
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami DOROTHEUM (dále jen „VOP“) se řídí smlouvy 
o zprostředkování prodeje v aukci, které uzavírá 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, (dále jen „DOROTHEUM“) se svými klienty 
(dále jen „prodávající“), kteří mají zájem, aby DOROTHEUM svým jménem a na účet prodávajícího 
prodalo v aukci uměleckých předmětů pořádané ze strany DOROTHEUM umělecké předměty, které 
jsou ve vlastnictví prodávajícího, (dále jen „smlouva“).

I. AUKCE, PŘEDMĚT AUKCE

Prodávající před podpisem smlouvy předal DOROTHEUM umělecké předměty, které jsou blíže spe-
cifikovány ve smlouvě, dále jen „předmět aukce“ či „předměty aukce“, aby je DOROTHEUM svým 
jménem a na účet prodávajícího prodalo v aukci uměleckých předmětů, jejíž termín konání je též 
uveden ve smlouvě, dále jen „aukce“. 

Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu aukce, že 
předmět aukce není zatížen žádnými právy třetích osob, že nebyl získán trestnou činností či k trest-
né činnosti použit a že je oprávněn ho v rámci aukce prodat. Prodávající podpisem smlouvy dále 
prohlašuje, že předmět aukce nemá žádné vady faktické či právní, s výjimkou těch faktických vad, 
které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě. V rámci odpovědnosti za vady prodávající odpovídá též za 
pravost předmětu aukce. 

Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že ohledně předmětu aukce neuzavřel žádnou 
smlouvu o provedení veřejné dražby dobrovolné, o zprostředkování prodeje předmětu aukce či 
jinou obdobnou smlouvu a že po dobu trvání smlouvy žádnou takovou smlouvu neuzavře. Prodá-
vající dále podpisem smlouvy prohlašuje, že vůči němu není vedeno insolvenční ani exekuční řízení.

Jestliže některé prohlášení prodávajícího dle tohoto článku bude nesprávné či neúplné, jedná se 
o podstatné porušení smlouvy a prodávající odpovídá DOROTHEUM za škodu, která DOROTHEUM 
a / nebo kupujícímu tímto vznikne, jakož za všechny s tím spojené náklady DOROTHEUM a kupujícího 
(včetně nákladů právního zastoupení). Pokud v této souvislosti uplatní vydražitel / kupující předmětu 
aukce po DOROTHEUM jakýkoli nárok, je prodávající povinen na výzvu DOROTHEUM tento nárok 
neprodleně převzít a uspokojit.

V případě, že předmět aukce je kulturní památkou, bere prodávající na vědomí, že nejpozději 30 
dní přede dnem konání aukce je povinen DOROTHEUM předložit písemné prohlášení Ministerstva 
kultury ČR, že neuplatňuje předkupní právo státu dle § 13 zákona č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění.

Dojde-li k prodeji předmětu aukce v aukci či v mimořádné aukci či v podražením prodeji, je 
DOROTHEUM povinno za podmínek stanovených smlouvou vyplatit prodávajícímu výtěžek z aukce. 
Dojde-li k prodeji předmětu aukce ve volném prodeji či jinak v souladu se smlouvou, je DOROTHEUM 
povinno za podmínek stanovených smlouvou vyplatit prodávajícímu výtěžek z prodeje.

Výtěžkem z aukce se rozumí kupní cena dosažená v aukci (resp. v mimořádné aukci či v pod-
ražebním prodeji), po odečtení odměny DOROTHEUM za zprostředkování prodeje včetně DPH.

Výtěžek z prodeje u předmětu aukce prodaného mimo aukci (resp. mimo mimořádnou aukci 
či mimo podražení prodej) je upraven v čl. VI VOP.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY FORMOU AUKCE

Jménem DOROTHEUM řídí aukci licitátor. V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce k podávání 
závazných nabídek na koupi předmětu aukce, a to v souladu s aukčním řádem. Licitátor přijme vždy 
nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi DOROTHEUM a tím, kdo 
učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“). 

Minimální nabídka na koupi předmětu aukce nesmí být nižší než vyvolávací cena. Nabídku na 
koupi předmětu aukce je možno zvyšovat v souladu s tarifem příhozů, který je uveden v aukčním řádu.

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 auk-
ci 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. Prodávající nemá z tohoto titulu žádné 
nároky vůči DOROTHEUM.

Dosažená nejvyšší nabídka, tj. sjednaná kupní cena, je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne 
konání aukce.

Nebude-li kupní cena dosažená v aukci uhrazena ani do 14 dnů ode dne její splatnosti, DORO-
THEUM podle dohody s prodávajícím buď odstoupí od uzavřené kupní smlouvy a / nebo na nákla-
dy prodávajícího bude vymáhat úhradu kupní ceny. Veškeré náklady DOROTHEUM související 
s postupem dle tohoto odstavce, včetně případných nákladů na právní zastoupení, nese prodávající, 
nebude-li mezi ním a DOROTHEUM dohodnuto jinak.

Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení sjed-
nané kupní ceny.

III. PROPAGACE PŘEDMĚTU AUKCE

DOROTHEUM se zavazuje, že za účelem propagace předmětu aukce vyhotoví fotografie předmětu 
aukce, jejichž typ je uveden u každého jednotlivého předmětu aukce ve smlouvě. Prodávající se 
zavazuje zaplatit DOROTHEUM za zhotovené fotografie předmětu aukce cenu dle následujícího 
článku VOP. 

Prodávající podpisem smlouvy uděluje DOROTHEUM neodvolatelný, bezúplatný a časově 
neomezený souhlas k užívání fotografií předmětu aukce ( jejich rozmnožování a rozšiřování) za 

účelem propagace aukce či DOROTHEUM, zejména k jejich uveřejnění v aukčním katalogu. DORO-
THEUM je oprávněno samo určit způsob a rozsah propagace. Souhlas k užívání fotografií předmětu 
aukce ( jejich rozmnožování a rozšiřování) ve stejném rozsahu uděluje prodávající DOROTHEUM 
i za účelem propagace předmětu aukce v podražebním prodeji, ve volném prodeji a při prodeji 
v mimořádné aukci.

IV. ODMĚNA DOROTHEUM A JINÉ PLATBY

Prodávající je povinen zaplatit DOROTHEUM níže stanovenou odměnu a další poplatky související 
se službami spojenými se zprostředkováním prodeje předmětu aukce:

Odměna DOROTHEUM za zprostředkování prodeje: 14 % z kupní ceny vč. DPH, pokud bude 
předmět aukce prodán v aukci, v podražebním prodeji nebo v mimořádné aukci.

Odměna DOROTHEUM za zprostředkování prodeje při prodeji předmětu aukce ve volném 
prodeji a jinak v souladu se smlouvou: vyplývá z příslušných ustanovení smlouvy.

Propagace předmětů aukce:
fotografie jednoho předmětu aukce v rozsahu 1 stránka katalogu 2 500 Kč vč. DPH
     1 /  2 stránky katalogu 2 000 Kč vč. DPH
     1 / 4 stránky katalogu 1 500 Kč vč. DPH
     1 / 8 stránky katalogu 1 000 Kč vč. DPH

zobrazení jednoho předmětu aukce na hromadné fotografii  600 Kč vč. DPH

poplatek za služby spojené s obstaráním jednoho osvědčení 
k vývozu předmětů kulturní hodnoty dle zák. č. 71 / 1994 Sb.  500 Kč vč. DPH

Všechny částky dle tohoto článku jsou splatné dnem předání předmětu aukce vydražiteli / kupující-
mu, u předmětů aukce neprodaných v rámci aukce dnem konání aukce. Totéž platí i pro částky dle 
čl. X. VOP.

Jestliže si prodávající vyžádá od DOROTHEUM vydání předmětu aukce kdykoli předtím, než 
dojde k aukci, zavazuje se uhradit DOROTHEUM odškodnění ve výši 20 % z vyvolávací ceny. Tato 
částka je splatná okamžikem, kdy dojde DOROTHEUM výzva prodávajícího k vydání předmětu aukce. 
DOROTHEUM je oprávněno uplatnit zadržovací právo k předmětu aukce až do úplného zaplacení 
této částky či jiných pohledávek DOROTHEUM vůči prodávajícímu. 

Dle znění § 24 autorského zákona je prodávající povinen hradit Občanskému sdružení  
GESTOR – ochrannému svazu autorskému společně a nerozdílně s DOROTHEUM odměnu při opě-
tovném prodeji originálu autorského díla, dále jen „poplatek dle autorského zákona“. V případě, že 
předmět aukce je takovým uměleckým dílem, při jehož prodeji je nutné hradit poplatek dle autorské-
ho zákona, zavazuje se prodávající, že tento poplatek uhradí prostřednictvím DOROTHEUM s tím, že 
DOROTHEUM z poplatku dle autorského zákona uhradí tolik procent, kolik je ( jako odměna DORO-
THEUM za zprostředkování prodeje předmětu aukce v aukci) uvedeno výše; zbylou část poplatku dle 
autorského zákona nese prodávající. Výše poplatku dle autorského zákona se vypočte z kupní ceny 
dosažené v aukci (mimořádné aukci), resp. z kupní ceny předmětu aukce v podražením či volném 
prodeji, pokud tato cena činí 1 500 EUR a více, a to dle následujícího sazebníku:

– 4 % z části ceny do 50 000 EUR,
– 3 % z části ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
– 1 % z části ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
– 0,5 % z části ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
– 0,25 % z části ceny nad 500 000 EUR.

Pro přepočet EUR na CZK je dle autorského zákona nutné použít kurs ČNB ke dni konání aukce 
(mimořádné aukce), resp. ke dni prodeje předmětu aukce v podražením či volném prodeji. DORO-
THEUM se zavazuje, že poplatek dle autorského zákona vypočítá a odvede ( jak část, kterou nese 
prodávající, tak část, kterou hradí DOROTHEUM) Občanskému sdružení GESTOR – ochrannému 
svazu autorskému, které je na základě autorského zákona oprávněno tyto poplatky spravovat.

V. PODRAŽEBNÍ PRODEJ

Smluvní strany se dohodly, že předměty aukce uvedené ve smlouvě, které nebudou prodány v rámci 
aukce a u nichž není podražení prodej ve smlouvě vyloučen, budou dány do podražebního prodeje 
za vyvolávací cenu. Pro podražební prodej platí pro propagaci předmětů aukce ustanovení čl. III. VOP 
a pro stanovení odměny DOROTHEUM obdobně ustanovení čl. IV. VOP. Podražební prodej probíhá 
v prodejní galerii DOROTHEUM a trvá 14 dní po aukci, ve které nebyly předměty aukce prodány. 
Ustanovení čl. IV. VOP o poplatku dle autorského zákona se použije i pro podražební prodej.

Smluvní strany se dohodly, že po dobu podražebního prodeje si prodávající nesmí bez souhlasu 
DOROTHEUM vzít předměty aukce zpět, ledaže by DOROTHEUM uhradil odškodnění ve výši 20 % 
z vyvolávací ceny; pro vrácení předmětu aukce prodávajícímu v průběhu podražebního prodeje platí 
obdobně čl. VI. VOP.

Předměty aukce, u nichž bude ve smlouvě vyloučen podražební prodej a / nebo volný prodej, 
je prodávající povinen si vzít od DOROTHEUM zpět nejpozději do data uvedeného ve smlouvě. Nej-
později do tohoto data je prodávající povinen splnit podmínky pro vrácení předmětů aukce; vrácení 
předmětů aukce prodávajícímu se řídí čl. VI. VOP.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmět aukce, který nebude prodán v aukci ani v pod-
ražebním prodeji, bude prodáván v některé z následujících „řádných“ aukcí, pořádané ze strany DORO-
THEUM. Smluvní strany se současně dohodnou na výši vyvolávací ceny a písemně a / nebo e-mailem si 
potvrdí, v jaké aukci bude předmět aukce prodáván a za jakou vyvolávací cenu. Prodej předmětu aukce 
v této následující aukci, jakož i vzájemná práva DOROTHEUM a prodávajícího, se řídí těmito VOP.

DOROTHEUM
Všeobecné obchodní podmínky

——  platné od 1. 2. 2016



VI. PŘEVEDENÍ DO VOLNÉHO PRODEJE

Smluvní strany se dohodly, že předměty aukce uvedené ve smlouvě, které nebudou prodány v rámci 
aukce ani v podražebním prodeji a u nichž není volný prodej ve smlouvě vyloučen, budou převedeny 
do tzv. volného prodeje. V rámci volného prodeje je může DOROTHEUM nabízet ke koupi jak v pro-
dejní galerii DOROTHEUM, tak na svých internetových stránkách. 

Za předměty aukce neprodané v aukci ani v podražebním prodeji a převedené do volného 
prodeje obdrží prodávající po jejich prodeji výtěžek z prodeje ve výši 80 % vyvolávací ceny. Odměnou 
DOROTHEUM za zprostředkování prodeje je při volném prodeji rozdíl mezi kupní cenou ve volném 
prodeji a výtěžkem z prodeje určeným pro prodávajícího. Prodávající souhlasí s tím, aby ho DORO-
THEUM kontaktovalo a sjednalo s ním výši výtěžku z prodeje odpovídající konkrétní nabídce zájemce.

Pokud nebudou předměty aukce prodány ve volném prodeji déle než 6 měsíců, je DORO-
THEUM oprávněno dle své volby bez vyrozumění prodávajícího snížit výtěžek z prodeje určený pro 
prodávajícího dle předchozího odstavce až o 20 % (dále jen „snížený výtěžek z prodeje“). 

Pokud předměty aukce nebudou prodány ve volném prodeji déle než 12 měsíců, je DORO-
THEUM oprávněno dle své volby bez vyrozumění prodávajícího snížit snížený výtěžek z prodeje až 
o 20 % a / nebo nabízet tyto předměty k prodeji i formou tzv. mimořádné aukce, přičemž tato mimo-
řádná aukce může být konána za fyzické přítomnosti kupujících (zájemců o koupi) nebo formou 
internetové aukce, a to i opakovaně. I v rámci mimořádné aukce DOROTHEUM vybízí účastníky aukce 
k podávání závazných nabídek na koupi předmětu aukce, přičemž přijata je vždy nejvyšší nabídka. 
Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi DOROTHEUM a vydražitelem. Pořádání 
mimořádných aukcí se řídí též aukčním řádem a smlouvou. Ustanovení těchto VOP upravující práva 
a povinnosti DOROTHEUM a prodávajícího v souvislosti s aukcí se přiměřeně použijí i na práva 
a povinnosti DOROTHEUM a prodávajícího v souvislosti s mimořádnou aukcí.

Pokud bude předmět aukce prodán v tomto období (volný prodej déle než 12 měsíců) 
v rámci volného prodeje formou mimořádné aukce, bude výtěžek z aukce počítán následují-
cím způsobem: kupní cena dosažená v aukci minus odměna DOROTHEUM za zprostředkování 
prodeje v aukci uvedená v čl. IV. VOP včetně DPH. V této aukci se bude předmět aukce prodávat 
minimálně za snížený výtěžek z prodeje. Nebude-li předmět aukce prodán ve volném prodeji 
do 18 měsíců, je prodávající povinen si převzít předmět aukce zpět, nebude-li mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak.

Bez ohledu na výše uvedené si DOROTHEUM vyhrazuje právo kdykoli vyzvat prodávajícího 
k převzetí předmětů aukce, které nebyly vydraženy či nebyly předmětem aukce, bez ohledu na to, zda 
byly přeřazeny do volného prodeje či nikoli. V případě, že si prodávající předměty aukce nepřevezme 
do 4 týdnů ode dne odeslání písemné výzvy (anebo v jiném termínu stanoveném smlouvou) a / nebo 
v této lhůtě nesplní veškeré podmínky pro převzetí předmětů aukce od DOROTHEUM, přechází 
uplynutím této lhůty na prodávajícího nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětů aukce a DORO-
THEUM je oprávněno od smlouvy odstoupit a předměty aukce uložit na náklady prodávajícího do 
soudní úschovy nebo je vhodným způsobem na účet a náklady prodávajícího prodat, a to za cenu, 
za kterou je lze prodat; odměna DOROTHEUM za zprostředkování prodeje v takovém případě činí 
40% z dosažené kupní ceny po odečtení veškerých nákladů DOROTHEUM ve smyslu čl. VII. VOP. 
Pokud DOROTHEUM v souladu s tímto odst. zahájí kroky prodeji předmětu aukce, je prodávající 
oprávněn si předmět aukce vzít zpět pouze v případě, že uhradí DOROTHEUM odškodnění ve výši 
30 % z vyvolávací ceny, jakož i všechny ostatní závazky, které má vůči DOROTHEUM. Ustanovení 
tohoto odstavce se obdobně použijí ve všech případech, kdy je prodávající z jiného důvodu v prodlení 
s převzetím předmětů aukce dle smlouvy.

Na žádost prodávajícího je DOROTHEUM připraveno výše uvedenou lhůtu 4 týdnů pro vyzved-
nutí předmětů aukce prodloužit; žádost musí však DOROTHEUM obdržet před uplynutím nepro-
dloužené lhůty 4 týdnů.

DOROTHEUM není povinno v žádném případě vydat předměty aukce prodávajícímu, dokud 
prodávající neuhradí DOROTHEUM veškeré výdaje a náklady, které mu v souvislosti s předmětem 
aukce, volným a podražebním prodejem vznikly, jakož i veškeré ostatní pohledávky DOROTHEUM 
vůči prodávajícímu.

VII. VÝPLATA VÝTĚŽKU Z AUKCE, RESP. VÝTĚŽKU Z PRODEJE

K vyplacení výtěžku z aukce nebo výtěžku z prodeje v hotovosti je DOROTHEUM oprávněno poža-
dovat prokázání totožnosti prodávajícího a předložení originálu smlouvy, popř. předložení plné moci 
od zástupce prodávajícího a ověření jeho totožnosti (totéž platí pro vrácení předmětů aukce zpět 
prodávajícímu). Výplata hotovosti nad částku 20 tis. Kč vůči jednomu prodávajícímu za jeden den 
může být uskutečněna pouze po předchozím oznámení DOROTHEUM, které je prodávající povinen 
učinit ve lhůtě minimálně 2 pracovní dny předem.

Náklady aukce, které dle smlouvy nenese prodávající, nese DOROTHEUM. Prodávající nese 
veškeré náklady, které DOROTHEUM nutně nebo účelně vynaloží při plnění svého závazku v rám-
ci prodeje mimo aukci (např. v rámci podražebního prodeje), zejména náklady případné soudní 
úschovy ve smyslu č. VI. VOP a / nebo prodeje předmětu aukce ve smyslu č. VI. VOP). DOROTHEUM 
je oprávněno započítat na výtěžek z aukce a na výtěžek z prodeje veškeré své pohledávky vůči pro-
dávajícímu, zejména náklady dle předchozí věty, poplatek dle autorského zákona a dále i jiné částky, 
které je prodávající povinen uhradit DOROTHEUM zejména dle článku IV. nebo článku X. VOP. 
DOROTHEUM je povinno informovat prodávajícího o dosaženém výtěžku z aukce, popř. výtěžku 
z prodeje a o částkách, které na něj byly započítány.

DOROTHEUM je povinno výtěžek z aukce (výtěžek z prodeje) vyplatit prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu poté, co bude vydražitelem (kupujícím) zaplacena kupní cena předmětu 
aukce, a to bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě. DOROTHEUM žádným 
způsobem neodpovídá za to, že vydražitel uhradí kupní cenu předmětu aukce, který v aukci 
koupil (vydražil).

V případě, že prodávající neudal při sepsání smlouvy číslo svého účtu, je DOROTHEUM povin-
no vyplatit prodávajícímu splatný výtěžek z aukce nebo splatný výtěžek z prodeje v hotovosti, bez 
zbytečného odkladu poté, co bude prodávajícím vyzván. Prodávající se zavazuje z vlastní iniciativy 
a na vlastní náklady činit u DOROTHEUM dotazy ohledně toho, zda předměty aukce byly prodány. 
Výzva se považuje za podanou okamžikem, kdy prodávající dodržuje povinnosti dle předchozí věty, 
a dále se dostaví do sídla DOROTHEUM, aby převzal splatný výtěžek z aukce nebo splatný výtěžek 
z prodeje v hotovosti. Za výzvu k zaplacení se rovněž považuje dodatečné písemné oznámení čísla 
bankovního účtu DOROTHEUM. 

V případě, že kupující uplatní po DOROTHEUM nárok z titulu vad předmětu aukce, je DORO-
THEUM oprávněno pozastavit výplatu výtěžku z aukce (resp. výtěžku z prodeje) do doby vyřešení 
této reklamace.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající podpisem smlouvy uděluje DOROTHEUM dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které prodávající 
DOROTHEUM v souvislosti se smlouvou poskytl, a to za účelem nabídky služeb DOROTHEUM a za 
účelem nabídky služeb ostatních členů koncernu DOROTHEUM, zejména za účelem zasílání aukč-
ních katalogů a vyrozumívání o konání aukcí. Souhlas se uděluje na dobu 10 let od uzavření smlouvy. 
Prodávající se zavazuje, že bude DOROTHEUM bez zbytečného odkladu informovat o změně svých 
osobních údajů.

DOROTHEUM není oprávněno informovat prodávajícího o osobě vydražitele  /  kupujícího. 
Současně není DOROTHEUM oprávněno informovat vydražitele  /  kupujícího o osobě prodávajícího.

IX. NÁHRADA ÚJMY

DOROTHEUM odpovídá za škodu vzniklou na předmětech aukce převzatých od prodávajícího po 
dobu od předání předmětů aukce DOROTHEUM do převodu vlastnického práva na vydražitele 
(kupujícího) nebo do doby jejich vrácení prodávajícímu, ledaže ji nemohl odvrátit. DOROTHEUM 
neodpovídá prodávajícímu za škodu na předmětech aukce, ke které dojde za dobu prodlení prodá-
vajícího s jejich převzetím. 

V případě, že DOROTHEUM bude odpovídat prodávajícímu za újmu z titulu porušení smlouvy, 
prodávající souhlasí s tím, že náhrada bude omezena. DOROTHEUM není povinno hradit ušlý zisk. 
Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše pojistného plnění, které z titulu 
této pojistné události obdrží DOROTHEUM od pojišťovny. Prodávající bere na vědomí, že předměty 
aukce jsou pojištěny u aukce a u podražebního prodeje na odhadní cenu předmětu aukce stanovenou 
ze strany DOROTHEUM a uvedenou ve smlouvě.

X. VEDLEJŠÍ SLUŽBY

Je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě, zajistí DOROTHEUM pro prodávajícího provedení služeb týka-
jících se předmětu aukce, které jsou specifikovány ve smlouvě (např. rámování, puncování apod.). 
Prodávající se zavazuje, že DOROTHEUM uhradí veškeré náklady prokazatelně vynaložené ze strany 
DOROTHEUM na poskytnutí těchto služeb (včetně případné DPH).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

DOROTHEUM je oprávněno odstoupit od smlouvy a případně též od kupní smlouvy uzavřené 
s vydražitelem / kupujícím na předmět aukce v případech, kdy bude mít důvodné pochybnosti o pra-
vosti předmětu aukce, popřípadě o oprávnění prodávajícího s předměty aukce nakládat a / nebo v pří-
padě, kdy se jakékoli prohlášení prodávajícího uvedené v čl. I VOP ukáže jako nesprávné či neúplné 
a / nebo pokud nedojde k předložení prohlášení Ministerstva kultury ČR dle čl. I VOP. DOROTHEUM 
je oprávněno od smlouvy odstoupit také v případě, že vydražitel / kupující odstoupí od kupní smlouvy 
na předmět aukce. Pokud k tomu bude mít DOROTHEUM vážný důvod, vyhrazuje si právo předmět 
aukce z aukce stáhnout, a to až do okamžiku udělení příklepu; prodávající nemůže z tohoto titulu vůči 
DOROTHEUM uplatňovat nárok na náhradu škody.

Prodávající je oprávněn započítat na pohledávky DOROTHEUM jen takové své pohledávky 
vůči DOROTHEUM, které byly pravomocně soudně přiznány a / nebo ze strany DOROTHEUM 
výslovně uznány.

Prodávající bere na vědomí, že DOROTHEUM je povinno v určitých případech zjišťovat v rámci 
identifikace osob rodná čísla, a to v souladu se zákonem č. 253 / 2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Prodávající proto 
DOROTHEUM výslovně uděluje souhlas ke zpracovávání svého rodného čísla a k pořízení kopie 
občanského průkazu. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že není politicky exponovanou 
osobou ve smyslu zákona č. 253 / 2008 Sb., a pokud se jí stane, zavazuje se DOROTHEUM o tom 
neprodleně informovat.

Prodej 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 souvisejících 
s aukcí je příslušný věcně příslušný soud dle sídla DOROTHEUM. V případě, že prodávající 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 prodávajícího uplatňovat své nároky soudní cestou.

DOROTHEUM spol. s r. o.           Prodávající      

Prodávající prohlašuje, že si VOP řádně přečetl a na důkaz svého souhlasu s nimi připojil svůj podpis.


