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PRAHA

Tyto členské informace pro Vás připravil kolektiv ve složení :
Ing. Luboš Král, MUDr. Zdeněk Petráň, RNDr. Pavel Vojtíšek, Josef Oríšek,  

MUDr. Michal Mašek, RNDr. Vladimír Zavázal CSc., Josef Novák, Bc. Josef Kremla
Sazba a grafická úprava Ing. Michal Burian, fotografie: Pavel Šeplavý

KD Ládví je v těsné blízkosti stanice MHD Ládví, 
metro trasa C, tramvaj č. 10, 17,  

autobus č. 102, 103, 177, 183, 345, 368

Otevření sálu a začátek prohlídky materiálu v 7 00.
Zahájení aukce v 9 00

Aukce  je pořádána podle aukčního  řádu,  schváleného 
ústředním  výborem  ČNS.  Jakékoliv  porušování  tohoto 
řádu, výstava či prodej nenumismatického materiálu bude 
postiženo  vyloučením  z  účasti  na  aukci  a  následným 
disciplinárním  řízením.  Zakazuje  se  prodej  za  cizí 
měnu.  Aukce  se  mohou  zúčastnit  pouze  členové  České 
numismatické společnosti, kteří se musí prokázat platným 
členským  průkazem.  Hostům,  kteří  se  aukce  mohou 
zúčastnit  pouze  v  doprovodu  člena  ČNS,  není  dovoleno 
dražit.

Limity  se  přijímají  pouze  od  členů  ČNS.  Na  limitní 
lístek  je  nutno  uvést  prohlášení  o  členství  v  příslušné 
pobočce. V případě nedodržení výše příhozů bude za platný 
považován nejbližší nižší příhoz. Vydražené položky platí 
přítomní  členové  průběžně  po  ukončení  dražby,  položky 
získané na limit budou zaslány na dobírku. Reklamace je 
možno uplatnit podle aukčního řádu.

Kontaktní adresa  pražské  pobočky  ČNS  k  zasílání 
limitů na aukci, vyřizování veškeré korespondence včetně 
reklamací  a  dalších  připomínek  k  činnosti  nebo  dotazů 
zůstává stejná:

ČNS pobočka Praha
PO BOX 33

120 00 Praha 2 
E-mailová  adresa,  na  kterou  lze  zasílat  limity  nebo 

jinou elektronickou korespondenci, je:

cns-praha@numismatika.cz

Kontaktní  telefon  ing.  Luboše  Krále  k  domluvě  na 
zasílání  aukčního  materiálu  včetně  katalogů  do  aukce 
pražské pobočky ČNS je 721 900 692. Na tomto čísle lze 
získat i další informace okolo pražských aukcí ČNS.

Posudek  soudního  znalce  lze  domluvit  na  telefonu 
602 886 910 (MUDr. Zdeněk Petráň)

Nabídku pro další aukce naší pobočky zasílejte na tutéž 
adresu. Přiložte  čitelný  seznam. Zasílejte  pouze kvalitní, 
hodnotný  a  sběratelsky  zajímavý  materiál.  Komise 
zpracovatelů si vyhražuje právo upravit ohodnocení kvality 
a vyvolávací cenu dle svých zvyklostí. Z důvodu případné 
reklamace  nedoručené  zásilky  doporučujeme  psát  do 
přiloženého seznamu skutečnou cenu zasílaných položek, 
aukční  komise  pak  stanoví  vhodnou  vyvolávací  cenu, 
obvykle 2/3 ceny předpokládané.

Nabídkový  seznam  je  určen  pouze  pro  potřeby  členů 
ČNS.  Mimo  rámec  Společnosti  je  neprodejný.  Režijní 
poplatek za seznam uhraďte obratem přiloženou složenkou.

Děkujeme  všem,  kteří  nám  pro  tuto  aukci  dodali 
hodnotný materiál,  těšíme  se  s nimi,  ale  i Vámi na další 
dobrou  spolupráci.  Dodavatelé materiálu mají  nabídkový 
seznam zdarma.

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
POBOČKA PRAHA

Vás zve na

88. (155.) ČLENSKOU AUKCI
ve dnech:

11. - 13. dubna 2023 Internetová aukce na stránkách https://cns-praha.onebid.cz/

15. dubna 2023 Sálová a internetová aukce ve velkém sále KD Ládví, Praha 8

Upozorňujeme všechny členy ČNS, aby se při vstupu na aukci prokázali platnou členskou průkazkou. 
Bez ní nebo bez znalosti členského čísla se nebudete moci aukce účastnit.
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Pokyny pro podávání limitů
Limity  zaokrouhlujte  podle  zde  přiložené  tabulky  pří-

hozů. Byli  jsme opakovaně upozorňováni,  že krok příhozů 
tabulky  je  příliš  hrubý,  proto  byla  tabulka  před  zářijovou 
internetovou aukci upravena posunutím hranic,  při kterých 
se  krok příhozu mění,  a  změna  se  dobře  osvědčila.  Pokud 
se  Vám  nepodaří  zaokrouhlit  limity  podle  tabulky,  tak  to 
nevadí, program si s tím poradí. 

Limity  můžete  posílat  na  předtištěném  formuláři,  ale 
není  to  podmínkou.  Limitní  lístek  můžete  poslat  napsaný 
v  libovolném, pokud možno přehledném formátu, musí ale 
obsahovat některé nezbytné údaje:

jméno a adresu (v případě zaslání poštou musí být doru-
čovací adresa na území ČR).

prohlášení o Vašem členství v ČNS,
informaci o  tom,  zda  si  chcete  vydražené  položky 

vyzvednout  osobně  na  nejbližší  členské  schůzi  pražské 
pobočky, nebo zda je chcete zaslat na dobírku, nebo zda je 
chcete zaplatit převodem a potom zaslat poštou bez dobírky.

Dále může být  uvedena emailová adresa  -  získáte  tím 
informaci o výsledku ihned po skončení aukce. 

Dále může být uvedena informace o tom, že k docílené 
ceně chcete připočítat cenu katalogu.

Doporučujeme  zapsat  své  limity  přímo  do  systému 
ONEBID,  je  to nejspolehlivější  způsob a navíc  systém Vás 
informuje,  pokud je zadávaný limit příliš malý. 

Pokud  dáte  přednost  písemnému  limitu,  zašlete  ho  přednostně  na  adresu  kral.lu@seznam.cz    nebo  na  adresu  
cns-praha@numismatika.cz.  Zvolte prosím jednu z těchto adres a neposílejte limit na obě.

Limit je možné zaslat také poštou na adresu: ČNS - pobočka Praha, P.O. Box 33, Praha 2, 120 00.

Aktuální 
cena (Kč) :

Výše 
příhozu (Kč) :

do 19 1 

20 - 49 2

50 - 99 5

100 - 199 10

200 - 499 20

500 - 999 50

1 000 - 1 999 100

2 000 - 9 999 200

10 000 - 19 999 500

20 000 - 39 999 1 000

40 000 - 79 999 2 000

80 000 - 199 999 5 000

200 000 - 399 999 10 000

400 000 - 799 999 20 000

nad 800 000 50 000

Upozornění pro odběratele katalogu
Katalog  zasíláme  zdarma všem dodavatelům aukčního materiálu  s  vyvolávací  cenou  alespoň  1500 Kč. Ostatním 

odběratelům zasíláme katalog  s  přiloženou  složenkou. Tuto  složenku  zaplaťte  nejpozději  do 4  týdnů. Pokud posíláte 
limitní  lístek, můžete zaplatit katalog spolu s  limitem, ale učiňte tak co možná nejdříve po převzetí  limitu. Včasným 
zaplacením si zajistíte zaslání následujícího katalogu.

Přednášky, pořádané Českou numismatickou společností  
pobočkou v Praze a Národním muzeem

Přednášky v Národním muzeu se konají v obvyklém termínu - vždy 1. pondělí v měsíci.

Schůzky ČNS Praha v KD Ládví se konají vždy 3. pondělí v měsíci. Bližší informace na www.numismatici.cz.

Upozorňujeme všechny limitenty, že položky vydražené v internetové části aukce si mohou 
vyzvednout v průběhu sálové části aukce - cca od 10.00 do konce aukce, buď samostatně,  

nebo společně s položkami vydraženými v sálové aukci.
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 Program aukce ČNS Praha (11. - 13. 4. a 15. 4. 2023)

Pondělí 10. 4. 2023
 18:00  

Uzávěrka limitů zaslaných poštou 
a limitů zaslaných emailem

Úterý 11. 4. 2023
 17:50

Uzávěrka přihlášek živé 
internetové aukce a konec inter. 
limitování

Úterý 11. 4. 2023
18:00 - cca 22:00 
(internetová aukce)

Antika
Bohemika
Vládní medaile
Rodové a církevní ražby
Československo
Česká republika
Rakousko
Uhry
Itálie a Nizozemí
František Josef I.

pol. 1101 - 1171
pol. 1172 - 1303
pol. 1304 - 1325
pol. 1326 - 1363
pol. 1364 - 1543
pol. 1544 - 1596
pol. 1597 - 1684
pol. 1685 - 1725
pol. 1726 - 1740
pol. 1741 - 1939

str. 124
str. 127
str. 132
str. 134
str. 137
str. 142
str. 143
str. 146
str. 148
str. 149

Středa 12. 4. 2023
18:00 - cca 22:00 
(internetová aukce)

Německo
Evropa
Svět
Faleristika

pol. 1940 - 2072
pol. 2073 - 2484
pol. 2485 - 2627
pol. 2628 - 2754 

str. 155
str. 160
str. 172
str. 179

Čtvrtek 13. 4. 2023
18:00 - cca 22:00
(internetová aukce)

Stolní medaile
Papírová platidla
Knihy

pol.  2755 - 3031
pol.  3032 - 3669
pol.  3670 - 3700

str. 186
str. 206
str. 228

Sobota 15. 4. 2023
09:00 - cca 16:00
(sálová aukce + internet)

Zlato
Antika
Bohemika
Vládní medaile
Rodové a církevní ražby
Československo
Česká republika
Rakousko
Uhry
Itálie a Nizozemí
František Josef I.
Německo
Evropa
Svět
Faleristika
Stolní medaile

pol.  1 - 560
pol.  561 - 620
pol.  621 - 692
pol.  693 - 713
pol.  714 - 747
pol.  748 - 758
pol.  759 - 760
pol.  761 - 793
pol.  794 - 808
pol.  809 - 822
pol.  823 - 860
pol.  861 - 943
pol.  944 - 959
pol.  960 - 970
pol.  971 - 1035
pol.  1036 - 1100

str.     5
str.   43
str.   48
str.   55
str.   58
str.   64
str.   66
str.   66
str.   70
str.   72
str.   74
str.   78
str.   88
str.   90
str.   92
str. 109
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Základní pokyny pro reklamace dle aukčního řádu ČNS, 
zákona O veřejných dražbách a Občanského zákoníku

Pro reklamace platí obecné ustanovení zákona O veřej-
ných dražbách č.26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a  příslušná  ustanovení  Občanského  zákoníku  o  prodeji 
movitých použitých věcí v dražbě.

Věci  vydražené  v  aukci  nelze  vrátit  (odstoupit 
od  smlouvy)  bez  náležitého  zdůvodnění  -  viz  §  1837 
písm.k) Občanského zákoníku.

Od přímých účastníků se reklamace na kvalitu (zacho-
valost)  a  popis  materiálu  přijímají  pouze  do  zahájení 
dražby. Limitent musí takovou reklamaci uplatnit bez zby-
tečného  odkladu  -  tedy  následující  pracovní  den  po  pře-
vzetí  zásilky.  Termín  je  splněn  osobní  reklamací  nebo 
dnem podání zásilky k poštovní přepravě. 

Při poštovní přepravě je limitent povinen poslat rekla-
movanou položku v cenném psaní bez dobírky pojištěném 
na cenu reklamované položky, v případě položek do 500 Kč 
v doporučeném psaní. 

Reklamovaná  položka  musí  být  vrácena  v  původním 
stavu,  jakékoliv  úpravy  včetně  čištění  jsou  důvodem  pro 
zamítnutí reklamace. Nelze uplatňovat reklamace na vady, 
které  jsou viditelné na  fotografiích nebo uvedeny v  textu 
katalogu.   

Reklamace  na  pravost  draženého  materiálu  je  nutno 
ve smyslu   §2165 Občanského zákoníku uplatnit ve  lhůtě 
12 měsíců od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. 

V tomto případě je termín splněn dnem doručení reklamo-
vané položky dražebníkovi.

O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník (výbor 
pobočky). Pokud bude  reklamace uznána za oprávněnou, 
vrátí  dražebník  dražiteli  zaplacenou  cenu  včetně  provize 
bez zbytečného odkladu. 

V  případě  nutnosti  vypracování  znaleckých  posudků 
budou tyto posudky zadávány pouze po dohodě reklamu-
jícího s dražitelem (výborem pobočky). 

Posudek,  který  si  reklamující  dá  vyhotovit  pro  svoji 
potřebu bez předchozí dohody s výborem pobočky, bude 
brán v úvahu při posuzování pravosti reklamované položky, 
ale nelze požadovat uhrazení nákladů na jeho vyhotovení.

Podle  §63  odst.1)  zákona  o  dražbách  odpovídá  navr-
hovatel  dražby  (osoba,  která  položku  dala  do  dražby) 
za všechny vady předmětu dražby,  které mu byly v oka-
mžiku  předání  do  dražby  známy  a  na  které  pořadatele 
dražby neupozornil.

V případě že je nutno řešit reklamaci soudní cestou, pak 
je místně příslušným soudem obvodní  soud v místě  sídla 
dražebníka.  posudku se přičítají k nákladům na vyřízení 
reklamace podle článku 6.  Upozorňujeme, že hradit zna-
lecký  posudek  vypracovaný  v  zahraničí  je možno  pouze 
po předchozí vzájemné domluvě s vedením pobočky ČNS 
Praha! 

Aukční poplatky
Poplatky kupujícího a prodávajícího se vypočítávají z docílené ceny. Poplatky za neprodané položky neúčtujeme.

Cena
položky (Kč)

Poplatky
prodávajícího

Poplatky kupujících  
za položky prodané  

v živé internetové aukci

Poplatky kupujících  
za položky prodané  

na limit
1 - 1000 Kč 10% 12% 12%

1001 - 2000 Kč 5% 12% 12%
2001 - 5000 Kč 2,5% 12% 12%
5001 Kč a více 0% 12% 12%

Upozornění pro vydražitele
Upozorňujeme úspěšné vydražitele, že vývoz numismatického materiálu z České republiky podléhá zákonným ome-

zením, především působností Zákona 71/1994 o prodeji a vývozu kulturních památek (Celé znění tohoto zákona bylo 
opakovaně uvedeno v předchozích katalozích. Také je k dispozici na sekretariátu společnosti nebo u  vedení jednotlivých 
poboček ČNS). Příslušná zákonná omezení je každý vydražitel povinen znát, proto je vývoz numismatického materiálu 
vydraženého na aukcích ČNS za hranice České republiky pouze na plné zodpovědnosti každého jednotlivého vydražitele.


