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Dražební informace

Korunní 1237/50, Vinohrady Praha 2

tel: +420 603 446 447, www.bankovky.com, email: info@bankovky.com

1.eAUKCE
papírová platidla (položka 1 – 462)

pátek 22. 11. 2019
uzávěrka písemných limitů LiveBid.cz v 17:00

začátek internetové aukce na LiveBid.cz v 18:00

Prohlídka materiálu
Korunní 50, Praha 2 (obchod NUMIS)

 středa 20. 11. 2019 10:00 – 17:00 hod

 čtvrtek 21. 11. 2019 10:00 – 17:00 hod

Obrázky všech položek aukce si můžete prohlédnout na www.LiveBid.cz,

Vaše případné dotazy k aukci rád zodpovím na telefonním čísle +420 603 446 447

nebo na emailu info@bankovky.com 
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INFORMANCE PRO LIMITENTY
Limity se přijímají přednostně prostřednictvím internetového systému

www.LiveBid.cz
v rámci online předaukčního limitování

Limity lze zaslat i emailem na adresu info@bankovky.com a to nejpozději do čtvrtka 21.11.2019,  
za nedoručení nebo pozdní doručení těchto limitů pořadatel aukce neručí.

PŘEHLED CITOVANÉ LITERATURY
 Aurea   Hejzlar P.: Papírová platidla na území Čech, Moravy a Slovenska,  

1900 – 2019, první vydání Praha 2019

 BHK  Bajer J., Holna J., Kohout A.: Papírová Platidla Československa,  
České a Slovenské republiky 1919 – 2010, šesté vydání Praha 2010

 Pick  Pick A., Schmidt T.L.: Standard Catalog Of World Paper Money,  
General Issues, 16th Edition, 2016

ZACHOVALOSTI PAPÍROVÝCH PLATIDEL
 N   Nový, oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez 

jakýchkoliv přehybů, ohnutých růžků, bez skvrn, nepošpiněný

 0  Téměř nový, bezvadný exemplář, dosud neobíhající, nepatrně ohnuté růžky, 
nepatrně zakulacené růžky, bez přehybů

 1 Vynikající, velmi krásný čistý exemplář, neznatelně přeložený

 2  Krásný, výrazně přeložený v jednom směru, slabě přeložený v druhém směru, 
ohnuté rohy, menší nečistoty, neprodřený či jinak poškozený exemplář 
(natržený, nastřižený)

 3  Dobrý, průměrně zachovalý exemplář, přehyby v obou směrech, jinak bez 
výrazného poškození, nepatrně natržený, průměrně pošpiněný, v místech 
přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený

 4  Méně zachovalý, silněji překládaný exemplář, vydřená místa v přehybu, silněji 
pošpiněný, natržený, zlomené či částečně chybějící rohy, poškozený

 5  Velmi špatný, silně překládaný exemplář, silně znečištěný, silně poškozený, 
natržený či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy

ZOBRAZENÍ PAPÍROVÝCH PLATIDEL
Všechny obrázky papírových platidel v katalogu jsou zmenšené oproti původní velikosti,  

jednotlivá zmenšení nemusí vždy respektovat poměr původních velikostí. 
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení sběratelé a  investoři, po necelém roce příprav Vám předkládám první aukci společnosti 
Bankovky.com s.r.o., která zahrnuje něco málo přes 450 položek bankovek zaměřených na historické 
území Čech, Moravy a Slovenska od roku 1796 do současnosti. Nebylo mým cílem sestavit dohromady 
jen vzácné a drahé exempláře, ale představit ucelený soubor bankovek, které na našem území v 20. 
století obíhaly, doplněných výběrem dostupných bankovek ze století předchozího.

Jasným favoritem aukce jsou zcela jistě 500 Kč 1919 v  bezvadné zachovalosti v  kombinaci se 
vzácnou perforací 4x NEPLATNÉ po obvodu státovky a dále 50 Gulden 1850, pokladniční poukázka 
se zúročitelnou tabulkou na rubu. Obě bankovky budou ozdobou každé sbírky, a to i vzhledem ke 
skutečnosti, že ani jedna z nich nebyla v posledních 10 letech v aukci nabízena.

Ze sběratelského pohledu mám určitě největší radost ze tří doposud katalogově nepodchycených 
variant bankovek/státovek z období První republiky. První je 5 Kč 1919 bez tečky za písmenem „Č“ 
v posledním řádku horního textu - tuto variantu statisticky sleduji dva roky s výskytem minimálně 1:30 
vůči normálním exemplářům. Druhou je 1000 Kč 1919 s menším tiskovým rozměrem způsobeným 
odlišnou technologií tisku a s krásnou dobovou dokumentací přímo od Národní Banky Československé. 
Celý náklad dvou milionů kusů nově dotištěné státovky v sériích E, F a G byl skartován přímo v tiskárně 
ABNCo a nám sběratelům zůstává pouze kolem 20 kusů bankovních vzorů této zajímavé varianty. 
Poslední raritou je 100 Kč 1920 vytištěná zkušebně suchým hlubotiskem v  jiném rozměru, opět 
s důležitými dobovými dokumenty, potvrzujícími fakt, že se jedná o  jeden ze dvou experimentálně 
vyrobených kusů. 

Věřím, že ani další zajímavé bankovky neuniknou Vaší pozornosti, ať už se jedná o nový trend ve 
sběratelství Československých bankovek, první série 1, A případně Aa, náhradní bankovky Slovenské 
republiky (sériové písmeno A), dále bankovky cizích států platné na území Československa v letech 
1938 – 1945, včetně vzácné a  na sběratelském trhu málo dostupné 500 Rtm 1923 a  nebo jen 
jakákoliv bankovka v perfektní zachovalosti.

Závěrem bych rád poděkoval za podporu a  cenné rady Jirkovi Čížkovi (ČNS pobočka Papírová 
Platidla), Martinu Klimovi (Filatelie Klim), Romanu Veselému a Pavlu Hejzlarovi (Aurea Numismatika).

Doufám, že katalog i samotná aukce přispěje k Vaší sběratelské radosti!

Aleš Kohout
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Dražební řád
Pořadatel dražby: společnost Bankovky.com s.r.o., IČ: 085 04 661, se sídlem Korunní 50, Vinohrady, 
120 00 Praha 2. Pořadatel dražby provádí dražbu na účet vlastníka dle zákona č. 26/2000 Sb., 
Zákon o veřejných dražbách. 

Účastnící dražby: Účastníkem dražby (dražitelem) mohou být pouze fyzické a  právnické osoby 
způsobilé k právním jednáním, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje 
a jejich registrace je schválena administrátorem. Pořadateli dražby neznámý účastník dražby může 
být požádán o záruky nebo doporučení. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na 
konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé 
aukci. Účastník dražby je povinen respektovat dražební řád pořadatele dražby.

Průběh dražby: Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny, které jsou základními cenami, 
a není možné je snižovat. Výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Předmět dražby je 
prodán nejvyšší nabídce. Vložený limit má přednost před příhozem v živé aukci ve stejné výši. Pokud 
pořadatel dražby neurčí jinak, draží se dle pořadí v katalogu.

Tabulka dražebních příhozů:

 do 500 Kč . . . . . . . . . .20 Kč do 50.000 Kč . . . . . . . . . .2.000 Kč

 do 1.000 Kč . . . . . . . . . .50 Kč do 100.000 Kč . . . . . . . . . .5.000 Kč

 do 2.000 Kč . . . . . . . . .100 Kč do 200.000 Kč . . . . . . . . .10.000 Kč

 do 5.000 Kč . . . . . . . . .200 Kč do 500.000 Kč . . . . . . . . .20.000 Kč

 do  10.000 Kč . . . . . . . . .500 Kč přes 500.000 Kč . . . . . . . . .50.000 Kč

 do 20.000 Kč . . . . . . . 1.000 Kč

Úhrady ceny dosažené vydražením: K ceně dosažené v dražbě se připočítává dražební přirážka ve 
výši 20%. Platba se přijímá v českých korunách (CZK) a ve volně směnitelných měnách dle aktuálního 
kurzového lístku banky pořadatele dražby. Pokud není dohodnuto jinak, úhrada musí být provedena 
do 14 kalendářních dnů ode dne konání dražby. Předmět dražby se stává majetkem kupujícího až 
po jeho zaplacení.

Reklamace: U všech předmětů dražby je garantována pravost a kvalita uvedená v popisu. Reklamace 
kvality není možná u předmětu dražby, kde je kvalita určena třetí stranou. U osob, které se účastnily 
prohlídky předmětu dražby, nebude brán zřetel na pozdější reklamace kvality či popisu předmětu 
dražby. Při osobním převzetí musí kupující reklamovat vady v týž den, při převzetí zásilky je lhůta pro 
reklamaci 3 pracovní dny od převzetí zásilky. U předmětu dražby, který obsahuje více kusů, nejsou 
reklamace možné. Oprávněné reklamace budou samozřejmě uznány.

Závěrečná ustanovení: Zahraniční účastníci dražby jsou povinni respektovat devizové, celní 
a daňové předpisy České republiky a své země. K řešení sporů plynoucích z průběhu dražby, tohoto 
dražebního řádu a realizace dražby jsou příslušné obecné soudy ČR, s místní příslušností v Praze. 
Pouze úplná verze dražebního řádu je právoplatná. Úplná verze dražebního řádu je dostupná v sídle 
pořadatele dražby a je rovněž zveřejněna na internetových stránkách pořadatele dražby. 
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