
    

                                                                                                                ® 

    
 

               Dražebník ing. Ivona Syrová, Kyjevská 6, 160 00 Praha 6 

 

 

 

                                      DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 

 
                        Dražebník ing. Ivona Syrová, Kyjevská 6, 160 00 Praha 6, IČO: 06746845 

                                                                      vyhlašuje konání 

                                 89. dobrovolné společné dražby movitých věcí, 
               která se uskuteční dle znění zákona 26/200 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon).  

                                        Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. 

          Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce www.numismatika.cz. 

                                                 Místem konání dražby je sídlo dražebníka. 

                      Uzávěrka limitů je v neděli 12.2. 2023 ve 12:00 hodin. 

 
                                                                 I. 

                                                                      Předmět dražby 

Předmětem dražby jsou movité věci – mince, medaile, papírová platidla, faleristika a odborná literatura. Popis 

jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň 

cenami odhadními, jsou uvedena v dražebním seznamu. 

 

                                                                                   II. 

                                                                      Tabulka příhozů 
                Cena Kč                       Příhoz Kč                                                      Cena Kč                      Příhoz Kč  

             do    50,-                              2,-                                                         do 4.000,-                       100,- 

                do   100,-                             5,-                                                         do 6.000,-                           200,- 

                do   200,-                            10,-                                                        do 20.000,-                         500,- 

             do   500,-                            20,-                                                        nad 20.000,-                    1.000,-  

                do 1.000,-                           50,-                
 
                                                                  III. 

Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení 

dražební jistoty (§14 zák.) až do výše 50% vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet 

dražebníka u České spořitelny a.s., č.ú. 63224319/0800 nejpozději do 12 hodin v poslední pracovní den před 

dražbou. Platba platební kartou, šekem, platební bránou Pay-Pal apod. není přípustná. Dokladem o složení 

dražební jistoty je doklad banky. Při úhradě ceny dosažené vydražením se dražební jistota započítá. V případě, 

že účastník dražby nevydraží žádnou věc, bude mu dražební jistota po ukončení dražby vrácena. 

 

                                                                                     IV. 

K ceně dosažené vydražením se připočítává 15% provize pro dražebníka. Dražebník není plátcem DPH.  

Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky (cenné psaní na dobírku) nebo platbou předem na účet 

dražebníka. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.  

Platba v hotovosti je vzhledem ke zrušení EET možná. 

 

 

                                                                                      

http://www.numismatika.cz/


                                                                                     V. 

Prohlídka movitých věcí daných do dražby je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce 

věcí jsou účastníci povinni dbát pokynů dražebníka. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník zvlášť 

cennou věc z ochranného obalu, nikoliv ale z originálního balení. Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, 

popřípadě náhrady škody nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky.  

 

                                                                                      VI. 

Osobám, které se účastní dražby zasláním písemných limitů budou vydražené věci zaslány v cenném psaní na 

dobírku nebo po platbě předem na účet dražebníka v cenném psaní bez dobírky. K ceně dosažené vydražením 

bude připočítána provize 15% a poštovné a balné dle aktuální sazby uvedené na limitním lístku. Při zasílání 

cenných psaní do ciziny (i na Slovensko!) bude poštovné stanoveno individuálně dle sazebníku České 

pošty. Při zasílání limitů do tuzemska se u zásilek s vydraženou cenou vyšší než 20.000 Kč bez provize 

poštovné a balné neúčtuje.                                                                                                                           (syR) 

 

                                                   

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 


