OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Artslimit, s.r.o., IČ: 09048006
1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky společnosti Artslimit, s.r.o., IČ: 09048006, upravují (1) podmínky
užívání Webu nacházejícího se na doménové adrese s doménovým jménem www.artslimit.com,
(2) podmínky účasti na Aukcích prováděných prostřednictvím Webu a (3) podmínky Kupní
smlouvy, kterou Uživatel Webu v rámci Aukce dle bodu (2) uzavře.

1.2.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání Webu uzavřené mezi
Artslimit a Uživatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti stran z této smlouvy, a dále
nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené v návaznosti na Aukci mezi konkrétním Uživatelem
na straně jedné a Artslimit, nebo třetí osobou na straně druhé, a upravují vzájemná práva
a povinnosti stran z takové smlouvy. Pokud není ve Smlouvě o užívání Webu, Kupní smlouvě,
Aukčním katalogu nebo Aukční vyhlášce výslovně uvedeno odchylné ujednání od ustanovení
těchto Obchodních podmínek, platí pro vztahy jimi založené tyto Obchodní podmínky.

1.3.

Dokumenty, které jsou v těchto Obchodních podmínkách označeny pojmem „příloha“, tvoří
jejich nedílnou součást. Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články
uvedené v těchto Obchodních podmínkách. V případě odkazu na konkrétní články příloh nebo
jiných dokumentů je tato skutečnost vždy výslovně uvedena.

1.4.

Obchodní podmínky si může uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí
internetového prohlížeče. Uzavřené smlouvy jsou archivovány Artslimit v elektronické podobě.

2.

Definice základních pojmů

2.1.

V těchto obchodních podmínkách:

2.1.1. „Artslimit“ znamená společnost Artslimit, s.r.o., IČ: 09048006, zaps. sídlo Patočkova 711/5,
Střešovice, 169 00 Praha 6, která provozuje Web, jehož prostřednictvím zejména organizuje
Aukce vlastním jménem, organizace Aukcí zprostředkovává pro třetí osobu (Organizátora)
anebo pro aukci organizovanou třetí osobou zprostředkovává elektronické příhozy Uživatelů
prostřednictvím Služby elektronické příhozy;
2.1.2. „Aukce“ znamená jakoukoliv
prostřednictvím Webu;

aukci,

která

je

organizována

nebo

zprostředkována

2.1.3. „Aukční katalog“ znamená katalog Prodávaných předmětů v konkrétní Aukci, kde jsou
jednotlivé Prodávané předměty prezentovány a případně upravuje zvláštní pravidla pro nabídky
činěné v rámci této Aukce a jehož přílohou je Aukční vyhláška;
2.1.4. „Aukční vyhláška“ znamená aukční vyhláška, která je součástí Aukčního katalogu a upravuje
zvláštní pravidla v rámci dané Aukce;
2.1.5. „Fáze limitace“ znamená fázi Aukce dle čl. 8.5. těchto Obchodních podmínek;
2.1.6. „Fáze živého přihazování“ znamená fázi Aukce dle čl. 8.6. těchto Obchodních podmínek;
2.1.7. „Koupený předmět“ znamená Prodávaný předmět, k němuž přešlo v důsledku Aukce
vlastnické právo na Kupujícího;
2.1.8. „Kupní cena“ znamená Vítězná nabídka spolu s aukční provizí (přirážkou) a dalšími poplatky
stanovenými podle aktuálního Sazebníku, který je přílohou Obchodních podmínek, případně dle
zvláštního sazebníku pro konkrétní Aukci dle Aukční vyhlášky;
2.1.9. „Kupní smlouva“ znamená smlouva o koupi Prodávaného předmětu mezi konkrétním
Uživatelem na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé;
2.1.10.
„Kupující“ znamená Vítěz aukce, se kterým byla uzavřena Kupní smlouva a tato Kupní
smlouva nabyla účinnosti;
2.1.11.

„Minimální nabídka“ je nejnižší možná Vítězná nabídka;

2.1.12.

„občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb.;

2.1.13.
„Obchodní podmínky“ znamenají tyto obchodní podmínky Artslimit v jejich aktuálním
znění;
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2.1.14.
„Okamžitá aukční cena“ znamená výši aktuálního nejvyššího podání jakéhokoliv
Uživatele učiněného za účelem koupě Prodávaného předmětu;
2.1.15.
„Organizátor“ znamená třetí osoba, která organizuje Cizí aukci a využívá Web pro
zprostředkování této aukce Uživatelům, včetně příhozů prostřednictvím vzdáleného přístupu za
pomoci Služby elektronických příhozů;
2.1.16.

„Prodávající“ znamená osoba, která prodává Prodávaný předmět prostřednictvím Aukce;

2.1.17.
„Prodávaný předmět“ znamená předmět nabízený uživatelům ke koupi prostřednictvím
Aukce;
2.1.18.
„Příhoz“ znamená návrh na uzavření Kupní smlouvy Uživatelem ke koupi Prodávaného
předmětu v konkrétní výši;
2.1.19.
„Sazebník“ znamená platný sazebník poplatků a provizí, který tvoří přílohu těchto
Obchodních podmínek; Aukční vyhláška může pro konkrétní Aukci stanovit i zvláštní sazebník,
který se pak pro danou Aukci uplatní přednostně před Sazebníkem;
2.1.20.
„Smlouva o užívání Webu“ znamená smlouva o užívání webu mezi konkrétním
Uživatelem na straně jedné a Artslimit na straně druhé;
2.1.21.
„Služba elektronické příhozy“ znamená zprostředkování elektronických příhozů pro
sálovou aukci organizovanou třetí osobou – Organizátorem, v rámci které Artslimit pouze
technicky zprostředkovává pro Organizátora a Uživatele možnost elektronického podání návrhu
na uzavření Kupní smlouvy (Příhozu);
2.1.22.
„Uživatel“ znamená registrovaný uživatel, který uzavřel s Artslimit Smlouvu o užívání
webu;
2.1.23.
„Uživatelský účet“ znamená administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům,
které je opravňuje užívat služby Artslimit provozované prostřednictvím Webu pod unikátním
uživatelským jménem;
2.1.24.
„Vítěz aukce“ znamená Uživatel, který je v okamžik ukončení Aukce původcem
nejvyššího platného Příhozu (tj. původce Vítězné nabídky);
2.1.25.
„Vítězná nabídka“ znamená v okamžik ukončení Aukce nejvyšší nabídnutá částka na
koupi Prodávaného předmětu učiněná prostřednictvím Příhozu;
2.1.26.
Vyvolávací cena“ znamená nejnižší částka, kterou mohou Uživatelé nabízet se zájmem
o koupi Prodávaného předmětu;
2.1.27.
„Web“ znamená webový portál provozovaný Artslimit nacházející se na doménové adrese
s doménovým jménem www.artslimit.com.
3.

Registrace

3.1.

Za účelem užívání Webu a účasti na Aukcích je nutné, aby se Uživatel registroval. Registrace
Uživatele je bezplatná. Registrace je víceúrovňová a Uživatel si může zvolit, zda provede jen
základní, doplněnou, anebo plnou registraci a následně dle volby svou registraci doplňovat o
potřebné údaje. Základní registrací uzavírá Uživatel s Artslimit Smlouvu o užívání Webu, jejíž
součástí jsou i tyto Obchodní podmínky.

3.2.

Registrovaným Uživatelem mohou být a Aukcí se za dále stanovených podmínek mohou
účastnit pouze osoby, které splňují některé z následujících kritérií:

3.2.1. Fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou plně svéprávné;
3.2.2. Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku nebo zřízené zákonem;
3.2.3. Stát.
3.3.

Osoby dle čl. 3.2.2. a 3.2.3. musí mít vždy určenu řádně oprávněnou osobu pro zastupování,
která splňuje kritéria dle čl. 3.2.1.. Účast na všech Aukcích, s výjimkou těch, které jsou
z rozhodnutí Artslimit výslovně určeny jen vybranému okruhu Uživatelů, a činění Příhozů v nich
je podmíněna předchozí registrací Uživatele doplněnou alespoň ve smyslu čl. 3.5. níže; k nabytí
účinnosti Kupní smlouvy s Vítězem aukce však může dojít pouze Uživatelem s plnou registrací
(tedy s úplným Uživatelským účtem).
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3.4.

Základní registrace Uživatele opravňuje k prohlížení Webu, Aukcí a Prodávaných předmětů,
nicméně neumožňuje Uživateli aktivně se účastnit Aukcí a činit Příhozy. Základní registrace
Uživatele vyžaduje vytvoření základního Uživatelského účtu, který obsahuje alespoň jméno a
příjmení u fyzické osoby, název a identifikační číslo u právnické osoby, kontaktní údaje (telefon,
e-mail, u právnické osoby dále kontaktní osobu, kterou musí být osoba oprávněná za
právnickou osobu jednat) a zvolené heslo.

3.5.

Doplněnou registrací Uživatele se rozumí základní registrace, která je doplněna alespoň o o
nahraný vlastní identifikační doklad ve smyslu čl. 3.7.3.1., přičemž tento je ze strany Artslimit
přijat jako věrohodný a odpovídající Uživateli, a o učiněné prohlášení o tom, že daný Uživatel
není politicky exponovanou osobou ani osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení
Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou ve smyslu
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Doplněná registrace umožňuje Uživateli účastnit
se všech Aukcí, s výjimkou těch, které jsou z rozhodnutí Artslimit výslovně určeny jen
vybranému okruhu Uživatelů, a činit v nich Příhozy. Stane-li se následně takový Uživatel
Vítězem aukce, je povinen doplnit svou registraci na úroveň plné registrace tak, aby Kupní
smlouva mohla nabýt účinnosti.

3.6.

Plná registrace Uživatele a vytvoření úplného Uživatelského účtu umožňují Uživateli účastnit se
všech Aukcí, s výjimkou těch, které jsou z rozhodnutí Artslimit výslovně určeny jen vybranému
okruhu Uživatelů, a činit v nich Příhozy. Součástí plné registrace a vytvoření úplného
Uživatelského účtu je plná identifikace Uživatele v souladu s AML zákonem, a dále prohlášení
Uživatele o tom, že není politicky exponovanou osobou ani osobou usazenou v zemi, kterou na
základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce
rizikovou ve smyslu AML zákona. Prohlášení podle předchozí věty lze nahradit pravidelnou
kontrolou postupem dle čl. 10, avšak pouze po dohodě a dle posouzení Artslimit, přičemž je
sjednáno, že na to není právní nárok a Artslimit je vždy oprávněn odmítnout takovým osobám
plnou registraci a účast na Aukcích (včetně činění příhozů v nich).

3.7.

Identifikaci Uživatele je možné provést jedním z následujících způsobů (volbu provede Uživatel
při vytváření úplného Uživatelského účtu):

3.7.1. Identifikace za fyzické přítomnosti. Identifikaci je možné provést za fyzické přítomnosti
Uživatele, a je-li Uživatel právnickou osobou, pak za fyzické přítomnosti jeho zástupce, jež je
zmocněn vystupovat za ni ve vztazích s Artslimit. Identifikaci je možné provést po předchozí
domluvě na adrese Národní třída 1011/7, Praha. Pro úspěšnou identifikaci je třeba doložit:
3.7.1.1. U fyzických osob – nepodnikatelů: platný průkaz totožnosti, u cizích
státních příslušníků též obdobný průkaz totožnosti, s uvedením místa
pobytu.
3.7.1.2. U fyzických osob, které při užívání Webu vystupují jako podnikatelé:
platný průkaz totožnosti, u cizích státních příslušníků též obdobný průkaz
totožnosti, s uvedením místa pobytu, a doklad obsahující identifikační číslo a
místo podnikání.
3.7.1.3. U právnických osob: výpis z veřejného rejstříku nebo jiný doklad
o existenci právnické osoby; základní identifikační údaje členů statutárního
orgánu, nevyplývají-li z výpisu z obchodního rejstříku; je-li statuárním
orgánem, členem nebo ovládající osobou jiná právnická osoba, pak doklad
obsahující jejich identifikační údaje; a platný průkaz totožnosti fyzické osoby,
která je statutárním orgánem (nebo jeho členem), který právnickou osobu při
jednání s Artslimit z tohoto titulu zastupuje. Je-li právnická osoba při jednání
s Artslimit zastupována jinou fyzickou osobou, než svým statutárním
orgánem, je třeba doložit rovněž doklad potvrzující zmocnění k
takovému jednání (plnou moc).
3.7.2. Zprostředkovaná identifikace prostřednictvím notáře nebo kontaktního místa veřejné
správy „Czech POINT“. Identifikaci je možné provést též prostřednictvím notáře nebo
kontaktního místa veřejné správy „Czech POINT“, a to po vygenerování žádosti o provedení
zprostředkované identifikace v Uživatelském účtu, v níž budou uvedeny všechny údaje, které
musí být zapsány do veřejné listiny o identifikaci Uživatele. Veřejná listina o identifikaci musí
zejména obsahovat údaj o tom, že identifikace se provádí na žádost společnosti Artslimit, IČ:
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09048006, zaps. sídlo Patočkova 711/5, Střešovice, 169 00 Praha 6, a to za účelem uzavření
Smlouvy o užívání Webu, založení Uživatelského účtu a účasti na Aukcích, které jsou
realizované nebo zprostředkované prostřednictvím Webu. Veřejnou listinu o identifikaci je
Uživatel povinen buď (a) zaslat v originálu na adresu sídla Artslimit, nebo (b) nechat provést její
konverzi, tj. převedení veřejné listiny v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové
zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a
připojení doložky o provedení konverze v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, včetně všech jejích příloh, a
konvertovaný dokument nahrát do svého Uživatelského účtu prostřednictvím formuláře.
Vystupuje-li takto identifikovaná fyzická osoba jako zástupce právnické osoby, nahraje do svého
Uživatelského účtu rovněž řádný doklad prokazující oprávnění tuto osobu zastupovat (výpis
z veřejného rejstříku v případě statutárních zástupců nebo řádnou plnou moc).
3.7.3. Identifikace provedená převzetím od úvěrové instituce, tzv. „na dálku“. Identifikaci je
možné rovněž provést převzetím identifikace od úvěrové instituce působící na území
Evropského hospodářského prostoru ve smyslu § 11 odst. 7 AML zákona. Pro účely plné
registrace a vytvoření úplného Uživatelského účtu je Uživatel povinen pořídit a prostřednictvím
formuláře dostupného v jeho Uživatelském účtu Artslimit zaslat kvalitní a čitelné kopie:
3.7.3.1. Průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz nebo jiný obdobný identifikační
doklad jiného státu), včetně fotografie vyobrazující Uživatele nebo
cestovního pasu;
3.7.3.2. Jednoho dalšího podpůrného dokladu obsahující fotografii Uživatele,
přičemž přijatelné pro tento účel jsou následující doklady: (i)cestovní pas,
pokud doloženým dokladem dle čl. 3.7.3.1. je průkaz totožnosti, (ii) průkaz
totožnosti pokud doloženým dokladem dle čl. 3.7.3.1. je cestovní pas, (iii)
řidičský průkaz, nebo (iv) průkaz návštěvníka veřejné knihovny na území
ČR;
a
3.7.3.3. Doklad potvrzující existenci účtu vedeného na jméno Uživatele u úvěrové
instituce (tj. banky nebo spořitelního či úvěrního družstva) nebo u zahraniční
úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského
prostoru (k vyžádání u dané úvěrové instituce), případně výpis z transakční
historie takového účtu ne starší 3 měsíců, z nějž bude bezpečně jasné, že
jde o účet vedený na jméno Uživatele; v obou případech se může jednat i o
společný účet manželů vedený jejich jménem (např. v rámci SJM) u úvěrové
instituce dle shora uvedeného.
3.7.3.4. Vystupuje-li identifikovaná fyzická osoba jako zástupce právnické osoby,
nahraje do svého Uživatelského účtu rovněž řádný doklad prokazující
oprávnění tuto osobu zastupovat (výpis z veřejného rejstříku v případě
statutárních zástupců nebo řádnou plnou moc).
3.7.4. V případě, že si Uživatel zvolí způsob identifikace podle čl. 3.7.3, je povinen první platbu, kterou
provede na základě první Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, provést z účtu podle
čl. 3.7.3.3. Neprovede-li Uživatel první platbu v souladu s tímto odstavcem, je Artslimit oprávněn
registraci Uživatele zrušit zcela, nebo je oprávněn snížit registraci Uživatele na registraci
základní, resp. dle úrovně poskytnutých údajů, doplněnou.
3.8.

Artslimit potvrdí Uživateli úspěšné provedení plné registrace a vytvoření úplného Uživatelského
účtu e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel, který je právnickou osobou, může být
před dokončením plné registrace a úplného Uživatelského účtu vyzván ze strany Artslimit
k doložení jeho vlastnické a řídící struktury a jeho skutečného majitele.

3.9.

Na registraci není právní nárok. Artslimit je oprávněn nepovolit registraci zájemci o ni, popř.
odstoupit od Smlouvy o užívání Webu a účet zrušit, poruší-li Uživatel podmínky užívání Webu,
Smlouvu o užívání Webu, tyto Obchodní podmínky, dobré mravy či veřejný pořádek, je-li zde
důvodná obava, že takové jednání ze strany Uživatele nastane, jsou-li pochybnosti o pravosti či
úplnosti údajů, jež o sobě daná osoba uvedla, dokumentů, které Artslimit předložila, prohlášení,
jež učinila, anebo i bez udání důvodu.
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3.10. Uživatel je s ohledem na veškeré údaje a doklady o své osobě (resp. o zastupující fyzické
osobě v případě právnických osob) vždy povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje a
poskytovat Artslimit jen pravé a nijak nepozměněné doklady či jejich věrné a čitelné kopie,
stejně jako poskytovat Artslimit pouze pravdivá a úplná prohlášení s ohledem na svou osobu;
Uživatel je povinen poskytnuté informace či doklady obratem aktualizovat, dojde-li později
k jejich změně či úpravě.
3.11. Úschova hesla spadá do péče Uživatele. Uživatel je povinen udržovat svůj Uživatelský účet a
heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Artslimit nenese žádnou odpovědnost
za ztrátu hesla, ledaže kogentní ustanovení zákona v konkrétních případech stanoví jinak.
4.

Osobní údaje

4.1.

Artslimit chrání osobní údaje fyzických osob, které mu byly poskytnuty Uživateli o fyzických
osobách v souvislosti se Smlouvou o užívání Webu a Kupní smlouvou, a zpracovává je jakožto
správce v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

4.2.

Artslimit jakožto správce zpracovává osobní údaje Uživatele, a to pouze v tom rozsahu, v jakém
je Uživatel Artslimit sám poskytl, zejména jméno a příjmení, datum narození, případně rodné
číslo, adresu bydliště, podobiznu, další identifikační údaje a kopie osobních dokladů získané
v souladu s AML zákonem, e-mailovou adresu, platební údaje a další. Osobní údaje jsou
zpracovávány z titulu a pro účely plnění smluv, které s Uživatelem Artslimit uzavřel, zejména
Smlouvy o užívání Webu a Kupní smlouvy, pokud je prodávajícím Artslimit, dále z titulu a pro
účely plnění právních povinností Artslimit vyplývajících z platných právních předpisů (zejména
daňových, účetních a dle AML zákona) a z titulu a pro účely ochrany oprávněných zájmu
Artslimit, například pro případy sporu mezi Artslimit a Uživatelem. Osobní údaje jsou dále
zpracovávány pro marketingové účely, zejména za účelem zasílání marketingových sdělení
(newsletteru), a to na základě souhlasu Uživatele s takovým zpracováním.

4.3.

Artslimit bude veškeré osobní údaje, včetně identifikačních údajů, kopií dokladů a dokumentů
získaných v rámci identifikace Uživatele, která je součástí registrace, či v rámci kontroly
Uživatele, uchovávat po dobu 10 let od chvíle, kdy nastane pozdější z následujících
skutečností:

4.3.1. ukončení Smlouvy o užívání Webu;
4.3.2. uzavření Kupní smlouvy.
4.4.

Doba uchování podle čl. 4.3 začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po
roce, ve kterém nastane pozdější z uvedených skutečností. Po uplynutí této lhůty zajistí Artslimit
výmaz uchovávaných údajů. Délka doby uchování osobních údajů vychází z povinností Artslimit
jakožto povinné osoby v souladu s § 16 AML zákona.

4.5.

Artslimit je oprávněn poskytnout osobní údaje dalším osobám, a to za účelem zajištění
fungování Webu, realizace nebo zprostředkování Aukce, plnění ze Smlouvy o užívání Webu
anebo Kupní smlouvy, a za účelem ochrany svých oprávněných zájmu či plnění svých právních
povinností. Artslimit je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám, zejména společnosti
Galerie Kodl, s.r.o., IČ: 481 08 847, Prodávajícímu, externím účetním, právním a IT poradcům,
správním, soudním a jiným orgánům či úřadům.

4.6.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů má Uživatel za podmínek stanovených právními
předpisy, zejména Nařízení GDPR, následující práva, která může vůči Artslimit uplatnit:

4.6.1. právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které
se Uživatele týkají a které Artslimit zpracovává;
4.6.2. právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
4.6.3. právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů;
4.6.4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Uživatele týkají;
4.6.5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.
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4.7.

V případě, že některé z osobních údajů jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatele, má
Uživatel právo souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat (sdělením emailem na níže uvedenou adresu). Pokud se Uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů
je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz. S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi, které se týkají zpracování
osobních údajů Uživatele, se Uživatel může obracet na Artslimit e-mailem na adrese
info@artslimit.com.

4.8.

Další pravidla ochrany a zpracování osobních údajů jsou upravena v příloze k těmto
Obchodním podmínkám s názvem „Zásady ochrany a zpracování osobních údajů“ dostupných
na Webu.

5.

Služby a používání Webu

5.1.

Aukce. Artslimit prostřednictvím Webu nabízí Uživatelům následující typy Aukcí:

5.1.1. Aukce, které jsou organizovány jménem Artslimit (dále jen „Vlastní Aukce“);
5.1.2. Aukce, které jsou organizovány jménem třetí osoby – Organizátora. Artslimit v takovém případě
vystupuje jako zprostředkovatel, který umožňuje Organizátorovi nabízet prostřednictvím Webu
Prodávané předměty Uživatelům v rámci Aukce (dále jen „Cizí Aukce“);
5.1.3. Službu elektronické příhozy, kdy Organizátor vlastním jménem organizuje sálovou aukci,
v rámci které mají Uživatelé možnost prostřednictvím Webu činit elektronické Příhozy a účastnit
se tak pomocí vzdáleného přístupu sálové aukce Organizátora. Artslimit v takovém případě
vystupuje jako zprostředkovatel, který zprostředkovává Organizátorovi a Uživateli možnost
elektronického Příhozu v rámci dané sálové aukce, organizované Organizátorem.
5.2.

U každé Aukce Artslimit zřetelně uvede, o jaký typ Aukce se jedná.

5.3.

Aukce se řídí Smlouvou o užívání Webu, Obchodními podmínkami a konkrétním Aukčním
katalogem a Aukční vyhláškou, které jsou zveřejněny k dané Aukci. V případě rozporu mají
podmínky dle Aukčního Katalog a/nebo Aukční vyhlášky přednost před zněním Obchodních
podmínek.

5.4.

Informační služba. Artslimit nabízí bezplatnou službu automatického informování Uživatele
o různých událostech (zejména o konání budoucích Aukcí, o výsledcích minulých Aukcí, o
zajímavých předmětech v budoucích či minulých Aukcích, o zajímavostech ze světa umění a
trhu s uměleckými předměty, atp.) pomocí pravidelných e-mailových zpráv, a to na základě
souhlasu Uživatele se zařazením do této služby a s příslušným zpracováním jeho kontaktních
údajů k tomuto účelu. Uživatel nese sám odpovědnost za to, pokud případné spamové filtry na
jeho lokálním PC, resp. u jeho poskytovatele tyto e-mailové zprávy zadrží. Artslimit neodpovídá
za případné škody Uživatele plynoucí z poruch této informační služby, zejména pokud nebudou
e-mailové zprávy doručeny nebo budou Uživateli doručeny se zpožděním. V případě, že si
uživatel dále nepřeje být zařazen do Informační služby ve smyslu tohoto ujednání, oznámí to
Artslimit pomocí odkazu v příslušné zprávě, anebo v rámci nastavení Uživatelského účtu.

5.5.

Artslimit je oprávněn kdykoliv i bez předchozího oznámení jak jednotlivé bezplatné služby, tak
veškerou internetovou nabídku na Webu přechodně nebo i trvale zastavit; Artslimit nenese
odpovědnost za škodu či jinou újmu tím způsobenou Uživateli.

5.6.

Artslimit je oprávněn vyloučit jednotlivé Uživatele kdykoliv a bez předchozího varování z užívání
Webu nebo jeho jednotlivých částí a zcela nebo z části anulovat registraci Uživatele, pokud tak
učiní z oprávněných důvodů, jako je porušení nebo podezření z porušení zákonných povinností
nebo podmínek užívání Webu. Artslimit je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o užívání
Webu a zrušit Uživatelský účet Uživateli, který podstatným způsobem porušil Smlouvu o užívání
Webu, Kupní smlouvu nebo Obchodní podmínky, právní předpisy, anebo který svým jednáním
poškozuje dobré jméno Artslimit. Artslimit nenese odpovědnost za škodu či jinou újmu tím
způsobenou přísl. Uživateli.

5.7.

Prvky zpřístupněné prostřednictvím Webu, jako např. texty, uživatelské rozhraní, zdrojový kód
Webu, fotografie, grafy a/nebo video soubory, podléhají ochraně autorským právem a/nebo
ochraně dle jiných práv k nehmotným statkům. Žádné z těchto prvků nesmějí být bez
výslovného písemného souhlasu Artslimit nikým kopírovány, užívány (včetně sdělování
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veřejnosti v síti Internet) nebo zpracovávány. Všechna práva k těmto prvkům jsou vyhrazena
Artslimit.
5.8.

Nikdo není v souvislosti s užíváním Webu oprávněn užívat software, skripty nebo obdobné
mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Webu nebo by mohly nepřiměřeně
zatěžovat servery a infrastrukturu Artslimit. Nikdo dále není oprávněn jakýmkoliv způsobem
zasahovat do Webu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost
Webu.

5.9.

Web využívá služby třetích stran k shromažďování a zpracování technických dat o návštěvách a
využití Webu, stejně jako shromažďuje a zpracovává informace o souborech Cookies. Rozsah,
pravidla a podmínky, za nichž jsou tato data využívána, jsou uvedeny v příloze k těmto
Obchodním podmínkám s názvem „Zásady ochrany a zpracování osobních údajů“ dostupných
na Webu.

6.

Aukční katalog a Aukční vyhláška

6.1.

Artslimit zveřejní prostřednictvím Webu v dostatečném předstihu před konáním Aukce Aukční
katalog, jehož součástí je též Aukční vyhláška. Aukční katalog může mít podobu podsekce
Webu. Aukční katalog, včetně Aukční vyhlášky mají povahu výzvy k podávání nabídek za
podmínek v nich uvedených.

6.2.

Aukční katalog obsahuje označení a popis všech Prodávaných předmětů, které budou v Aukci
nabízeny, včetně popisu stavu, příslušenství a případných práv na Prodávaném předmětu
váznoucích, skutečnosti, zda se jedná o kulturní památku, Vyvolávací cenu, Minimální nabídku;
údaje o Prodávaném předmětu v Aukčním katalogu uvedené jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací a Artslimit neručí za jejich věcnou správnost.

6.3.

Aukční vyhláška, která je součástí Aukčního katalogu, upravuje zejména:

6.3.1. Typ Aukce dle čl. 5.1;
6.3.2. Datum a čas zahájení Aukce;
6.3.3. Datum a čas konce Fáze limitace;
6.3.4. Pořadí Prodávaných předmětů pro Fázi živých příhozů;
6.3.5. Je-li pro konkrétní Prodávané předměty či Aukci stanovena jiná základní doba trvání Fáze
živého přihazování, pak tuto základní dobu;
6.3.6. Sazebník Aukce, je-li odlišný od obecného Sazebníku Artslimit;
6.3.7. Informaci o tom, zda je vyžadováno složení jistoty pro účast na dané Aukci jako takové, anebo
pro konkrétní Prodávaný(-é) předmět(-y) do Aukce zařazené;
6.3.8. Informaci o tom, zda je vyžadována zvláštní registrace do seznamu účastníků pro účast na
dané Aukci.
7.

Prodávané předměty

7.1.

Všechny Prodávané předměty jsou k prodeji v Aukci vždy bez ohledu na vady a nedostatky či
chybný nebo neúplný popis. Pokud popis Prodávaného předmětu v Aukčním katalogu či jinak
na Webu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je Prodávaný předmět bez vad a
nedostatků. Poškození odpovídající běžnému opotřebení Prodávaných předmětů s ohledem na
jejich stáří nebo charakter se v Aukčním katalogu zásadně neuvádějí a nepředstavují vady.

7.2.

Fotografie Prodávaných předmětů budou na Webu (v Aukčním katalogu) k dispozici nejméně 7
dní před konáním (začátkem) Fáze živého přihazování Aukce, a to spolu s popisem. Po
předchozí domluvě budou Prodávané předměty také v období nejméně 7 dní před konáním
(začátkem) Fáze živého přihazování Aukce k nahlédnutí v prostorách Artslimit na adrese
Národní 7, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

7.3.

Uživatelé mohou před konáním Aukce požádat Artslimit o zprostředkování vypracování odborné
zprávy o stavu, pravosti a kvalitě Prodávaného předmětu. Veškeré náklady za vypracování
takové zprávy nese Uživatel. Odpovědnost za obsah odborné zprávy nese výlučně odborník,
který zprávu vypracoval. Artslimit nenese žádnou odpovědnost za obsah odborné zprávy.
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7.4.

Uživatel má možnost se před Aukcí seznámit se stavem každého Prodávaného předmětu a je
výhradně na jeho uvážení, zda Prodávaný předmět odpovídá popisu a zda se rozhodne
s ohledem na Prodávaný předmět učinit Příhoz. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v
katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří,
provenience, stavu či odhadní ceny vyjadřují pouze názor Artslimit, nebo Organizátora. Artslimit
si vyhrazuje právo konzultovat jakékoliv odborníky či úřední místa, která uzná za vhodné.

7.5.

Každý Uživatel, který má zájem účastnit se Aukce, se musí řídit vlastním názorem a Artslimit
nenese odpovědnost za správnost takového názoru, i pokud tento názor bude ovlivněn
názorem Artslimit nebo Organizátora.

7.6.

Prodávané předměty se prodávají v Aukci vždy jako použité umělecké předměty tak, jak jsou.
Veškeré jejich případné vady jsou zohledněny ve Vyvolávací ceně, s čímž Uživatel, který učiní
Příhoz, výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním Příhozu. Vzhledem k charakteru a povaze
Prodávaných předmětů se Uživatel učiněním Příhozu, který je nejvyšším Příhozem, vzdává
svých práv z vadného plnění, vč. případných práv ve smyslu § 1916 občanského zákoníku, a to
za podmínky, že dojde k uzavření Kupní smlouvy. Výjimka dle čl. 12.1 tím není dotčena.

7.7.

Artslimit je oprávněn kdykoliv, a to i v průběhu Aukce, vyjmout jakýkoliv Prodávaný předmět
z Aukce. Artslimit je oprávněn vyjmout Prodávaný předmět z Aukce, zejména, má-li k tomu
vážné důvody. Dojde-li k vyjmutí Prodávaného předmětu z Aukce v jejím průběhu, Příhozy
Uživatelů (včetně stanovených limitů) jsou tím považovány za odmítnuté ze strany Artslimit ve
smyslu čl. 9.1. věta druhá a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

7.8.

Všechny Prodávané předměty jsou uměleckými předměty a je třeba s nimi zacházet s náležitou
a odbornou péčí. Kupující je povinen s Koupeným předmětem nakládat se maximální opatrností
a v případě pochyb se doporučuje kontaktovat odborníka v oblasti umění. S ohledem na
charakter Prodávaných předmětů Artslimit nenese odpovědnost za nevhodnou manipulaci
Kupujícího s Koupeným předmětem.

8.

Průběh Aukce

8.1.

Artslimit nebo Organizátor prostřednictvím Artslimit je oprávněn požadovat složení jistoty jako
podmínku účasti Uživatele na Aukci Prodávaného předmětu. Výše jistoty bude uvedena
v Aukční vyhlášce nebo Aukčním katalogu.

8.2.

Učiněním Příhozu v dané Aukci Uživatel:

8.2.1. vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly dané Aukce, tj. nad rámec Smlouvy o užívání
Webu a těchto Obchodních podmínek zejména též s Aukčním katalogem a Aukční vyhláškou;
8.2.2. potvrzuje, že se řádně seznámil s (přisuzovaným) autorstvím, přisuzovanými vlastnostmi,
pravostí, jakostí, původem, datem, stářím, proveniencí a stavem Prodávaného předmětu, jak je,
a že je srozuměn s tím, že údaje o Prodávaném předmětu a o právech a závazcích na něm
váznoucích jsou čistě informativní a Artslimit, Organizátor ani Prodávající neodpovídají ani
neručí za jejich správnost a úplnost;
8.2.3. bere na vědomí, že Prodávaný předmět může podléhat omezením vyplývajícím z právních
předpisů, zejména může být prohlášen za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči (takové předměty jsou v Aukčním katalogu označeny jako „památky“
nebo písmenem „P“), může podléhat omezením ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a
vývozu předmětů kulturní hodnoty anebo omezením obdobným; potvrzuje, že učinil vše k tomu,
aby se s takovou povahou Prodávaného předmětu seznámil, a bere na vědomí, že Artslimit,
Organizátor ani Prodávající nejsou odpovědní za to, že a zda povolení k vývozu nebo jiný
správní akt bude vydán přísl. správním orgánem.
8.3.

Po zahájení Aukce jsou Uživatelé oprávněni činit Příhozy po celou dobu trvání Aukce dle dále
uvedených pravidel. Příhozy nižší než je Vyvolávací cena nebo než Okamžitá aukční cena
nejsou brány v potaz. Minimální výše Příhozu je vždy v daný okamžik určena s ohledem na
Vyvolávací cenu a Okamžitou aukční cenu, jak jsou vymezeny dle Sazebníku, anebo v případě
jednotlivých Aukcí v rámci přísl. Aukční vyhlášky ve zvláštním sazebníku pro danou Aukci.

8.4.

Každá Aukce je rozdělena na Fázi limitace a Fázi živého přihazování; každá Aukce má dopředu
určenou dobu trvání Fáze limitace a každý v Aukci Prodávaný předmět pak i pořadí pro Fázi
živého přihazování po konci Fáze limitace dané Aukce. Fáze limitace probíhá společně pro
všechny Prodávané předměty v dané Aukci. Fáze živého přihazování probíhá vždy postupně
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v pořadí dle Aukčního katalogu a jen pro jeden Prodávaný předmět z Aukce samostatně
v k tomu níže vymezeném časovém úseku.
8.5.

Ve Fázi limitace je možné s ohledem na každý Prodávaný předmět v Aukci stanovit vlastní limit
pro nejvyšší Příhoz; Uživatelem stanovený limit ve Fázi limitace je jeho Příhozem učiněným v
Aukci. Limit musí převyšovat Vyvolávací cenu daného Prodávaného předmětu. V moment
konce Fáze limitace je Okamžitá aukční cena každého Prodávaného předmětu určena jako
výše limitu (Příhozu), který je v ten okamžik nejvyšší; aktuálně nejvyšším příhozcem je v ten
moment původce tohoto nejvyššího limitu (Příhozu). Není-li s ohledem na Prodávaný předmět
v rámci Fáze limitace stanoven žádným z Uživatelů limit, je v okamžik konce Fáze limitace
Okamžitou aukční cenou tohoto Prodávaného předmětu jeho Vyvolávací cena.

8.6.

Ve Fázi živého přihazování je možné činit Příhozy ve výších dle aktuální minimální výše Příhozu
vždy jen s ohledem na jeden Prodávaný předmět. Fáze živého přihazování začne pro každý
Prodávaný předmět v Aukci zvlášť, a to v případě prvního Prodávaného předmětu v pořadí dle
Aukčního katalogu po konci Fáze limitace dané Aukce, v případě v pořadí následujících
Prodávaných předmětů dle Aukčního katalogu pak vždy po konci Fáze živého přihazování
předcházejícího Prodávaného předmětu. Základní doba trvání Fáze živého přihazování je 5
minut; Aukční vyhláška může pro konkrétní Aukci či pro konkrétní Prodávaný předmět stanovit
jinou základní dobu trvání Fáze živého přihazování. Každým učiněním Příhozu s ohledem na
Prodávaný předmět ve Fázi živého přihazování začíná její základní doba trvání běžet znovu od
počátku, a takto se trvání Fáze živého přihazování s ohledem na každý Prodávaný předmět v
pořadí prodlužuje až do okamžiku, kdy již Účastníci nečiní Příhozy s ohledem na tento
Prodávaný předmět. Uplynutím doby Fáze živého přihazování Aukce s ohledem na přísl.
Prodávaný předmět končí.

8.7.

Jednou učiněný Příhoz nebo stanovený limit je neodvolatelný a zavazuje Uživatele po dobu 21
dní po skončení Aukce.

8.8.

Je ve výlučné pravomoci Artslimit rozhodnout, zda bude připuštěn Příhoz v případě, že nastane
spor či jiná nejasnost ohledně učinění Příhozu, například v případě, kdy je učiněno různými
uživateli několik shodných Příhozů, v případě, kdy Příhoz byl přehlédnut, nebo v případě
technických problémů v důsledku kterých nebyl Příhoz zaevidován. Z uvedených důvodů je
Artslimit oprávněn zrušit Příhoz až do 3 dnů následujících po konání Aukce, a je dále oprávněn
nabídnout Prodávaný předmět v probíhající nebo jakékoliv následující Aukci.

8.9.

Okamžikem uplynutí doby trvání Aukce daného Prodávaného předmětu je nabídka Uživatele,
který učinil nejvyšší Příhoz považována za vítěznou (Vítězná nabídka) a původce této Vítězné
nabídky se stává Vítězem aukce. Není-li v průběhu Fáze živého přihazování s ohledem na
Prodávaný předmět učiněn žádný Příhoz, je Vítězem aukce původce nejvyššího limitu z Fáze
limitace; odpovídající částka jeho limitu je coby nejvyšší Příhoz v Aukci Vítěznou nabídkou.
K Vítězné nabídce bude připočtena aukční provize a (případně) i další poplatky ve výši dle
Sazebníku v aktuálním znění; tyto položky společně s Vítěznou nabídkou tvoří Kupní cenu.
K uzavření Kupní smlouvy s Vítězem aukce dojde jen za podmínek dle čl. 9.

8.10. Vítěz aukce je povinen bezodkladně po obdržení platebních údajů prostřednictvím svého
Uživatelského účtu nebo prostřednictvím potvrzujícího e-mailu dle čl. 9, ne však později než 10
dní poté, zaplatit Kupní cenu bankovním převodem na bankovní účet Artslimit, a to dle pokynů,
které k tomu obdrží.
9.

Kupní smlouva a převod vlastnického práva

9.1.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Artslimit potvrdí Vítězi aukce přijetí nabídky. Na
potvrzení přijetí nabídky není nárok; Artslimit má právo kteroukoliv nabídku (i vítěznou)
odmítnout. Potvrzení nabídky je provedeno elektronicky, a to buď upozorněním v Uživatelském
účtu, nebo zasláním oznámení na e-mailovou adresu Vítěze aukce. Kupní smlouva je tímto
okamžikem uzavřena, nabývá však účinnosti splněním poslední z následujících podmínek:

9.1.1. Kupní cena byla Vítězem aukce plně zaplacena; zaplacením se rozumí připsání na bankovní
účet Artslimit;
9.1.2. Je-li Vítězem aukce Uživatel, který nemá dosud provedenou plnou registraci ve smyslu čl. 3.6.
násl., musí být splněny všechny podmínky pro takovou plnou registraci a plná registrace
Uživatele úspěšně provedena (zejména plná identifikace Uživatele ve smyslu AML zákona dle
čl. 3.7. a násl.)
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9.1.3. Jedná-li se o první platbu Vítěze aukce v rámci Aukcí na Webu, musí být Kupní cena zaplacena
z bankovního účtu Vítěze aukce z účtu vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce (tj. banky
nebo spořitelního či úvěrního družstva) nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území
státu Evropského hospodářského prostoru ve smyslu AML zákona a ve smyslu čl. 3 těchto
Obchodních podmínek;
9.1.4. Převyšuje-li Kupní cena částku 15 000 EUR nebo jejího ekvivalentu v CZK dle aktuálního kurzu
vyhlášeného ČNB, nebo je-li Vítěz aukce politicky exponovanou osobou nebo osobou usazenou
v zemi, kterou na základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat
za vysoce rizikovou ve smyslu AML zákona, případně bude-li mít Artslimit důvodné podezření,
že účelem koupě je legalizace výnosů z trestné činnosti nebo že je spojena s financováním
terorismu, musí dále úspěšně proběhnout kontrola Vítěze aukce v souladu s čl. 10 a Vítězi
aukce musí být doručeno potvrzení Artslimit o úspěšném provedení kontroly jeho osoby.
9.2.

V případě Vlastní Aukce je Kupní smlouva uzavřena mezi Vítězem aukce a Artslimit, který jedná
vlastním jménem na účet Prodávajícího. V případě Cizí Aukce nebo Služby elektronické Příhozy
je Kupní smlouva uzavřena mezi Vítězem aukce a Organizátorem, který jedná vlastním jménem
na účet Prodávajícího. Přílohou Kupní smlouvy jsou vždy tyto Obchodní podmínky.

9.3.

Teprve splněním podmínek uvedených v čl. 9.1.1 až 9.1.4. se stává Kupní smlouva účinnou.
Vlastnické právo k Prodávanému předmětu přechází na Vítěze aukce okamžikem účinnosti
Kupní smlouvy.

9.4.

Nebudou-li splněny podmínky uvedené v čl. 9.1.1 až 9.1.4 do 10 dnů od uzavření Kupní
smlouvy, platí, že se Kupní smlouva od počátku ruší. Artslimit může v takovém případě jako
nejvyšší příhoz potvrdit Příhoz, který je v pořadí dalším nejvyšším Příhozem, nebo může
Prodávaný předmět zařadit do jakékoliv další Aukce, nebo může Prodávaný předmět vrátit
Organizátorovi, případně Prodávajícímu.

9.5.

Nebude-li zaplacena Kupní cena ve lhůtě 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy, je Artslimit
oprávněn požadovat po Vítězi aukce zaplacení smluvní pokuty ve výši aukční provize dle
aktuálního Sazebníku, přičemž je oprávněn na částku smluvní pokuty započíst jistotu, byla-li
Vítězem aukce složena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Artslimit na náhradu
škody v plné výši vedle zaplacené smluvní pokuty.

9.6.

Na žádost Kupujícího obstará Artslimit pro Kupujícího potvrzení o zaplacení, jehož součástí
bude i kvitance o zaplacení aukční provize a dalších poplatků dle aktuálního Sazebníku.

10.

Kontrola osoby Vítěze aukce

10.1. V případech kdy (a) Kupní cena převýší částku 15 000 EUR nebo (b) Vítěz aukce je politicky
exponovanou osobou nebo (c) osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské
komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou ve smyslu AML zákona
anebo (d) bude-li mít Artslimit důvodné podezření, že účelem koupě je legalizace výnosů
z trestné činnosti nebo že je spojena s financováním terorismu, je Artslimit povinen provést
kontrolu Vítěze aukce.
10.2. Vítěz aukce je povinen poskytnout součinnost a umožnit Artslimit kontrolu v rozsahu
požadovaném AML zákonem, zejména je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout
součinnost (včetně doložení přísl. dokumentů) a Artslimit umožnit:
10.2.1.

přezkoumání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se koupě týká;

10.2.2.
je-li Vítěz aukce právnickou osobou, zjištění vlastnické a řídící struktury Vítěze aukce a
jeho skutečného majitele, a zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele.
10.3. Nebude-li mít Artslimit po provedení kontroly pochybnosti o tom, že původ peněžních
prostředků nebo jiného majetku a povaha koupě nejsou v rozporu s AML zákonem, vystaví a
Vítězi aukce prostřednictvím Uživatelského účtu zašle potvrzení o úspěšném provedení kontroly
jeho osoby.
11.

Přechod nebezpečí škody na věci a předání

11.1. Přechod nebezpečí škody na Koupeném předmětu přechází na Kupujícího okamžikem
přechodu vlastnického práva; Kupující bere na vědomí, že po ukončení Aukce nejsou
Prodávané předměty kryty pojistkou Artslimit (v případě Vlastní Aukce), resp. Organizátora
(v případě Cizí Aukce) a pro případ škody na Koupeném předmětu je s tímto srozuměn.
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11.2. Kupující je povinen převzít Koupený předmět v den účinnosti Kupní smlouvy. Nepřevezme-li
Kupující Koupený předmět do deseti dní od účinnosti Kupní smlouvy, je Artslimit počínaje od
jedenáctého dne oprávněn požadovat po Kupujícím skladné ve výši 500 Kč za každý započatý
den prodlení.
11.3. Kupující je oprávněn kontaktovat Artslimit se žádostí o zaslání Koupeného předmětu. Artslimit
může žádosti Kupujícího o zaslání Koupeného předmětu vyhovět; v takovém případě nese
náklady na přepravu a po dobu přepravy též odpovědnost za nebezpečí škody na Koupeném
předmětu výhradně Kupující. Artslimit zašle Koupený předmět Kupujícímu prostřednictvím
přepravní služby zvolené Kupujícím; na žádost Kupujícího může Artslimit doporučit přepravní
službu, se kterými obvykle spolupracuje. Artslimit nenese odpovědnost za volbu přepravní
služby Kupujícím, ani za škodu vzniklou či způsobenou při přepravě. Přepravované předměty
nejsou kryty pojištěním Artslimit, což Kupující bere na vědomí.
11.4. Nebude-li Koupený předmět Kupujícím převzat do 3 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, je
Artslimit oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, anebo zařadit Koupený předmět do jakékoliv
další Aukce a prodat ho na účet Kupujícího v pozici Prodávajícího, přičemž Kupující v takovém
případě nese všechny náklady, které Prodávajícímu s prodejem Prodávaného předmětu
vzniknou; odstoupením od smlouvy dle zde sjednaného není dotčen nárok Artslimit na smluvní
pokutu, skladné či z titulu náhrady škody nebo jiné újmy.
12.

Reklamace

12.1. V případě, že Artslimit prodává Prodávaný předmět vlastním jménem, může Kupující, který je
v souvislosti s tímto obchodem v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku,
bez zbytečného odkladu poté, co si Koupený předmět mohl prohlédnout, uplatnit práva
z vadného plnění u Artslimit. S ohledem na povahu Prodávaných předmětu nenese Artslimit
zejména odpovědnost za jejich původ, autorství, připisované vlastnosti, uměleckou
charakteristiku či kategorizaci, obsah, smysl či význam. Veškeré vlastnosti Prodávaných
předmětů v Aukci jsou uváděny jako přisuzované; Artslimit negarantuje jejich správnost či
přesnost. Zjevné vady je Kupující povinen oznámit nejpozději do 5 dní ode dne převzetí
Koupeného předmětu. Kupující může práva z vadného plnění uplatnit u Artslimit pouze
v případě, že Artslimit je stranou Kupní smlouvy. V jiných případech je Kupující oprávněn obrátit
se na Organizátora, resp. na Prodávajícího.
12.2. Jakékoliv nároky z vadného plnění s výjimkou nároků dle čl. 12.1, jsou s ohledem na povahu
Prodávaných předmětů vyloučeny. Uživatelé činí Příhozy na vlastní odpovědnost, přičemž sami
odpovídají za to, že si Prodávaný předmět před Příhozem prohlédli a ověřili, že popis uvedený
v Aukčním katalogu odpovídá Prodávanému předmětu, a to včetně všech informací o něm tam
uvedených.
12.3. Artslimit nenese žádnou odpovědnost za Koupené předměty, k jejichž koupi došlo v rámci Cizí
aukce nebo Služby elektronické příhozy; se svými žádostmi, nechť se Účastníci obrací na
Organizátora, jak je v takovém případě označen na Webu.
13.

Ukončení smluv

13.1. Kupující, který je v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je oprávněn
od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Prodávaného
předmětu. Odstoupení od Kupní smlouvy je třeba učinit a do 14 dnů doručit na kontaktní adresu
Artslimit: Národní 7, Praha 1.
13.2. Bez ohledu na možnost odstoupení Uživatele bez udání důvodu dle čl. 13.1 jsou Uživatel
i Artslimit oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení druhou stranou za
podmínek dle § 2002 občanského zákoníku.
13.3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, vrací se Kupní cena až poté, co bude vrácen Koupený
předmět. Pokud by Koupený předmět vykazoval po jeho vrácení známky poškození nebo
opotřebení, je Artslimit, resp. v případě Cizí aukce též Organizátor nebo Prodávající, oprávněn
odečíst z vracené Kupní ceny přiměřenou částku na opravu Koupeného předmětu či jako
kompenzaci jeho snížené hodnoty; náklady opravy či kompenzace snížené hodnoty může
dosahovat i 100% Kupní ceny, včetně aukční provize a dalších poplatků, je-li k tomu dán
objektivní důvod. Pokud měl Kupující z užívání Koupeného předmětu v době před odstoupením
od smlouvy užitky, má Artslimit, resp. v případě Cizí aukce též Organizátor nebo Prodávající,
nárok na zaplacení přiměřené odměny za takové užití.
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13.4. Kupující i Artslimit jsou oprávněni kdykoliv vypovědět Smlouvu o užívání Webu, a to s 15 denní
výpovědní dobou. Výpověď je nutné doručit prostřednictvím Uživatelského účtu nebo e-mailem
na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu, a v případě výpovědi Uživatele
e-mailem na e-mailovou adresu Artslimit: info@artslimit.com
13.5. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy o užívání Webu nebo Kupní smlouvy jakýmkoliv
způsobem, nemá takové ukončení vliv na práva na náhradu škody, smluvní pokuty, skladné,
náhradu nákladů opravy, kompenzaci snížené hodnoty, ani jakákoliv jiná ustanovení týkající se
těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy o užívání
Webu nebo Kupní smlouvy, a tato práva, povinnosti a nároky přetrvávají ukončení závazku.
14.

Mimosoudní řešení sporů

14.1. Dojde-li ke vzniku sporu mezi Uživatelem, který je v postavení spotřebitele ve smyslu § 419
občanského zákoníku, a Artslimit, je Uživatel v souladu s tímto čl. 14 oprávněn podat návrh na
mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Artslimit.
Návrh je možné podat prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na webu České obchodní
inspekce (www.coi.cz). Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro
Uživatele bezplatná, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním
řešením sporu nese každá strana samostatně. Volba mimosoudního řešení sporu je
dobrovolná.
14.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně
spotřebitele a lze jej podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Artslimit uplatnil
nárok, který je předmětem sporu.
14.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou
oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím
Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských
center je dostupný na webu Evropské komise (ec.europa.eu).
14.4. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Artslimit se vztahuje výhradně na spory
týkající se služeb a smluv uzavřených s Artslimit, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi
Kupujícím (spotřebitelem) a Prodávajícím či Organizátorem. I takový spor může být řešen
mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující (spotřebitel) vůči Prodávajícímu
či Organizátorovi – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Artslimit.
15.

Změna obchodních podmínek

15.1. Artslimit je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit
v souladu s § 1752 občanského zákoníku. Změny oznámí Artslimit Uživateli alespoň 14 dní
předem zasláním odkazu na nové znění Obchodních podmínek na e-mailovou adresu
uvedenou v Uživatelském účtu. Nebude-li Uživatel s novým zněním Obchodních podmínek
souhlasit, je oprávněn změny odmítnout a Smlouvu o užívání webu vypovědět s 15 denní
výpovědní dobou. Výpověď je uživatel povinen Artslimit doručit způsobem uvedeným v e-mailu,
kterým byly změny obchodních podmínek uživateli oznámeny. Neodmítne-li Uživatel změny
Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dní, platí, že nové znění akceptoval.
15.2. Nové znění Obchodních podmínek podle předchozího odstavce se použije na všechny Aukce,
které se budou konat po nabytí účinnosti změn. Nové znění Obchodních podmínek se však
neužijí na Aukce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozího znění Obchodních
podmínek.
16.

Závěrečná ustanovení

16.1. Aukce jsou neveřejné, přístupné pouze pro zákazníky Artslimit, tj. registrované Uživatele, a
případně další osoby, které budou zaregistrovány jako účastníci aukce. Aukce nejsou veřejnou
dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a tento zákon se na Aukce
nepoužije.
16.2. Vztahy vyplývající ze Smlouvy o užívání Webu a z Kupní smlouvy se řídí českým právem a
případné spory z nich budou řešit české soudy s příslušností obecného soudu dle zaps. sídla
Artslimit, nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jiný příslušný soud či orgán.
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16.3. V případě, že by některé ustanovení Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné
nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí
Obchodních podmínek, Smlouvy o užívání Webu ani Kupní smlouvy.
16.4. Obchodní podmínky mají následující přílohy, které tvoří jejich nedílnou součást:
16.4.1.

Sazebník;

16.4.2.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

V Praze dne 1.1.2021
Artslimit, s.r.o.
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Příloha 16.4.1: Sazebník
Pokud není na webu artslimit.com nebo v aukční vyhlášce uvedeno jinak, jsou v aukci následující
příhozy:

Aktuální cena od (Kč)

Aktuální cena do (Kč)

Příhoz (Kč)

0

20 000

500

20 001

100 000

1 000

100 001

200 000

2 000

200 001

500 000

5 000

500 001

2 000 000

10 000

2 000 001

!"#

50 000

Pokud není na webu artslimit.com nebo v aukční vyhlášce uvedeno jinak, je ke kupní ceně přičtena
aukční provize ve výši 25% z dosažené ceny. Aukční provize zahrnuje DPH a autorské poplatky.
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