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1. Ročník LIMOUSINE aukce v ČR 

Výstaviště České Budějovice dne 25.8.2018 v 17:00 hodin  
Podmínky pro majitele zvířat  

1. Preambule 

Aukce je pořádána na základě zájmu chovatelů plemene limousine.  Organizátorem aukce je Jihočeský 

chovatel a.s. ve spolupráci s Klubem chovatelů plemene limousine v ČR a  ČSCHMS Praha. Aukce se koná 

jako součást Jihočeské beef show 2018. Cílem aukce je zejména propagace plemene limousine a jeho 

chovatelů jak mezi českými, tak i mezi zahraničními chovateli plemene. Snahou je vytvořit tradici, která dá 

základ prodeji špičkových zvířat právě formou aukce a to vždy v podzimních měsících roku.  

2. Účast na aukci se zvířaty  

Aukce se mohou účastnit zvířata, která jsou do aukce v daném termínu přihlášena a plní podmínky této 

aukce. Majitelé (prodávající) zvířat souhlasí s podmínkami aukce. Aukce se účastní pouze zvířata, která jsou 

uvedena v katalogu Jihočeské beef show 2018, účastnila se hodnocení a plní beze zbytku její další 

podmínky. Zvířata musí být zapsána v hlavním oddílu plemenné knihy. Zvířata budou na aukci předváděna. 

Předvedení zvířat zajistí prodávající dle pokynů organizátora aukce.  Posledním termínem pro přihlášení 

zvířat pro publikaci v aukčním katalogu je 15. 7. 2018. Zvířata přihlášená po 30. 6. 2018 nemají 

garantovanou publikaci fotografii v aukčním katalogu. Do aukce je možno přihlásit i zvíře kdykoliv před 

začátkem aukce – dle podmínek uvedených níže.  

3. Kvalita nabízených zvířat 

Na aukci je možno přihlásit zvířata dle výstavních kategorií Jihočeské beef show 2018 tj.:  

• I.a. – telata narozená v období 1.10.2017 – 31.1.2018 – telata musí být odstavená  

• I.b. - jalovice ve stáří 12 - 24 měsíců 1.10.16. - 30.9.2017 

• I.c. - jalovice ve stáří 25 - 36 měsíců 1.10.15. - 30.9.2016 

• II.a. - mladé  krávy na 1 a 2. teleti  

• II.b. - starší krávy na 3. teleti a starší  

• III.a. - býci registrovaní v roce 2018    

• III.b. - býci do 3 let stáří   

• III.c. - býci nad 3 roky stáří 

 
Aukční pořadí je dáno kategorií a věkem zvířat. Všechna zvířata musí mít zváženou 210 denní hmotnost a 

musí u nich být provedeno hodnocení exteriéru. Zvířata musí mít deklarován původ (za nějž odpovídá 

prodávající).  Doporučené jsou nadprůměrné plemenné hodnoty, stanovení genotypu pro bezrohost a 

nadprůměrný exteriér. V odůvodněných případech si organizátor vyhrazuje právo zvíře do aukce nepřihlásit 

(a přihlášené do aukce nezařadit). U zvířat kategorie I.a. je požadována minimální hmotnost v 210 dnech na 

úrovni 295 kg u býků a 257 kg u jalovic. Pro ostatní kategorie je tato hmotnost doporučená. Prodávající se 

zavazuje poskytnout o zvířatech všechny potřebné údaje a zaslat je spolu s přihláškou. Je doporučeno 

zaslat i fotografie zvířat (ideálně ve formátu JPEG a rozlišení 150 dpi).  

4. Veterinární a zdravotní podmínky 

Zvířata musí beze zbytku splnit veterinární podmínky stanovené pro Jihočeskou beef show 2018.  Zvířata 

musí být v okamžiku aukce klinicky zdravá. Prodávající garantuje kupujícímu, že zvíře je plodné (garance na 
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vývojové vady a poruchy je 6 měsíců) a u březích zvířat i březí (podmínkou potvrzení o březosti). 

Nedoporučuje se, aby se aukce účastnila zvířata nervózní.  

5. Doprava zvířat na svod, ustájení a odvoz zvířat 

Zvířata podléhají podmínkám Jihočeské beef show 2018. Vydražená zvířata není možno odvézt před 

skončením výstavy.  

6. Finanční podmínky svodu 

Prodávající se zavazuje uhradit za každé  přihlášené  zvíře  organizátorovi aukce  poplatek 200 Kč bez DPH   

(za zvíře přihlášené do aukce po 15.7.2018 pak  500 Kč bez DPH).  Zvířeti, které se prodá v aukci, je 

poplatek vždy prominut. Za zvíře prodané v aukci náleží organizátorovi aukce 3 % provize z aukční ceny bez 

DPH.  Provizi i poplatky hradí prodávající na základě faktury, která je splatná do 14 dnů od aukce.  

V odůvodněných případech může organizátor prominout prodávajícímu poplatek, i když se zvíře v aukci 

neprodá.  

7. Aukce  

Aukce se ve všech bodech řídí platnou dražební vyhláškou, která bude zveřejněna nejpozději v den aukce.  

Zejména platí : prodávající má povinnost všechna přihlášená zvířata  nabídnout v  aukci – vyvolávací cena je 

věcí majitele a udává se v  eur bez DPH. Prodávající má právo určit minimální prodejní cenu, za kterou je 

ochoten zvíře prodat – pokud tato cena nebude v aukci dosažena, považuje se aukce za zmařenou a zvíře 

zůstává majetkem prodávajícího. Minimální prodejní cena je neveřejná – prodávající ji sděluje pouze 

organizátorovi aukce – nejpozději v okamžiku zahájení aukce. Dražebník jí může zveřejnit, pouze pokud 

k tomu svolí prodávající.  Zvíře prodané v aukci mění majitele okamžikem příklepu. Zvířata na aukci nejsou 

pojištěna.   

8. Ostatní ujednání  

Výjimky pro prodávající z těchto podmínek uděluje organizátor dražby. Organizátor může požadovat provizi 

za zvířata, která byla přihlášena do aukce, ale neprodala se na aukci. Platí pouze pro zvířata prodaná do 10 

dnů bezprostředně po aukci.  Výše provize je 3 % z prodejní ceny. Dražebník se zavazuje pracovat (v 

případě zájmu prodávajícího) na prodeji v aukci neprodaných zvířat. Organizátor  si vyhrazuje právo aukci 

ze závažných důvodů zrušit. V tomto případě nenáleží nikomu právo na úhradu nákladů vzniklých 

v souvislosti s aukcí. Organizátor aukce si vyhrazuje právo zde uvedené podmínky měnit – o změně však 

musí neprodleně informovat prodávající. Porušení těchto podmínek zakládá právo na náhradu škody pro 

objektivně poškozenou stranu.  

V Českých Budějovicích 1.6.2018 

Za Klub chovatelů plemene limousine    František Farka – předseda klubu  

Za ČSCHMS       Ing. Václav Jungwirth – předseda ČSCHMS 

Za Jihočeského chovatele      ing. Pavel Káčer, Jihočeský chovatel a.s.  
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