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Naše společnost nabízí odborné poradenství 
při výběru,nákupu či prodeji historicky vzác-
ných mincí (hlavně z období antiky, středověku 
až po současnost),medailí, bankovek,  známek 
a faleristických klenotů (řádů a vyznamenání) 
a vzácných exemplářů z hlavně z období kultur 
starověkého Egypta, Řecka, Říma a Blízkého vý-
chodu.

Zkušenosti, které jsme nabyli v rámci celého 
světa hlavně v zemích Evropy, USA a Asii velmi 
dobře uplatňujeme při asistenci našich klientů. 
Nejen se službou Ancient art and numismatic 
banking Vám naše společnost NUMFIL GmbH 
nabízí výbornou znalost oboru se silným záze-
mím našich strategických zahraničních partnerů.

Jako nezávislý poradce můžeme nabídnout své 
zkušenosti a po vzájemné dohodě s klientem 
doporučit určitou koncepci k rozšíření jeho in-
vestičního portfolia při výběru těchto vzácností 
včetně jejich zakoupení. Tato činnost se ovšem 
neobejde bez aktuální a kompletní analýzy da-
ného předmětu na trhu ve světě.

Naším přístupem a aktivitami bychom naše  
klienty rádi podpořili v kladném přístupu  
k umění, probudili v nich sběratelskou a ochra-
nitelskou vášeň a pomáhali jim v jistotě jejich 
výběru.



Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše 
zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat 
vzácné exempláře a uvést Vás do světa profesionálního sběratel-
ství spojeného s investováním.

Naší specializací v oblasti sběratelství jsou:

Numismatika - je historická věda zabývající se mincemi a jejich historií

Notafilie - je nauka o papírových platidlech

Faleristika - je pomocná věda historická zabývající se popisem a historií řádů a vyznamenání

Filatelie - je obor zabývající se poštovními známkami

Ancient Art services - exempláře z období kultur starověkého Egypta, Řecka, Říma a Blízkého východu

Naše původní společnost má historii od r.1998. 

Preferujeme individuální a osobní poradenství v našich 

oborech na základě letitých zkušeností získaných v rámci 

celého světa.
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Numismatika

Psáno také někdy i jako numizmatika (rozšířená
varianta) (z lat. nummus = peníz, mince), je 
historická věda, která se zabývá platebními 
prostředky (mincemi, žetony a předmincov-
ními typy platidel) a jejich historickou úlohou.  
V užším slova smyslu je to historická věda, kte-
rá se zabývá pouze kovovými penězi, mincemi,  
v souvislosti s hospodářskými a sociálními jevy, 
osvětluje dějinný vývoj a dějinný úkol peněz.

americký dolar tzv.  „Flowing Hair Dollar“ proda-
ný v roce 2013 na aukci za US $10,016,875

Nejdražší mince



Notafilie

Je sbírání papírových platidel a nauka o nich 
(bankovkami, státovkami, směnkami, šeky, cen-
nými papíry, nouzovými platidly, poukázkami, 
žetony a předmincovními typy platidel) a je-
jich historickou úlohou. Lidé pravděpodobně 
bankovky sbírali od té doby, co byly zavedeny,  
k většímu a systematickému rozvoji notafilie 
však došlo až v v 60. a 70. letech. V roce 1961 
byla založena The International Banknote So-
ciety (IBNS), mezinárodní organizace sběratelů 
bankovek

US $1,000 1891 s portrétem „U.S. generála 
George Meadeho“ prodána v aukci v U.S.A.  
v r. 2013 za US $ 2,585,000

Nejdražší bankovka
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Faleristika

Je pomocná věda historická zabývající se popi-
sem a historií řádů a vyznamenání.
Slovo faleristika je odvozeno ze starořeckého 
slova phalera [falera], označující kovové ozdo-
by na přilbách válečníků a jejich koní, převzaté 
Římany ve tvaru phalerae [faleré] jako označení 
vojenských vyznamenání. Byly to kruhové me-
daile (bronzové, stříbrné a zlaté), s vyobrazením 
boha či bohyně a nošené na hrudi těchto váleč-
níků.

Řád tzv. „Victoria Cross“ udělený kapitánovi 
Noelu Chavasseovi, prodáno r. 2009 v aukci  
v Londýně, za téměř Ł 1,500,000

Nejdražší vyznamenání



Filatelie

Je obor zabývající se poštovními známkami  
a kolky, jejich vzhledem, výrobou a použitím, 
poté co byly vydány poštovními úřady. Ačkoli 
mnoho lidí dává filatelii do stejné roviny jako 
sbírání známek, filatelie je mnohem širší pojem. 
Například: filatelista může studovat velmi vzác-
né známky, a ani nepředpokládá, že je bude 
vlastnit. (Některých známek zbylo jen několik 
málo exemplářů a ty jsou obvykle v muzeích  
a soukromých sbírkách.)

Modrý mauricius (možný tvar je i modrý mau-
ritius) je mezi nefilatelisty patrně nejznámější,  
i když nikoliv nejcennější známka. Jedna z něko-
lika exemplářů těchto známek s hodnotou dvě 
pence byla vydražena na aukcích za 1,6 milionu  
švýcarských franků, ovšem nejvzácnější podoba 
modrého mauritia je na obálce polepené jak 
modrou, tak červenou variantou. Soukromý 
sběratel za tento dopis údajně zaplatil 4 US  
milionů dolarů.

Nejznámější známka
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Záliba i investice

Je zde několik důležitých důvodů, proč je pro 
investory prozíravé uvažovat o umístnění časti 
jejich dostupných zdrojů do vzácných mincí, 
bankovek, známek a vyznamenání atp.

•  rozložení a snížení rizika tj.tento způsob in- 
 vestování není přímo zavislý na změnách  
 finančních a komoditních trzích
•  rozšíření svého investičního portfolia 
•  velká výhoda - světová klientela z USA, Evro- 
 py, Ruska, Blízkého východu, Japonska, Číny  
 a nově Singapuru
•  dokázaný růst kapitálu
•  žádné poplatky za údržbu
•  ideální rodinný poklad
•  flexibilita
•  přenosné

Čtyři klíčové elementy určují tržní hodnotu  
a tudíž i investiční hodnotu vzácných mincí, 
bankovek, řádů atp. Jsou to individuální kvali-
ta, rarita, provenience a popularita.

Hlavní faktory úspěšné sbírky
vzácných cenností

Proč uvažovat o investici do mincí, ban-
kovek, známek, vyznamenání či jiných 
historicky vzácných exemplářů?



Starověké umění 

AAS je unikátní nový produkt společnosti Num-
fil, profesionálně působící na světovém trhu od 
roku 2008. Ancient Art Services nabízí klien-
tům aktuální informace na trhu s uměleckými 
předměty, termíny důležitých událostí včetně 
konání veletrhů, výstav a aukcí hlavně z období 
kultur starověkého Egypta, Řecka, Říma a Blíz-
kého Východu. Hlavním důvodem sbírání staro-
žitností z tohoto období je nejenom investiční 
efekt, nýbrž také požitek z vlastnictví krásného 
vzácného historického uměleckého předmětu 
někdy staršího i více jak 2000 let, na kterém se 
při jeho tvorbě podíleli nejlepší umělci v dané 
zemi a možnost využití daného exempláře jako 
unikátní dekorace pro svůj domov či kancelář.

Soška lvice, původem ze starobylé Mezopotá-
mie stará téměř 5000 let, prodaná v roce 2007  
v aukci Sotheby‘s za US $57.2 millionů.

Nejdražší starobylá starožitnost
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Naše služby

• zprostředkování těchto obchodů pro soukro- 
 mé účely či instituce (nákup, prodej, aukce)
• finanční služby - možnost nakupování před- 
 mětů i splátky ( od cca 200.000.- eur)
• znalecké posudky a doklady původu o zboží  
 - padělání je staré jako sběratelství, a proto  
 zajištujeme na požádání expertízu či znalec- 
 ké posudky na Vaše cennosti, včetně pravos- 
 ti, stavu a ceny
• vlastní aukce - organizujeme vlastní aukce  
 několikrát ročně (sálové, písemné a interne- 
 tové). Účast nejenom tuzemských, ale i za- 
 hraničních klientů zaručují dobré výsledky  
 v prodejnosti.
• odbornou literaturu a pomůcky
• organizace převozu - pojištění, proclení  
 a ostatní nezbytné legislativní formality
• pomoc při soupisu a archivaci sbírky
• organizaci výstav
• zcela osobní přístup a diskrétnost
• celosvětový informační přehled v daných  
 oblastech získaných na základě letitých zku- 
 šeností v rámci celého světa, hlavně na ev- 
 ropských, amerických a nově na asijských  
 trzích
• ohodnocení, nákup či prodej jednotlivých  
 exemplářů nebo celých sbírek - jsme připra- 
 veni v každé době Vaše cenností odkoupit  
 či zprostředkovat prodej v našich nebo za- 
 hraničních aukcí. V našem internetovém či  
 kamenném obchodě máme stálou nabídku  
 mincí, řádů, bankovek a známek atp.
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Vysoká náročnost na výběr skutečně cenných  
a kvalitních exemplářů na světovém trhu a slo-
žitost určení vzácného předmětu vyžaduje vel-
mi specifické know-how a letité odborné zkuše-
nosti, které má naše zavedená společnost díky 
své dlouhé praxi. 

Zúčastňujeme se světových aukcí a veletrhů při 
koupi či prodeji těchto vzácných exemplářů, 
hlavně ve světově proslulých aukčních domech 
ve Švýcarsku (Curych, Ženeva, Basilej), Anglii 
(Londýn), Německu (Mnichov, Osnabrück, Ber-
lin), USA (New York, Los Angeles), Dánsku(Ko-
daň), Francii(Paříž), Finsku (Helsinki), Švédsku 
(Stockholm), Belgii (Bruxelles), v Asii(Tokio, 
Hong Kong, Singapur) atp. 

Prověření pravosti cenných exemplářů se děje 
právě ve výše uvedených světově proslulých 
aukčních domech pomocí nejmodernější po-
čítačové a jiné dostupné špičkové techniky.  
Z tohoto důvodu je nepravost těchto vzácných 
předmětů prakticky vyloučena. 

Každý uzavíraný obchod s klientem se odehrá-
vá na základě absolutní diskrétnosti a se všemi 
zárukami. Celý obchod je naprosto transparent-
ní a klient může celý proces nákupu průběžně 
sledovat, případně se podílet na kalkulaci cen 
právě probíhajících aukcí.



Jak investovat do vzácných exemplářů
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Naše společnost Vám může ideálně nabídnout 
jednoduchou investiční koupi vzácných exem-
plářů. Váš nákup může být proveden osobně  
v našem předváděcím pracovišti ve Vídni, Curi-
chu, Brně či ve Znojmě, nebo přes telefon, fax 
či internet. Zakázka může být vyzvednuta osob-
ně, poštou a nebo doručovací službou a to ce-
losvětově... Platba může být provedena šekem, 
hotovostí, převodem či money orderem. 
Také můžete koupit položky během virtu-
ální či osobní návštěvy na www.numfil.com 
nebo pro návrh Vašich investic jednoduše  
vyplňte náš portfolio formulář, který najdete 
na www.numfil.com sekce „proč investovat“ 
a zašlete jej emailem na info@numfil.com.

• ujistěte se, že Vaše umělecké dílo má urči- 
 tou kvalitu a zachovalost
• nakupujte obezřetně
• nekupujte vzácné exempláře jenom proto,  
 že je to aktuálně velmi populární
• pokud je to možné, požádejte experta  
 o konzultaci
• než provedete nákup, stanovte si svůj in- 
 vestiční limit 
 pokud se Vám líbí dražší předmět, mů- 
 žeme Vám nabídnout formu splátek
• co nejvíce si prostudujte obor, který Vás  
 zajímá
• obchodujte s přední aukční síní nebo ob- 
 chodníkem, který zná velmi dobře trh
• rozložte si svá finanční rizika tím, že nakoupíte  
 exempláře z různých období kultur (např. min- 
 ce z období stravěkého Říma atp.)
• kupujte ty nejlepší exempláře, které si v dané 
 kategorii můžete dovolit
• dávejte si pozor na příliš opravované exem- 
 pláře, jak u mincí tak řádů atp.

Jak sbírat?



Věříme, že informace a doporučení obsažené zde jsou přesné
a spolehlivé, ale neručíme a ani nejsme zodpovědni za jejich špatné

nebo nedbalé použití. Všechny informace jsou poskytnuté bez ohledu
na žádné osoby, události, investiční plány, finanční situaci.

NUMFIL s.r.o., 17. listopadu 18, 669 02 Znojmo
Česká republika

NUMFIL GmbH, Seidengasse 16/3
1070 Vídeň, Rakousko

T: +420 603 811 031 | +43 676 4838733
Fax: +420 515 246 703 

E: info@numfil.com
W: www.numfil.com


