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SMLOUVA O DODÁNÍ INVESTIČNÍHO ZLATA 
 

Prodávající 
BH Securities a.s., Na P říkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, I Č 60192941, spole čnost vedená  u  rejst říkového  soudu  v Praze, 
sp.zn. B 2288, zastoupená na základ ě vnit řních p ředpis ů 
T:+420255710710, Fax: +420 255710770, info@bhs.cz, www.bhs.cz  

Bankovní spojení ČR CZK: 1257 1257 / 0300  IBAN CZ61 0300 0000 0000 1257 1257 SWIFT CEKOCZPP 

Název banky a sídlo  Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5  

dále jen „Prodávající“ a 

Kupující  

RČ/datum narození / I Č  VS    

Jméno / Spole čnost  Email    

Bydlišt ě / Sídlo  Telefon   

Státní p říslušnost    

Zástupce  OP/ pas č.  

Zasílací adresa   Platnost do  

Bankovní spojení 

Název účtu majitele 
  

  
Vystaven kým  

dále jen „Kupující“  
(společně též označováni „Smluvní strany“; „Smluvní strana“ znamená kteréhokoli z nich); 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího prodat investiční zlato specifikované v této smlouvě Kupujícímu, závazek Kupujícího zaplatit za investiční zlato sjednanou cenu, dále je 

předmětem této smlouvy závazek Prodávajícího dodat zakoupené investiční zlato Kupujícímu a závazek Kupujícího investiční zlato převzít. 
 

2. Zaplacení kupní ceny investi čního zlata 
2.1. Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje nakoupit investiční zlato v množství dohodnutém telefonicky mezi Prodávajícím a Kupujícím na nahrávané telefonní lince nebo písemně 

(dále jen „investi ční zlato “), v okamžiku sjednání množství investičního zlata je ze strany Prodávajícího stanovena kupní cena investičního zlata (dále jen „kupní cena “), Kupující bere 
na vědomí, že před sjednáním množství investičního zlata dle tohoto odstavce musí být na účtu Prodávajícího ze strany Kupujícího složena peněžní částka odpovídající alespoň 15% 
kupní ceny, resp. že Kupující nemůže koupit od Prodávajícího větší množství investičního zlata než takové, jehož cena bude splňovat podmínku složených peněžních prostředků na účtu 
Prodávajícího. 

2.2. Prodávající prodává Kupujícímu investiční zlato o hmotnosti specifikované postupem dle čl. 2.1. této smlouvy, Kupující toto investiční zlato kupuje za kupní cenu stanovenou dle čl. 2.1. 
této smlouvy. 

 
3. Způsob hrazení kupní ceny 

3.1. Kupující po podpisu této smlouvy složí na účet Prodávajícího pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví této smlouvy peněžní částku přičemž Kupující stanovuje výši složené částky 
s ohledem na jeho záměr, jaké množství investičního zlata hodlá koupit na základě této smlouvy s ohledem na povinnost mít ke dni sjednání množství investičního zlata dle čl. 2.1. této 
smlouvy složeno na účtu Prodávajícího minimálně 15% kupní ceny investičního zlata. Ke dni stanovení množství investičního zlata a kupní ceny investičního zlata postupem dle čl. 2.1. 
této smlouvy  bude příslušná částka peněžních prostředků složených na účtu Prodávajícího dle předchozí věty použita jako záloha na kupní cenu investičního zlata. Kupující se zavazuje 
doplatit kupní cenu investičního zlata do 10-ti pracovních dnů ode dne stanovení množství investičního zlata a kupní ceny investičního zlata postupem dle čl. 2.1. této smlouvy. 

 
3.2. V případě, že Kupující poruší svoji povinnost doplatit kupní cenu investičního zlata dle čl. 3.1. této smlouvy, zaniká povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu investiční zlato a Kupující 

se zavazuje zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15% kupní ceny investičního zlata, smluvní strany se pro takový případ dohodly, že peněžní prostředky složené na účtu 
Prodávajícího je Prodávající oprávněn použít na úhradu této smluvní pokuty. 
 

4. Dodání investi čního zlata 
4.1. Prodávající má povinnost dodat investiční zlato nejpozději do konce 6. týdne ode dne zaplacení kupní ceny investičního zlata, pokud tato povinnost nezanikla dle čl. 3.2. této smlouvy. 
4.2. Prodávající předá investiční zlato Kupujícímu po předchozí dohodě (datum a čas) v sídle společnosti Prodávajícího, Kupující je však povinen investiční zlato převzít nejpozději do 14 dnů 

ode dne výzvy Prodávajícího.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.3. Vlastnické právo k investičnímu zlatu přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání Prodávajícím. Při předání investičního zlata bude vystaven „Protokol o předání“, v protokolu bude 

specifikováno dodané investiční zlato.  
 

5. Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího  
 

5.1. V případě, že bude Kupující v prodlení s převzetím investičního zlata, je Kupující povinen platit prodávajícímu poplatek za uskladnění investičního zlata (safekeeping) ve výši 0,5% 
z ceny investičního zlata ročně. Poplatek je strháván na měsíční bázi v odpovídající výši a počítá se od 1. dne následujícího měsíce po uplynutí 14-ti denní lhůty k vyzvednutí . 

 
5.2. Kupující může požádat Prodávajícího, aby jím dodané Investiční zlato odkoupil zpět. Cena odkupu Investičního zlata mezi Prodávajícím a Kupujícím je stanovena v rámci akceptace 

nabídky. Investiční zlato bude předáno zpět Prodávajícímu včetně příslušného originálního Certifikátu (tj. slitky či cihly a Certifikát se stejným identifikačním číslem, jaké Prodávající 
Kupujícímu dodal). Kupující je povinen dodat Investiční zlato Prodávajícímu nejpozději v den doručení požadavku na odkup Prodávajícímu a akceptaci nabídky. 

 
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo žádost o zpětný odkup dle odstavce 5 této Smlouvy odmítnout a to bez udání důvodu. 
 
5.4. Prodávající si vyhrazuje v případě pochybností o pravosti Investičního zlatého slitku právo podrobit daný slitek Investičního zlata zkoušce pravosti v akreditovaných laboratořích, přičemž 

náklady s tímto spojené nese Kupující. 
 
5.5. Prodávající se zavazuje po splnění všech náležitostí zpětného odkupu do 10 dnů zaplatit na účet Kupujícího, uvedený v této smlouvě dohodnutou částku. 

 
6. Ochrana osobních údaj ů 

 
6.1. Prodávající je povinen informace o Kupujících uchovávat v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění 

pozdějších dodatků a předpisů. 
6.2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího i po ukončení smlouvy. 
6.3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
6.4. Prodávající je povinen osobní údaje Kupujícího plně zabezpečit proti zneužití. 
6.5. Osobní údaje Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují obchodní zástupci, externí dopravci, případně další osoby, kterým Prodávající svěří plnění podle smlouvy, 

kterým jsou osobní údaje klientů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro plnění smluvních povinností. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Prodávající tímto upozorňuje Kupujícího na skutečnost, že se nejedná o poskytování investičních služeb definovaných v §4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

protože fyzické zlato není investičním nástrojem ve smyslu § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a proto tato činnost obchodníka s cennými papíry nepodléhá dohledu ČNB. 
7.2. Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, a Smluvní 

strany se zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému 
původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem. 

7.3. Veškeré změny nebo jiné úpravy této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že Sazebník poplatků může Prodávající 
jednostranně změnit. 

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nich každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
7.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s uzavřením této smlouvy souhlasí. Dále Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou, 

svobodnou a vážnou vůli, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy vylučovaly, činily smlouvu absolutně nebo relativně neplatnou nebo neúčinnou či 
které by mohly mít za následek nevymahatelnost závazků z této smlouvy vyplývajících. 
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7.6. Kromě kupní ceny definované odstavcem 2. může prodávající účtovat poplatky za služby uvedené v Sazebníku viz Příloha níže, pokud Kupující tyto služby využije, Kupující se takové 
poplatky zavazuje uhradit. 

 
 
 

 
 
 
Příloha: 
 

SAZEBNÍK POPLATK Ů 
 

Položka Sazba 
Připsání příchozích plateb v čase T+0 (na vyžádání v reálném čase pracovník BO osobně ověří, zda byly peněžní prostředky 
připsány na klientský bankovní účet a pokud ano, zavede je do systému). 200,- 

Výpis pokynů přijatých obchodníkem od klienta, stavové výpisy na konci roku či jiné výpisy, které požaduje klient v tištěné 
podobě. 

1000 Kč + 100 Kč za každou stránku 
výpisu 

Opakované vygenerování přihlašovacích údajů 100 Kč 
Kopie smluvní dokumentace 200 Kč + 50 Kč za každou stránku 
Zpracování podkladů pro dědické řízení, převod dědictví na nabyvatele 500 Kč 
Zpracování potvrzení dokládající nějakou důležitou skutečnost pro zákazníka mimo běžnou informační povinnost 500 Kč 

 

Poučení spot řebitele 

V souvislosti s informacemi o předpokládaném uzavření smlouvy o dodání investičního zlata 

Níže podepsaný spotřebitel/Kupující svým podpisem níže potvrzuje, že se seznámil: 

- S informacemi o prodávajícím, BH Securities a.s., se sídlem Na Příkopě 848/6, Praha 1, tel. Kontakt: 255 710 710, e-mailový kontakt:bhs@bhs.cz 

- Se skutečností, že předmětem smlouvy je  nákup  investičního zlata. 

- Se skutečností, že Kupující je povinen kromě kupní ceny zlata platit Prodávajícímu poplatky za služby uvedené v Sazebníku, který tvoří přílohu tohoto prohlášení, zejména tedy 
poplatek za vedení a správu účtu, vygenerování přihlašovacích údajů a další služby, pokud Kupující takové další služby využije. 

- Veškeré platby za investiční zlato a služby budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího. 

- Kupující je povinen mít před provedením nákupu investičního zlata složenu u Prodávajícího zálohu na nákup investičního zlata ve výši 15% hodnoty nakupovaného investičního 
zlata.  

- Pokud je smlouva o dodání investičního zlata uzavřena mimo sídlo Prodávajícího, má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud 
k nákupu investičního zlata.  Po nákupu investičního zlata nelze od smlouvy odstoupit z důvodu, že cena investičního zlata je závislá na výchylkách trhu nezávisle na vůli 
Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být uplatněno u Prodávajícího v jeho sídle, text odstoupení lze učinit takto: 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
Oznámení o odstoupení od Smlouvy uzav řené mimo provozovnu nebo distan čně 
 
BH Securities a.s., Na Příkopě 848/6, 110 00, Praha 1 

 
Kupující: 
jméno a příjmení:  ………………………………………………… 
datum narození:   ………………………………………………… 
bydliště:   ………………………………………………… 
 
Smlouva o dodání investi čního zlata : 
 
datum uzavření smlouvy: ………………………………………………… 

 
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o dodání  i nvesti čního zlata.  
 

V     dne   (podpis Kupujícího - spotřebitele)    

 

 
Shora uvedeným informacím jsem jako spotřebitel/Kupující porozuměl, vše mi bylo podrobně vysvětleno a na důkaz toho níže připojuji svůj podpis. 
 
 
V ………………….. dne ………………………. 

 
 
 

Spotřebitel/Kupující:……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Za BH Securities a.s.  Za Kupujícího 

Dne:   Dne:  

Jméno:  
 

Jméno:  

 

na základě vnitřních předpisů BH Securities a.s.  Podpis: 

Vyhotovil dne:   Compliance: Podpis ověřil dle dokladu uvedeného na titulní straně: 


