Nevšední zážitek z TOP aukce
4. května 2019 v 20:24
V pátek jsem byl od rána pracovně v Praze. Aniž bych to plánoval, vyšla moje pracovní cesta na termín, ve
kterém se v odpoledních hodinách konaly v luxusním hotelu Mandarin na pražské Malé straně dvě TOP aukce.
V jedné se dražila už třetí část sbírky známého českého sběratele a v druhé byly lepší mince různých období od
Keltů až po bankovky současnosti. Po splnění pracovních povinností jsem se tedy vydal kolem Národního
divadla přes Vltavu, abych se na tyto nevšední akce podíval.

Pár mincí z auce jsem si prohlédl, měl jsem jich vybráno asi pět z těch skromnějších, o které jsem se chtěl
pokusit, ale samozřejmě mě zajímalo, jaká bitva se mezi investory (resp. jejich zástupci) strhne o ty opravdu
TOP položky, kterých bylo v aukci hned několik. Aukce se konala v krásném prostředí, pořadatelé zajistili pro
účastníky aukce dokonalou atmosféru, včetně občerstvení v podobě bohatého rautu. Samozřejmostí byly rovněž
nápoje jako káva nebo nealko - to vše na účet aukční firmy. Opravdu důstojná a luxusní akce.

Také průběh dražby byl v některých okamžicích až dechberoucí - zvláště u těch nejvzácnějších mincí nebo
medailí. Ta asi nejdražší, kterou jsem sledoval, byla zlatá 30ti dukátová medaile k pražské korunovaci
Ferdinanda V. (I.) z roku 1836, vydražená za 320000€! Neméně zajímavé ale byly dražby dukátových mincí
Rožmberků nebo dukátů a tolarů Albrechta z Valdštejna. Rovněž pražské vládní desetidukáty Ferdinanda II. a
Ferdinanda III. vydražené za 110 a 100tis.€ byly zážitkem.
Jde o zcela jiný druh akce, než na jaké je zvyklý návštěvník většiny ostatních numismatických aukcí v ČR.
Přestože se leckteré jiné aukce svojí nabídkou často této aukci přiblíží nebo i vyrovnají, přece prostředí a péče o
účastníky aukce je něco nevídaného. Je to hezké gesto a vzhledem k dosahovaným cenám a aukční přirážce
(poplatku kupujícího) ve výši 20% z dosažené ceny si to pořádající firma jistě může dovolit.

www.ctyrmecitmak.blog.cz (služba zrušena 16.8.2020)

Vedle převažující chvály však musím zmínit i určité zklamání. V první aukci jsem zkoušel získat jedinou
položku. Dražil jsem jí přes Net (v sále, ale přes telefon) a byl bych jí asi dostal, ale licitátor se ve chvíli, kdy už
nikdo ani na sále, ani po Netu nepřihazoval, obrátil na svoje lidi sedící v sále nalevo od pódia, aby sál ještě
přihodil. A sál samozřejmě přihodil, takže pokud bych položku chtěl, musel bych dát o 100€ víc:-( Proto jsem se
rozhodl další položky dražit standardně na sále zvedáním čísla. Nepomohlo - firma se moc nesnaží zakrývat ani
vlastní příhozy prostřednictvím Internetu. U jedné položky přihodil při čekání na ev. další příhoz sálu Internet,
licitátor se otočil na pod pódiem sedící kolegy u PC a že prý "Internet nie, 750 mám eště aj ja"...
Dnešní ceny mincí tak alespoň na aukcích tohoto pořadatele přestal určovat trh = poměr nabídka/poptávka, ale
určuje je vůle aukční firmy, která materiál za nižší cenu, než se jí líbí, prostě nepustí. To je současně i důvodem
nejvyšších cen, kterých dosahují mince v těchto TOP aukcích. Je to legální, jen ne příliš poctivé; nicméně je to
výhodné pro prodejce a investoři jsou při prodejích na jisté ztráty zvyklí:-)

Odvezl jsem si nakonec z obou aukcí jen jedinou drobounkou cenu útěchy, ale i tak stály zážitky za to. Teď ještě
doufat, že mě příště na další TOP aukci pustí i přesto, že jsem si neodpustil odventilovat svoje zklamání ze
zavedené cenotvorby;-)
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