
PODROBNÁ PRAVIDLA AUKCE 2020 

 

Registrace, výdej dražebních čísel 

• Registrace je nutná pro všechny, kteří chtějí dražit v tiché i v moderované aukci. 

• Pokud jste se nezaregistrovali předem elektronicky, odevzdejte vyplněný registrační lístek u 

registračního místa (obdržíte jej u vstupu). 

• Poté obdržíte konkrétní dražební číslo. Toto číslo, prosíme, vraťte po skončení aukce. 

 

Moderovaná aukce 

• Aukční položky 1–40 

• Díla jsou vystavena v zadní části a po pravé straně sálu. 

• Dražitelé se účastní aukce veřejně. 

• Dražbu řídí moderátor. 

• Zájem o dílo oznámí dražitel zvednutím dražebního čísla a zřetelným vyslovením částky, 

kterou za dílo nabízí. 

• Minimální příhoz oznámí moderátor. Přihodit lze i částku vyšší. 

• Moderátor může rozhodnout, že dílo z dražby z důvodu malého zájmu vyřadí. 

• Konečné slovo má vždy moderátor. 

 

Tichá aukce 

• Aukční položky 100–124 

• 25 objektů tiché aukce je vystaveno po levé straně sálu 

• Lze dražit od 18.30 do 22.00 hodin. Konec vyhlásí moderátor. 

• Dražba probíhá písemnou formou. 

• Na aukční listině připisujete vždy na nový řádek své dražební číslo a částku, za kterou 

chcete dílo vydražit. 

• Sledujte minimální příhoz. Přihodit můžete i více. Navýší-li někdo jiný částku, můžete opět 

přihodit. 

• Po ukončení tiché aukce moderátorem již nelze dále přihazovat. 

• Dílo patří tomu, kdo přihodil naposledy. Tedy tomu, kdo nabízí nejvyšší částku. 

• Prosíme, neodnášejte sami díla ani dražební listiny. 

• Listiny vyberou asistentky. Ty vám dílo po zaplacení předají u výdejního místa. 

Platební a administrativní část 

• Vydražená díla z moderované aukce lze platit hotově nebo platební kartou u registračního a 

platebního místa od 21 hodin. 

• Položky z tiché aukce lze stejným způsobem platit, ale až po 22 hodině – tedy po 

vyhodnocení tiché aukce dražební komisí. 

• Na platebním místě se prokážete svým dražebním číslem. 

• Po zaplacení vám vydražené objekty předají naše asistentky. Prosíme, neodnášejte sami 

díla ze stojanů. 

• Prosíme o trpělivost. Dražených objektů je mnoho, platby budou probíhat postupně. 

• Pokud nedojde k platbě po ukončení aukce, bude vám vystavena darovací smlouva. Platbu 

lze provést nejpozději do 15. dubna 2020 v kanceláři hospice, kde vám také dílo předáme. 

Do tohoto termínu můžete částku uhradit i převodem na č. ú. 1002334359/0800. Uhrazením 

se rozumí připsání platby na účet hospice. Nedojde-li k tomuto datu k úhradě, dílo zůstává v 

majetku hospice. 

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit náš hospic! 


