Smlouva o odběru zlatých pamětních mincí ČNB
pro rok 2021 - 2025
Dodavatel
Malostranské Starožitnictví s.r.o.
Malostranské náměstí 5/28
118 00 Praha 1
IČO: 26694581
Tel.: 602 290 907
Email: malostranske.starozitnictvi@centrum.cz

Odběratel
Jméno a příjmení:

(dále jen dodavatel)

(dále jen odběratel)

Adresa:
Tel.:
Email:

Po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem se odběratel zavazuje odebrat níže uvedený počet
objednaných zlatých a stříbrných pamětních mincí České národní banky, mince budou dodavatelem dodány dle
emisního plánu České národní banky. Objednávka se dále řídí ustanovením, které je přílohou této smlouvy.

ZLATÉ MINCE
5000 Kč - ½ Oz - Městské památkové rezervace
Parametry: Nominální hodnota - 5000 Kč; ryzost - Au 999,9/1000; hmotnost - 15,55g (½ Oz); průměr - 28 mm
Datum
emise

Nominál

Název

Počet kusů:
kvalita BK
(vaše objednávka)

Počet kusů:
kvalita PROOF
(vaše objednávka)

Květen
2021

5000 Kč

Cheb

Již nelze objednat

Již nelze objednat

Září
2021

5000 Kč

Jihlava

Již nelze objednat

Již nelze objednat

Květen
2022

5000 Kč

Mikulov

Září
2022

5000 Kč

Litoměřice

Květen
2023


5000 Kč

Kroměříž

Září
2023

5000 Kč

Hradec
Králové

Květen
2024

5000 Kč

Olomouc

Září
2024

5000 Kč

Moravská
Třebová

Květen
2025

5000 Kč

Září
2025

5000 Kč

Datum přijetí platby:
(pro naše účely)

Štramberk
Tábor

10.000 Kč - 1 kg - Mimořádná 
STŘÍBRNÁmince k edici Městské pam. rezervace
Parametry: Nominální hodnota: 10.000 Kč; ryzost: Ag 999/1000; hmotnost: 1000g (1 kg); průměr: 100 mm
Datum
emise

Nominál

Název

Počet kusů:
kvalita BK matovaná
(vaše objednávka)

Počet kusů:
kvalita BK leštěná
(vaše objednávka)

27. 11.
2021

10.000 Kč

Založení Velké
Prahy

Již nelze objednat

Již nelze objednat

Datum přijetí platby:
(pro naše účely)

10.000 Kč - 1 Oz - Mimořádná zlatá mince
Parametry: Nominální hodnota: 10.000 Kč; ryzost: Au 999,9/1000; hmotnost: 31,107g (1 Oz); průměr: 34 mm
Datum
emise

Nominál

Název

Počet kusů:
kvalita BK
(vaše objednávka)

Počet kusů:
kvalita PROOF
(vaše objednávka)

srpen
2021

10.000 Kč

† kněžna
Ludmila

Již nelze objednat

Již nelze objednat

Datum přijetí platby:
(pro naše účely)

Dukáty - obchodní mince
ČNB se rozhodla obnovit ražbu tzv. obchodních mincí. Historie dukátové měny v českých zemích sahá až do
středověku. Nejznámějšími českými dukáty jsou svatováclavské dukáty, které ČNB začala poprvé razit v letech 1923 1938. Dnes tyto prvorepublikové ražby patří mezi špičku každé numismatické sbírky.
Mince jsou ražené z tzv. dukátového zlata (24k/Au.986) a jejich rozměr a váha vychází z historické předlohy.
Například Rakouská národní banka vydává dukátové mince dodnes a jejich ražby patří mezi nejoblíbenější investiční
zlaté mince na světě.
Datum
emise

Nominál

Název

Parametry
ryzost/váha

Říjen
2023

1 Dukát

Zahájení vydávání
svatováclavských dukátů

Au .986/3,49g
⌀ 19,75 mm

srpen
2025

1 Dukát

Zahájení ražby dukátů
Jana Lucemburského

Au .986/3,49g
⌀ 19,75 mm

srpen
2025

2 Dukát

Zahájení ražby dukátů
Jana Lucemburského

Au .986/6,98g
⌀ 25,00 mm

srpen
2025

5 Dukát

Zahájení ražby dukátů
Jana Lucemburského

Au .986/17,45g
⌀ 34,00 mm

srpen
2025

10 Dukát

Zahájení ražby dukátů
Jana Lucemburského

Au .986/34,91g
⌀ 42,00 mm

Počet kusů:
(vaše objednávka)

Datum přijetí platby:
(pro naše účely)

BANKOVKY
100 Kč
Parametry: Nominální hodnota - 100 Kč; rozměr: 194 x 84 mm
Datum
emise

Nominál

Název

březen
2022

100 Kč

Karel Engliš

Počet kusů:
(vaše objednávka)

Datum přijetí platby:
(pro naše účely)

Ustanovení
1.

Dodavatel prohlašuje, že je smluvním partnerem České národní banky (dále jen ČNB) a může oficiálně
distribuovat sběratelský materiál ČNB. Ověřit lze na webu ČNB:
https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/numizmatika/prodej-sberatelskeho-materialu/smluvni-partneri/
2. Dodavatel a odběratel se vzájemně a dobrovolně dohodli na dodání výše uvedených pamětních zlatých mincí
(dále jen PZM) a pamětních stříbrných mincí (dále jen PSM) dle emisního plánu České národní banky. Mince
budou dodané v původním stavu a balení tak, jak je vydává ČNB. Emisní plán se řídí aktuální informacemi na
webu ČNB:
https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/numizmatika/plan-emise-minci-a-bankovek-v-letech-20212025/
3. Pokud odběratel objednává PZM či PSM v nominální hodnotě 10.000 Kč, resp. 5.000 Kč, zaplatí odběratel při
podpisu této objednávky dodavateli vratnou jistinu 2.000 Kč. Tato jistina se odběrateli vrátí při zaplacení
poslední objednané mince.
4. Odběratel se zavazuje odebrat výše uvedený počet objednaných PZM a PSM, aby nevznikla dodavateli škoda
za neodebrané mince v ČNB. Pokud odběratel objednané mince z jakéhokoliv důvodu neodebere, ztrácí nárok
na vrácení jistiny 2.000 Kč.
5. Objednávku lze aktualizovat vždy 1 rok před vydáním emise. ČNB vyhlašuje tzv. objednávkové období, během
kterého je možné u dodavatele navýšit, snížit či ukončit odběr PZM i PSM. Příklad z praxe: Mince vycházející
do konce června roku 2021 lze objednávat či zrušit objednávku do konce června 2020. Pro další půlrok platí, že
pro mince vydané od července do prosince roku 2021 lze objednávat či zrušit objednávku do konce roku 2020.
6. Prodejní cenu PZM a PSM stanovuje vždy ČNB dle aktuální světové ceny drahého kovu, ze které je mince
ražena. Aktuální cenu ČNB vyhlašuje zpravidla 1 týden před zahájením prodeje emise a je veřejně dostupná na
webu:
https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/numizmatika/prodej-sberatelskeho-materialu/ceny-minci-z-drahyc
h-kovu/.
7. Dodavatel si k prodejní ceně ČNB připočítává jednorázový poplatek 350 Kč za PZM v nominální hodnotě 5.000
Kč a 450 Kč za PZM a PSM v nominální hodnotě 10.000 Kč.
8. Z důvodu vyšší ceny PZM a PSM v nominální hodnotě 10.000Kč, resp. 5.000 Kč, dodavatel týden před
zahájením prodeje uvedené emise v ČNB vyzve odběratele k uhrazení zálohy za celou objednávku, aby mohl
dodavatel pro odběratele mince v ČNB vyzvednout.
9. Odběratel si mince může vyzvednout osobně v prodejně Malostranské Starožitnictví s.r.o., Malostranské
náměstí 5/28, Praha 1, 118 00. Pokud nelze vyzvednout mince osobně, zašle po předchozí dohodě dodavatel
mince poštou na kontaktní adresu odběratele. Cenu poštovného uhradí odběratel a řídí se aktuálním ceníkem
České Pošty.
10. Odběratel prohlašuje, že byl seznámen se všemi podmínkami odběru PZM a PSM a souhlasí s nimi.

V _______________________________, dne: _ ________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Za dodavatele:

Odběratel:

Mgr. Ondřej Katrák, jednatel
Malostranské Starožitnictví s.r.o.

