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PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ NA AUKCI 
Já, níže podepsaný (Zmocnitel) 

Jméno:  …………………………………… Příjmení:……………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: ..………………………....      Datum narození: ………………………………………… 

bytem …………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………….   email: ………………………………………………………… 

OP/ Pas č. : …………………………………..   Vydal: ……………………………………………………….. 

Datum vydání: ……………………………..   Platnost: …………………………………………………… 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Aukční vyhláškou vydanou společností Galerie ART Praha, spol. s r.o., IČO 481 

17 421, sídlem Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 Horní Počernice o konání veřejné dražby dobrovolné společné 

movitých věcí konané dne 16.5.2021 od 16:00, v sídle společnosti Galerie ART Praha, Bořetická 2668/1, 193 00 

Praha 9 Horní Počernice (dále jen „Vyhláška“). Ustanovením a podmínkám této Vyhlášky rozumím, souhlasím s nimi, 

a proto  

zplnomocňuji společnost 

Galerie ART Praha, spol. s r.o. (Zmocněnec), IČO 481 17 421, sídlem Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 Horní 

Počernice, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1698, zastoupenou 

jednatelem Janem Kašparem k mému zastupování a výkonu veškerých úkonů v mém zastoupení při dražení níže 

uvedených uměleckých děl na aukci pořádané Galerií ART Praha, spol. s r.o. dne 16.5.2021 od 16:00, v sídle 

společnosti Galerie ART Praha, Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 Horní Počernice. 

 

Katalogové  
Číslo: 

Autor / Název díla: Vyvolávací cena 
v Kč: 

Limitní cena 
v Kč: (*) 

Způsob 
zastoupení: 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 

    ☐ LIMIT  

☐PO TELEFONU 
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LIMIT – Zmocněnec je zplnomocněn činit příhozy do výše uvedené Limitní ceny každého jednotlivého díla, kdy 

Limitní cenou se rozumí nejvyšší příklepová cena daného díla. 

 

PO TELEFONU – Zmocněnec je zplnomocněn plnit mé telefonické instrukce tj.  reagovat na pohyb ceny díla v aukční 

síni, činit příhozy či ukončit účast na aukci daného díla. Zmocněnec v den aukce provede ověření správnosti a 

dostupnosti telefonního čísla kontrolním hovorem. Pro případ, že se Zmocněnci nebo jím pověřené osobě nepodaří 

těsně před aukcí telefonicky spojit se Zmocnitelem, tj. Zmocnitel nebere telefon, telefon je nedostupný nebo 

z jiných technických důvodů se nepodaří navázat telefonické spojení, je Zmocněnec zplnomocněn bez dalšího 

souhlasu k přihazování do výše vyvolávací ceny zvýšené o 20% nebo do výše uvedené Limitní ceny (*). Beru na 

vědomí a souhlasím se záznamem telefonních hovorů spojených s výkonem této plné moci. 
 

 Beru na vědomí, že se po přiklepnutí částky v rámci uvedeného limitu stávám vydražitelem daného 

předmětu se všemi právy a povinnostmi uvedenými v Aukční vyhlášce.   

 Prohlašuji, že 

o  jsem se seznámil se stavem výše uvedených předmětů a 

o nejsem osobou vyloučenou z dražby dle § 3 zák. č. 26/2000Sb o veřejných dražbách. 

o Seznámil jsem se a souhlasím s ujednáním o Ochranně osobních údajů tak, jak je uvedeno v Aukční 

vyhlášce 

o Beru na vědomí, že příjem plných mocí pro aukci končí 16.5.2021 ve 13:00 a že zpracování plných 

mocí zaslaných po tomto čase není zaručené.  

 

  

Zmocněnec je oprávněn stanovit k výkonu této plné moci svého zástupce.   

 

V ……………………………………… dne:  …………………….. 

  

 

 

        ………………………………………………………. 

                 podpis Zmocnitele 

 

Toto zmocnění přijímám:  

V Praze dne:  …………………     ……………………………………………………….. 

         Galerie ART Praha, spol. s r.o. 

         podpis Zmocněnce 

 

INSTRUKCE:  

Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete spolu s kopií Vašeho OP (ze zákona jsme povinni provést identifikaci 

osoby) emailem na limity@g-a-p.cz . 

Plná moc se stává závaznou přijetím plné moci a odesláním zpět zájemci. 
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