zastoupení. DOROTHEUM je oprávněno tyto své nároky na úhradu kupní 
ceny postoupit prodávajícímu. DOROTHEUM může namísto vymáhání dlužné částky 
odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, potom je vydražitel povinen uhradit DOROTHEUM a 
prodávajícímu vzniklou újmu, včetně ušlého zisku.  
 
Vydražitel je povinen uhradit DOROTHEUM aukční poplatek stanovený paušálně ve výši 
20% z kupní ceny každého předmětu aukce, který v aukci koupil, ledaže by byl v aukčním 
katalogu uveden u daného předmětu aukce aukční poplatek v nižší výši. Aukční poplatek je 
určen na úhradu nákladů, které vznikají DOROTHEUM v souvislosti s pořádáním aukce, a 
dále jako odměna za služby, které DOROTHEUM vydražiteli poskytuje v souvislosti s aukcí, 
dále jen „aukční poplatek“. Aukční poplatek je splatný ve stejných lhůtách a stejným 
způsobem jako kupní cena předmětu aukce. V aukčním poplatku je již zahrnuta případná 
DPH. 
 
Vydražitel je oprávněn započítat na pohledávky DOROTHEUM jen takové své pohledávky 
vůči DOROTHEUM, které byly pravomocně soudně přiznány a/nebo ze strany 
DOROTHEUM výslovně uznány. 
 
 
VI. Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce 
 
Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení 
sjednané kupní ceny; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení 
a ztráty předmětu aukce.  
 
Předmět aukce bude vydán vydražiteli, pokud uhradí sjednanou kupní cenu, aukční poplatek, 
jakož i ostatní závazky, které má vůči DOROTHEUM. Vydražitel je povinen si předmět aukce 
převzít neprodleně poté, co se stane jeho vlastníkem, jakož i v této lhůtě splnit všechny 
ostatní předpoklady pro převzetí předmětu aukce. Pokud bude vydražitel v prodlení 
s převzetím předmětu aukce, je DOROTHEUM oprávněno účtovat vydražiteli za každý den 
prodlení a každý koupený předmět aukce 100 korun českých. Současně je DOROTHEUM 
oprávněno předmět aukce uložit na náklady vydražitele do soudní úschovy a/nebo ho 
vhodným způsobem na účet a náklady vydražitele prodat, a to za cenu, za kterou ho lze 
prodat (odměna DOROTHEUM za zprostředkování prodeje v takovém případě činí 40% 
z dosažené kupní ceny po odečtení veškerých nákladů DOROTHEUM). DOROTHEUM je 
oprávněno uplatnit zadržovací právo k předmětům aukce, které vydražitel v aukci koupí, a to 
na zajištění úhrady závazků, které má vydražitel vůči DOROTHEUM. 
 
Spolu s předmětem aukce vydá DOROTHEUM vydražiteli písemné potvrzení o nabytí 
vlastnického práva. Na základě dohody s vydražitelem zašle DOROTHEUM předmět aukce 
na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce 
nese vydražitel. Cena za přepravu předmětu aukce se určuje dle aktuálních ceníků 
smluvních přepravců DOROTHEUM.  
 
Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je sídlo DOROTHEUM se zohledněním 
skutečnosti, že aukce zpravidla nejsou pořádány v sídle DOROTHEUM.  
 
DOROTHEUM není povinno informovat vydražitele o osobě prodávajícího (a naopak). 
 
 
VII. Odpovědnost za újmu 

 



 

 
V případě, že DOROTHEUM bude odpovídat vydražiteli za újmu, vydražitel souhlasí s tím, 
že její náhrada bude omezena. DOROTHEUM není povinno hradit ušlý zisk, ani újmu, ke 
které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše 
zaplacené kupní ceny předmětu aukce. DOROTHEUM dále neodpovídá vydražiteli za škodu 
na předmětech aukce, ke které dojde za dobu prodlení vydražitele s jejich převzetím. 
 
Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny ve lhůtě 12 měsíců od převzetí 
předmětu aukce. 
 
Odhad, odborné určení a popis předmětu aukce provádějí odborníci DOROTHEUM. Údaje 
v aukčním katalogu jsou výsledkem odborných šetření, přesto však nemůže být přesnost 
posudků zaručena. U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností, se uvádějí jen 
takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu a mohou mít vliv na 
jejich cenu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Případné 
poškození (nefunkčnost) je již zohledněno v ocenění předmětu aukce uvedeném v aukčním 
katalogu. Každý zájemce o koupi (účast v aukci) má možnost si nabízené předměty aukce 
před aukcí prohlédnout ve lhůtách uvedených v aukčním katalogu. Reklamace týkající se 
ceny, jakosti, stavu a funkčnosti předmětů aukce, jakož i případných ostatních zjevných vad, 
jsou po udělení příklepu vyloučeny. 
 
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení  
 
Koupě předmětu aukce v aukci, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým 
právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno. K řešení 
sporů z aukce je příslušný věcně příslušný soud dle sídla DOROTHEUM. V případě, že 
účastník aukce / vydražitel vstupuje do smluvního vztahu s DOROTHEUM v souvislosti 
s aukcí v postavení spotřebitele, může v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu i 
mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 
120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost účastníka aukce / vydražitele uplatňovat své 
nároky soudní cestou. 
 
Veškeré služby poskytované ze strany DOROTHEUM na základě tohoto aukčního řádu nebo 
na základě smluv o zprostředkování prodeje v aukci uzavřených s vlastníky předmětů aukce 
se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu aukce vydražiteli / 
kupujícímu. 
 
TARIF PŘÍHOZŮ 
 
Kategorizace předmětů aukce 
 
Následující výrazy uvedené u předmětu aukce v aukčním katalogu mají podle mínění našich 
expertů tento význam: 
 
signováno, s monogramem rukou umělce 
označeno možná cizí rukou 
připsáno pravděpodobně, ale nikoli nutně autentické dílo 

umělce 
dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. 

v bezprostředním okolí umělce 
škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce 

nebo regionální skupiny umělců 



 

okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce 
následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později 
napodobitel napodobení nebo opakování díla vzniklé 

neurčitého data po díle 
jméno a příjmení umělce s datem a místem 
narození 

dílo určitého umělce 

 
 


