ZNALECKÁ HLÍDKA

Zisk 100.000 % na internetu? Jak se stát filatelistickým znalcem?
O tom, že se internetové aukce hemží padělky ke
škodě sběratelů, jsme psali už mnohokrát. Někdy jde
o náhodnou nabídku jinak snad seriózního prodávajícího, jindy zjevně o specializovaného distributora
padělků. Do druhé skupiny zřejmě patří nabídky na
Aukru i eBay, na které nás upozornil náš čtenář T. Fijala.

Na pravé známky emise Siluety s běžným řádkovým zoubkováním 13 ¾, které jsou tak i ověřeny
značkou Gilbert a jeho značkou přídavnou, padělatel
dodělal vzácný přítisk Balíčky do
vlasti (Pof. č. PP2-4/I.).

Katalogovou cenu původní série tak „zvýšil“ tisíckrát a známky nabídl na internetu, kde s nimi má vcelku úspěch. Kupříkladu na portálu ebay za ně stržil
bezmála 150 dolarů (tedy cca 3.000 Kč) a na Aukru
dokonce 5.800 Kč! (dražby se zúčastnilo 15 přihazujících). Jak by řekl Horst v Teleshoppingu: A to se
vyplatí! My jen dodejme, že samozřejmě pouze prodejci (vše nasvědčuje, že jde o stejnou osobu, z
České republiky) – zákazníkovi rozhodně ne!
Je jasné, že si každý za své peníze může kupovat,
co chce, a pokud někomu nevadí vyhodit tisíce za
bezcenný padělek, je to jeho věc. Přitom stačí nahlédnout do katalogu a snadno zjistíte, že uvedené
přítisky se vyskytují pouze na známkách nezoubkovaných nebo s řádkovým zoubkováním o rozměru
11 ½ (i tady samozřejmě mohou být padělané, což je
vždy třeba zkoumat), rozhodně se však nevyskytují
na známkách s řádkovým zoubkováním o rozměru
13 ¾! A samozřejmě si prohlédnout znaleckou značku, u níž je zřejmé, že je otištěna v poloze „zoubkovaná známka BEZ přetisku“ (s přetiskem by měla
směřovat obráceně, tedy zdola nahoru)! I to je uvedeno v katalogu - stačí si to přečíst – např. v katalozích Pofis ČSR I jsou polohy znaleckých značek tradičně vyobrazeny na druhé straně obálky. Čtenáři
našeho časopisu by se proto neměli nechat podobnými výrobky napálit.
František BENEŠ

„Vážená redakce, měla bych na Vás možná zvláštní
dotaz. Přítel se již od mala věnuje filatelii a pravidelně
odebírá váš měsíčník Filatelie. Nedávno se mi svěřil, že
by pro něj byl splněný sen stát se profesionálním znalcem, jen neví, jak se k tomuto snu posunout. Mohli byste
nám dát pár rad nebo tipů, jak mu pomoci tento sen splnit? Moc Vám děkuji, Michaela Francová.“ Stát se filatelistickým znalcem je dobrý cíl, k němuž stojí za to upřít
pozornost a vynaložit úsilí. Ale jakým znalcem? Z hlediska odbornosti jsou dva základní směry – odhady cen a
posuzování pravosti a jakosti. Z hlediska postavení jsou
v našem oboru rovněž dvě skupiny – jsou znalci soudní
a znalci svazoví. Protože by toto téma mohlo zajímat více
čtenářů, podívejme se na něj podrobněji.
Samo označení znalec vychází z výrazu znát, je to tedy
někdo, kdo o určité problematice hodně ví a podrobně ji
zná. A to se dá říci skoro o všech filatelistech, nebo minimálně o těch specializovaných – každý z nich v rámci
svého zaměření leccos ví a mohl by ostatním poradit.
Asi nejjednodušší je pokusit se stát se znalcem soudním, v oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se
zvláštní specializací ve filatelii. Tady by si dobře vedl asi
každý zkušený sběratel, který umí pracovat s katalogy a
sleduje situaci na trhu. Na rozdíl od laiků totiž ví, že ceny
v zahraničních katalozích není možné mechanicky přepočítávat na koruny podle kurzovního lístku ČNB, ale že je
třeba použít různé koeficienty podle oblíbenosti toho
kterého státu a údobí, že jinak jsou prodejné známky svěží
a jinak s nálepkou, jinak špičkové položky a jinak běžný
materiál – a má i spoustu dalších vědomostí z hlediska
oceňování. Takoví znalci pak působí například v dědickém
řízení nebo v různých sporech či trestních řízeních, kde je
jim svěřováno ocenění filatelistického materiálu.
Složitější je dosáhnout jmenování znalcem v oboru spoje,
se zvláštní specializací filatelie - pravost a jakost. Takových
znalců je mnohem méně, než pro odhady, a musejí prokázat příslušnou kvalifikaci – například doporučením od
SČF, který je sám znaleckým ústavem (a má za tím účelem
zřízenu svou Komisi znalců). Zatímco na stanovování cen
se při patřičné pečlivosti obvykle moc zkazit nedá, určování
pravosti je tvrdší oříšek a případné omyly jsou mnohem
bolestivější – pro zadavatele posudku i pro znalce.
V obou případech se jmenování a činnost (soudních)
znalců řídí podle zákona č. 444/2011 Sb. O znalcích a
tlumočnících (podrobnosti viz www.znaleckyportal.cz).
Druhá možnost je usilovat o členství v Komisi znalců
SČF, který, jak jsme si řekli, je sám znaleckým ústavem.
Statut této komise je zveřejněn na www.informace-scf.cz,
v oddílu Komise. Z něj se dozvíte potřebné informace o
smyslu a práci komise i o možnostech a podmínkách, za
nichž je možné stát se jejím členem. Komise je otevřena
spolupráci se všemi členy svazu, kteří mají vážný zájem o
určitou problematiku, která souvisí s její činností. Ideální
by bylo, kdyby takový zájem mělo co nejvíc členů SČF, a
každý z nich by se ve svém oboru stal odborníkem ochotným a schopným pomáhat kolegům ve svém klubu či odborné společnosti, a třeba i dalším zájemcům o filatelii.
Ve všech uvedených případech je třeba vybrat si obor,
v němž chce zájemce o znalectví působit, získat v něm co
nejširší vědomosti a dovednosti, najít podobně zaměřené
kolegy a zapojit se do výměny zkušeností. Dosáhnout
toho být znalcem pak vůbec nemusí být nereálný cíl! FB
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