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R  Á  M  C  O  V  Á    S  M  L  O  U  V  A 
 

k nákupu a prodeji investičního zlata  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

1. Zlato a.s. 

se sídlem: Ovocný trh 11, Staré Město, 110 00 Praha 1 
 

zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 20936 , IČO: 04403231 

bankovní spojení: CZK -  ČSOB   271543701/0300   

EUR -  ČSOB   271898449/0300 (IBAN: CZ0603000000000271898449 SWIFT: CEKOCZPP) 

USD -  ČSOB   271898529/0300 (IBAN: CZ7703000000000271898529 SWIFT: CEKOCZPP) 

jejímž jménem jedná samostatně na základě plné moci Lumír Vaštík, předseda správní rady  

Kontaktní informace: 

 Tel.:  800 585 585       E-mail: sekretariat@zlato.cz 

 Fax:  224 28 22 81 

 (dále jen „Prodávající“) 

A 

 

2. ………………………………………………………. 

se sídlem/bytem: ……………………………….   

RČ: …………………………………………………….. 

OP: …………………………………………………….. 

bankovní spojení: ………………………………. 

Kontaktní informace: 

Tel.: …………………………………………………….    E-mail: ……………………………………………..  

(dále jen „Kupující“) 

tuto Rámcovou smlouvu o koupi investičního zlata (dále jen „Smlouva“): 

 

 

Článek 1  
  Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při uzavírání jednotlivých dílčích kupních smluv, jejichž 
předmětem bude koupě investičního zlata definovaného dle ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, jako: zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a 
s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin (dále jako „IZ“). 

1.2 IZ bude Prodávajícím dodáno Kupujícímu ve formě slitku nebo cihly emitované akreditovanými společnostmi na mezinárodním trhu 
zlata, a to PAMP  o ryzosti 999,9/1000. Součástí dodávky IZ bude i certifikát ryzosti výrobce (dále jen „Certifikát“). 

mailto:sekretariat@zlato.cz
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Článek 2  
  Objednávka 

2.1 K uzavření této Smlouvy dochází na základě objednávky Kupujícího na dodání IZ akceptované Prodávajícím, čímž dojde k uzavření dílčí 
kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).  

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednávku lze uzavírat písemně či telefonicky. 

2.3 Písemná Objednávka 

a) Vzor písemné objednávky tvoří přílohu této Smlouvy.  

b) Před vyplněním a odesláním objednávky je Kupující povinen projednat veškeré její podstatné náležitosti (zejm. množství, cenu, 

termín dodání) s Prodávajícím. Kupující následně vyplní objednávku a zašle ji písemně, elektronicky či faxem na adresu, email či 

fax Prodávajícího uvedené v záhlaví této Smlouvy. Za řádně vyplněnou písemnou objednávku bude považována pouze 

objednávka podepsaná stejnou osobou jako tato Smlouva, podpis (jménem/za) Kupujícího na této Smlouvě je tedy považován za 

podpisový vzor pro učinění řádné písemné objednávky; Kupující se zavazuje bezodkladně informovat Prodávajícího, pokud osoba 

podepisující tuto Smlouvu přestane být oprávněna k podpisu objednávky.  

c) Akceptací se pro případ písemné objednávky rozumí bezvýhradné potvrzení písemné objednávky zaslané Kupujícím, a to 

podepsáním zaslané objednávky Prodávajícím a jejím doručením zpět Kupujícímu písemně, elektronicky či faxem na adresu, email 

či fax Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

2.4 Telefonická Objednávka 

a) Kupující je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn používat v případě telefonické objednávky záznamové 

zařízení. 

b) Telefonickou objednávku je Kupující oprávněn učinit na tel. čísle Prodávajícího uvedeném v záhlaví této Smlouvy či na takovém 

jiném telefonním čísle, které Prodávající Kupujícímu písemně vyspecifikuje.  

c) Akceptací se pro případ telefonické objednávky rozumí bezvýhradné potvrzení telefonické objednávky Prodávajícím při 

telefonním hovoru, v jehož rámci byla telefonická objednávka Kupujícím učiněna. Prodávající je oprávněn vyzvat Kupujícího 

k písemnému potvrzení telefonicky učiněné objednávky a podmínit přijetím takového písemného potvrzení i dodání IZ; akceptace 

objednávky Kupujícího v takovém případě nastává až dnem doručení písemného potvrzení Prodávajícímu. 

Článek 3  
Termín a způsob dodání  

3.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu IZ v termínu dohodnutém v Objednávce.  

3.2 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu IZ spolu s originálním Certifikátem. 

3.3 Dodáním IZ se pro potřeby této Smlouvy rozumí: 

a) Osobní předání v sídle Prodávajícího či na jiném dohodnutém místě, např. v bance. O osobním předání a převzetí sepíší Smluvní 

strany zápis – Předávací protokol, jehož vzor tvoří část objednávky. 

b) Předání IZ dopravci na adrese provozovny či sídla Prodávajícího. Náklady na předpravu IZ na adresu Kupujícího hradí Prodávající, 

který je oprávněn vybrat i dopravce. Prodávající se zavazuje předat IZ dopravci v takovém obalu, aby při přepravě a manipulaci 

nebyla porušena jakost IZ. 
Článek 4  

     Kupní cena a její splatnost 

4.1 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu za IZ ve výši sjednané v Objednávce převodem, vkladem na účet Prodávajícího 
uvedený v záhlaví této Smlouvy a nebo v hotovosti (s plným respektováním dikce novely Zákona č. 261/2014 Sbírky o hotovostních 
platbách a to do 270tis Kč), a to nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření Objednávky, pokud nebude v Objednávce výslovně 
stanoveno jinak. V případě, že úhrada nebude řádně a včas provedena, je Prodávající oprávněn odmítnout dodání IZ až do doby, kdy 
bude příslušná částka připsána na účet Prodávajícího, nebo objednávku úplně zrušit. 

4.2 Koupě IZ dle této Smlouvy je v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
osvobozena od DPH. 

Článek 5  
      Přechod vlastnického práva k IZ a výhrada zpětného prodeje 

5.1 Vlastnické právo a nebezpečí škody na IZ přechází na Kupujícího dodáním IZ dle článku 3.3 této Smlouvy.  

5.2 Kupující je oprávněn žádat na Prodávajícím, aby dodané IZ včetně příslušného originálního Certifikátu (tj. slitky či cihly a Certifikát se 
stejným identifikačním číslem, jaké Prodávající Kupujícímu dodal) odkoupil zpět, a to za částku, která se rovná ekvivalentu LME London 
FIX v den doručení požadavku na odkup Prodávajícímu mínus 0% a Prodávající je povinen tuto žádost realizovat. Vrácení částky za 
dodané IZ vždy předchází vrácení IZ Prodávajícímu, přičemž Kupující je povinen vrátit IZ Prodávajícímu nejpozději v den doručení 
požadavku na odkup Prodávajícímu. 

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo žádosti o zpětný prodej článku 5.2 této Smlouvy nevyhovět v případě  zásahu vyšší moci – force majeure 
(např. válečný konflikt, zastavení obchodování na LME). Odmítnutí zpětného prodeje je Prodávající povinen písemně odůvodnit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Prodávajícího. 
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5.4 Prodávající si vyhrazuje právo žádosti o zpětný prodej článku 5.2 této Smlouvy nevyhovět v případě, že se zpětný prodej týká 
objednávek s cenovou doložkou – tzv. „Diskontní nabídky“. V takovém případě je Kupující oprávněn žádat na Prodávajícím, aby dodané 
IZ včetně příslušného originálního Certifikátu (tj. slitky či cihly a Certifikát se stejným identifikačním číslem, jaké Prodávající Kupujícímu 
dodal) odkoupil zpět, a to za částku, která se rovná ekvivalentu LME London FIX v den doručení požadavku na odkup Prodávajícímu 
mínus 4% a Prodávající je povinen tuto žádost realizovat. Vrácení částky za dodané IZ vždy předchází vrácení IZ Prodávajícímu, přičemž 
Kupující je povinen vrátit IZ Prodávajícímu nejpozději v den doručení požadavku na odkup Prodávajícímu. 

Článek 6  
Trvání Smlouvy a smluvní pokuta 

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
uvedení důvodu. Výpověď nabývá účinnosti posledním dnem měsíce, ve kterém byla výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní 
straně. Od okamžiku doručení výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně je výlučně Prodávající oprávněn rozhodnout o tom, zda 
do té doby uzavřené Objednávky, které dosud nebyly Prodávajícím splněny, Prodávající splní či nikoliv, přičemž o svém rozhodnutí je 
Prodávající povinen bezodkladně informovat Kupujícího; pokud se Prodávající rozhodne Objednávky nesplnit, není Kupující oprávněn 
požadovat po Prodávajícím žádné náhrady (škody) spojené s rozhodnutím Prodávajícího nesplnit Objednávku ani splnění Objednávky 
po Prodávajícím jakkoliv vynucovat. V případě odmítnutí objednávky se prodávající zavazuje vrátit všechna poskytnutá plnění do tří 
dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí objednávky. Po doručení výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně již nelze platně uzavřít 
Objednávku podle této Smlouvy. 

6.2 V případě neuhrazení kupní ceny IZ Kupujícím podle Objednávky řádně a včas, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat a 
Kupující povinnen Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z celkového objemu takovéto Objednávky, a to do 14 dnů od 
doručení výzvy Prodávajícího k úhradě smluvní pokuty. Prodávající je oprávněn uplatnit nárok na smluvní pokutu vůči Kupujícímu i 
poté, co již byla tato Smlouva ukončena. 

6.3 Právo zpětného odkupu dle článku 5.2.  není výpovědí smlouvy dotčeno a zůstává nadále v platnosti pro všechny obchody uzavřené 
v době trvání smlouvy. 

Článek 7  
Závěrečná ustanovení 

7.1 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude vystupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a v souladu s účelem 
této Smlouvy a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné nebo vhodné pro dodržení závazků upravených touto 
Smlouvou.  

7.2 Výklad, platnost a plnění této Smlouvy se budou řídit platnými právními předpisy České republiky. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu 
Smluvních stran v záležitostech touto Smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní i 
písemná ujednání a dohody. Jakékoli změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemnou formou a musí být podepsány 
oběma Smluvními stranami. 

7.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (slovy: 
jednom) stejnopisu a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že znají obsah této Smlouvy, kterému plně porozuměly a že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem této Smlouvy. 

 

V Praze, dne ....................................             V ........................., dne ................................ 

Zlato a.s. 

 

 

 

.........................................................                   ..................................................................... 

Prodávající         Kupující 
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O  B  J  E  D  N  Á  V  K  A  

K Rámcové smlouvě ze dne …………………. 

 

Kupující: …………………………………………… 

RČ: ……………………………………………………. 

Bankovní spojení.: ……………………………. 

Adresa dodání: …………………………………. 

Prodávající: Zlato a.s. 

               Ovocný trh 11, Staré Město, 110 00 Praha 1 

    IČ: 04403231, zapsaná u MS v Praze oddíl B, vložka 20936  

               Provozovna: Králodvorská 16, 110 00 Praha 1

 

bankovní spojení:  CZK -  ČSOB   271543701/0300   

EUR -  ČSOB   271898449/0300 (IBAN: CZ0603000000000271898449 SWIFT: CEKOCZPP) 

USD -  ČSOB   271898529/0300 (IBAN: CZ7703000000000271898529 SWIFT: CEKOCZPP) 

 

  

Specifikace objednávky – prosím zaškrtněte: 

NÁKUP   /   PRODEJ 

 

 
 
 
 
 

             

 1kg  500g  250g  Lunární sada 5x31,1g 

CIHLY (ks)   ……  ……..  ……..  ……… 

100g  50g  31,1g    20g    10g 

SLITKY (ks)                ………   ........    ……  ……..    …….. 

 

Celková hmotnost:  ………………………………     Celková částka: ……………………………………. 
 

Jiné požadavky/informace: ….................................................................................................................................................................... 

 

V Praze, dne ....................................…             V........................., dne ................................ 

  

...........................................................                    .................................................................... 

                   Prodávající                                Kupující 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
Specifikace IZ a výrobní čísla: 

    

Předáno dne:   Podpisy dle vzorů:                                                                                                        

 

 Způsob doručení:   Možnosti platby:   

      

 
  

Česká pošta 
Osobní převzetí (Praha 1 – Králodvorská 16) 
Osobní převzetí (Ostrava – Masarykovo nám. 20) 

 

Převodem na účet 
Hotově 
Jiné 

č. objednávky:  ……………………….. 


