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SMLOUVA O DODÁNÍ INVESTIČNÍHO ZLATA 

produkt „Zlatá cihla“ 
 

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: 32 3232 3232 / 0300  IBAN CZ70 0300 0000 0032 3232 3232 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 (rodné číslo)   

Jméno / Spole čnost  SS  

Bydlišt ě / Sídlo  Email    

Státní p říslušnost  Telefon   

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 kterákoli z nich); 
 
Vzhledem k tomu, že 
 

• Prodávající obchoduje s Investičním zlatem a 
• Kupující má zájem o zakoupení Investičního zlata s cílem nákupu Zlatého slitku dle výběru Kupujícího, přičemž však nemá zájem uhradit celou cenu Zlatého slitku najednou,  

ale bude měsíčně nakupovat dle aktuální ceny Investičního zlata příslušnou hmotnost Investičního zlata, 
• Prodávající bude provádět pro Kupujícího úschovu již uhrazené hmotnosti Investičního zlata za účelem dosažení Kupujícím zvolené hmotnosti Investičního zlata ve formě Zlatého 

slitku, 
 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dodání Investičního zlata. 

 
Kupující má zájem o dodání následujícího Investičního zlata ve formě Zlatého slitku o hmotnosti (lze zvolit pouze jednu z možností): 

 
 

100 gramů   250 gramů   500 gramů 
 

1. Definice 
Pro účely této smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam: 
 
„Zlatým slitkem“  se rozumí Investiční zlato o zvolené hmotnosti výše v této smlouvě; 
 
„Investičním zlatem“    se rozumí zlato ve tvaru uzančních slitků o ryzosti nejméně 995 tisícin splňující standard kvality Good delivery; 
 
„Good delivery“  se rozumí standard kvality zlata nutný pro přijetí k obchodování na LBMA; 
 
 „LBMA“   se rozumí Londýnská burza The London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk); 
 
„Fix LBMA“    se rozumí cena Investičního zlata vyhlášená na LBMA v konkrétní den, přičemž se rozlišuje dopolední cena  

(Fix LBMA AM) a odpolední cena (Fix LBMA PM); 
 
„Prémiem“  se rozumí procentuální přirážka k ceně nad Fix LBMA, která zahrnuje náklady na výrobu, ražbu, dopravu a náklady spojené s plněním povinností 

Prodávajícího dle této smlouvy včetně jeho odměny vyjma služeb specifikovaných v sazebníku poplatků, který tvoří přílohu této smlouvy; 
 
„Internetovými stránkami“  se rozumí stránky Prodávajícího na adrese www.bhs.cz  - zabezpečená sekce, která umožňuje dálkový přístup. 
 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího průběžně prodávat Investiční zlato Kupujícímu, závazek Kupujícího průběžně nakupovat Investiční zlato od Prodávajícího minimálně 

v hodnotě odpovídající sjednaným platbám, dále je předmětem této smlouvy závazek Prodávajícího dodat Zlatý slitek Kupujícímu, a to po provedení nákupu stanovené hmotnosti 
Investičního zlata a zaplacení této hmotnosti Investičního zlata Prodávajícímu. 

  
2.2. Kupující se touto smlouvou zavazuje provádět pravidelné měsíční nákupy Investičního zlata o hodnotě odpovídající minimálně výši sjednaných plateb dle článku 3.2. této smlouvy za 

podmínek a způsobem v této smlouvě stanovených, tedy zejména tak, aby ve lhůtě dle čl. 3.12. této smlouvy provedl nákupy Investičního zlata odpovídající hmotnosti 85% Zlatého 
slitku.  

 
2.3. Prodávající se zavazuje do 4 týdnů od splnění povinností Kupujícího uvedených v čl. 3. vyzvat písemnou případně telefonickou formou Kupujícího k převzetí Zlatého slitku.    
 
2.4. Kupující bere na vědomí, že v okamžiku uzavření této smlouvy nelze pevně stanovit kupní cenu Zlatého slitku, a to z důvodu, že cena Zlatého slitku je závislá na vývoji ceny Investičního 

zlata na světových trzích, zejména na LBMA, a na vývoji směnného kurzu CZK/USD. 
 

3. Splácení kupní ceny a m ěsíční nákup Investi čního zlata 
3.1. Kupující se zavazuje uhradit na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví jistotu k zajištění splnění svých závazků dle této smlouvy, a to do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy (dále jen 

„jistota“). Jistota se sjednává ve výši: 
a. 7.500,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 100 gramů; 
b. 15.000,-,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 250 gramů; 
c. 27.500,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 500 gramů; 
 
Uhrazená jistota zajišťuje závazek Kupujícího provádět sjednané měsíční nákupy Investičního zlata dle podmínek této smlouvy až do okamžiku, kdy má Kupující nakoupeno Investiční 
zlato o hmotnosti 85% hmotnosti Zlatého slitku. 
Smluvní strany se dohodly, že ke dni, kdy Kupující bude mít na základě této smlouvy celkem nakoupeno Investiční zlato odpovídající 85% hmotnosti Zlatého slitku, převede Prodávající 
Kupujícímu 15% hmotnosti Zlatého slitku oproti kupní ceně ve výši složené jistoty, Kupující k uvedenému dni souhlasí s použitím jistoty k úhradě kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, 
že 15% hmotnosti Zlatého slitku zvoleného Kupujícím bude technicky evidováno na účtu Kupujícího již ode dne složení jistoty na účet Prodávajícího, touto skutečností však není dotčena 
odložená účinnost prodeje Investičního zlata dle předchozí věty, a zmíněné Investiční zlato odpovídající 15% hmotnosti Zlatého slitku není až do jeho převodu vlastnictvím Kupujícího. 
Kupující bere na vědomí, že pokud dojde k ukončení této smlouvy před dnem, ke kterému Kupující nakoupí Investiční zlato odpovídající 85% hmotnosti Zlatého slitku, nárok 
Prodávajícího na převod Investičního zlata o hmotnosti odpovídající 15% hmotnosti Zlatého slitku oproti složené jistotě zaniká a dojde ke zpětnému odepsání 15% hmotnosti 
objednávaného „Zlatého slitku“ z evidence na účtu Kupujícího. 
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3.2. Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje nakupovat každý měsíc po dobu účinnosti této smlouvy Investiční zlato o hodnotě za minimálně níže určenou cenu: 
a. 1.500,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 100 gramů; 
b. 3.750,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 250 gramů; 
c. 7.500,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 500 gramů; 
 
Mimořádné nákupy Investičního zlata přesahující měsíční částku sjednanou podle předchozí věty jsou přípustné. Kupující bere na vědomí, že vývoj cen Investičního zlata a vývoj 
směnného kurzu CZK/USD mohou způsobit skutečnost, že ani pravidelné měsíční nákupy Investičního zlata v hodnotě sjednané v první větě nebudou dostačující pro splnění závazku 
Kupujícího nakoupit 85% přepočtené hmotnosti Zlatého slitku ve lhůtě dle čl. 3.12. této smlouvy. 

 
3.3. Kupující je povinen měsíční platbu kupní ceny specifikovanou v čl. 3.2. této smlouvy provést vždy v průběhu kalendářního měsíce tak, aby byla připsána na účet Prodávajícího uvedený 

v záhlaví do 20. dne v měsíci, za který  úhradu provádí. 
 
3.4. Oproti zaplacené částce prodává Prodávající Kupujícímu Investiční zlato o hmotnosti zjištěné dle čl. 3.7. této smlouvy, Kupující toto Investiční zlato kupuje, přičemž právní jednání 

naplňující prodej Investičního zlata je uskutečněno vždy k 22. dni příslušného měsíce za předpokladu připsání příslušné platby kupní ceny na účet Prodávajícího, Kupující se stává 
vlastníkem Investičního zlata o hmotnosti odpovídající kupní ceně nejpozději poslední den 6. týdne ode dne provedení nákupu, přičemž toto Investiční zlato uschovává Prodávající 
Kupujícímu po celou dobu trvání této smlouvy. Kupující bere na vědomí, že mu může vzniknout spoluvlastnické právo k Investičnímu zlatu nakoupenému Prodávajícím, a to zejména pro 
případ, že v okamžiku nákupu Investičního zlata bude cena  Investičního zlata taková, že nebude možné pro Kupujícího nakoupit  Investiční zlato ve formě oddělené od Investičního 
zlata nakupovaného pro třetí osoby či Prodávajícího, tímto však není dotčena povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zlatý slitek při splnění povinností Kupujícího dle této smlouvy. 
Kupující proto pověřuje Prodávajícího jako správce společné věci a aby v případě vzniku nároku na dodání Zlatého slitku vypořádal případný spoluvlastnický podíl takovým způsobem, 
že bude Kupujícímu dodán požadovaný Zlatý slitek. 

 
3.5. V případě nepředvídaných událostí je Kupující oprávněn požádat Prodávajícího o přerušení pravidelných měsíčních plateb na nákup Investičního zlata. Přerušení plateb je možné 

nejvýše na tři měsíce a toto přerušení lze Kupujícímu povolit nejvýše dvakrát za dobu trvání smlouvy. O žádosti rozhoduje Prodávající, který není povinen své rozhodnutí odůvodňovat. 
Na přerušení pravidelných měsíčních plateb není právní nárok. Kupující je povinen žádost podat prostřednictvím e-mailu na adresu bhs@bhs.cz nebo písemně na adresu Prodávajícího. 
Prodávající žádost posoudí a o výsledku vyrozumí Kupujícího písemně nebo elektronicky (e-mailem) nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení. Případné povolení přerušení 
pravidelných měsíčních plateb nemá vliv na celkovou lhůtu pro splnění této smlouvy dle čl. 3.12. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že každá měsíční platba se použije na nákup Investičního zlata o hmotnosti odpovídající hodnotě Investičního zlata dle ceny stanovené dle čl. 3.7. této 

smlouvy, současně dojde k přepočtu hmotnosti celkově nakoupeného Investičního zlata pro potřeby stanovení získané procentuální části Zlatého slitku pro účel informovanosti 
Kupujícího o plnění jeho závazku dle čl. 2.2. této smlouvy - poměr úhrady a ceny Zlatého slitku (procentuální část hmotnosti Zlatého slitku = výše úhrady/cena Zlatého slitku), a to vždy k 
22. dni v daném měsíci, v případě státních svátků či dnů pracovního volna (v ČR či na LBMA) bude informativní přepočet proveden vždy k nejbližšímu pracovnímu dni po 22. dni daného 
měsíce. Procentuální část hmotnosti Zlatého slitku zaokrouhlí Prodávající na tři desetinná místa. 

 
3.7. Cena Investičního zlata prodávaného Kupujícímu bude v příslušném měsíci stanovena jako součin ceny 1 g Investičního zlata vyhlášené na LBMA v USD vždy k 22. dni v daném měsíci 

(dále jen „den fixace“), kurzu CZK/USD vyhlášeného Českou národní bankou ke dni fixace, Prémia a hmotnosti Zlatého slitku, přičemž v případě státních svátků či dnů pracovního volna 
(v ČR či na LBMA) bude den fixace vždy nejbližší pracovní den po 22. dni daného měsíce na LBMA (Fix LBMA PM), Prémium se sjednává ve výši 28%. 

 
3.8. Prodávající bude na Internetových stránkách pravidelně informovat Kupujícího o aktuální ceně 1 g Investičního zlata pro danou hmotnost Zlatého slitku a pro daný den. 
  
3.9. Procentuální části hmotnosti Zlatého slitku podle jednotlivých provedených měsíčních plateb a tomu odpovídajících uskutečněných nákupů Investičního zlata bude Prodávající sčítat a 

Kupující se s aktuální výší součtu bude moci seznámit na Internetových stránkách Prodávajícího, a to v té jejich části, která bude zpřístupněna výhradně Kupujícímu.  
 
3.10. Pokud součet procentuálních částí hmotnosti Zlatého slitku uhrazených po přepočtu provedených plateb a s tím spojených nákupů Investičního zlata dle předchozích odstavců dosáhne 

nejméně 85% hmotnosti Zlatého slitku, 15 % hmotnosti Zlatého slitku, které bylo připsáno na účet oproti uhrazené jistotě podle odst. 3.1. a 3.2. tohoto článku smlouvy, převádí 
Prodávající Kupujícímu.   

 
3.11. Případný přeplatek na platbách na kupní cenu Investičního zlata provedených za účelem dosažení nákupů Investičního zlata odpovídajícího 85% hmotnosti Zlatého slitku zvoleného 

Kupujícím zašle Prodávající Kupujícímu na jeho účet do 4 týdnů ode dne doplacení měsíčních plateb do výše 85 % hmotnosti Zlatého slitku. 
 
3.12. Kupující se zavazuje, že 85 % hmotnosti Zlatého slitku nakoupí od Prodávajícího ve formě Investičního zlata dle této smlouvy nejpozději do 10 let od uzavření této smlouvy. V případě,  

že jednotlivé nákupy Investičního zlata podle této smlouvy ani v okamžiku uplynutí 10 let ode dne uzavření této smlouvy nepostačují k dosažení 85 % hmotnosti Zlatého slitku, zavazuje 
se Prodávající poskytnout Kupujícímu náhradní lhůtu k plnění v délce jednoho měsíce po uplynutí 10 let ode dne uzavření této smlouvy, přičemž v této lhůtě je Kupující povinen odkoupit 
od Prodávajícího takovou hmotnost Investičního zlata, aby bylo dosaženo hmotnosti Investičního zlata koupeného na základě této smlouvy ve výši 85 % hmotnosti Zlatého slitku 
zvoleného Kupujícím.  

 
4. Způsob hrazení kupní ceny, sazebník poplatk ů 

4.1. Kupující je povinen provádět všechny platby v rámci této smlouvy bezhotovostně pod variabilním symbolem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

4.2. Kupující je povinen kromě kupní ceny definované odstavcem 3. platit Prodávajícímu poplatky za služby uvedené v sazebníku poplatků, který tvoří přílohu této smlouvy, zejména tedy 
poplatek za  vedení komodity v evidenci BHS, a další služby, pokud Kupující takové další služby využije. Kupující se zavazuje složit na účet Prodávajícího do 5 dnů od podpisu smlouvy 
dostatek peněžních prostředků na úhradu jistiny, přičemž Kupující se zavazuje, že bude provádět platby poplatku za služby tak, aby byl vždy uhrazen na účet Prodávajícího nejpozději 
do konce měsíce za měsíc, za který je příslušný poplatek placen.  

 
5. Získání p řihlašovacích údaj ů a jejich zm ěna 

5.1. Prodávající založí Kupujícímu účet na Internetových stránkách. 
 
5.2. Kupující je povinen si během prvního přihlášení změnit přihlašovací údaje (heslo).   
 
5.3. Při zablokování účtu, zapomenutí či ztrátě přihlašovacích údajù se Kupující obrátí na Prodávajícího s žádostí o zaslání přihlašovacích údajů. V případě ztráty je Kupující povinen učinit 

tak neprodleně poté, co se o ztrátě dozví. Prodávající zašle neprodleně nové přihlašovací údaje Kupujícímu.  
 
5.4. Kupující je povinen po obdržení nových přihlašovacích údajů si tyto na Internetových stránkách změnit.  
 
5.5. Kupující je povinen přihlašovací jméno a heslo zabezpečit a chránit proti zneužití či prozrazení třetím osobám. V případě porušení tohoto ustanovení je Kupující povinen nahradit 

Prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.  
 

6. Dodání Zlatého slitku 
6.1. Smluvní strany se dohodly, že provedením nákupů Investičního zlata ve výši přepočtené na 85 % hmotnosti Zlatého slitku Kupujícím vzniká Prodávajícímu povinnost dodat Kupujícímu 

Zlatý slitek. Prodávající je povinen dodat Zlatý slitek do 6 týdnů ode dne dosažení nákupů Investičního zlata o hmotnosti ve výši 85% hmotnosti Zlatého slitku. 
 
6.2. Zlatý slitek předá Prodávající Kupujícímu po předchozí dohodě (datum a čas) v sídle společnosti Prodávajícího.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
6.3. Vlastnické právo ke Zlatému slitku přechází na Kupujícího okamžikem předání Zlatého slitku Prodávajícím. Při předání Zlatého slitku bude vystaven „Protokol o předání“. 

 
7. Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího 

7.1. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude v jeho úschově Investiční zlato o hmotnosti odpovídající součtu Kupujícím již nakoupeného Investičního zlata.  
Do držby v rámci úschovy se v tomto případě započítává i Investiční zlato, které je již Prodávajícím objednáno u třetí osoby avšak jeho dodání a zaplacení proběhne v pozdějším 
termínu, nejpozději však do 6 týdnů od jeho objednání. 

  
7.2. Prodávající je povinen minimálně jednou za 6 měsíců nechat ověřit auditorem či notářem zdali prodávající dodržuje ustanovení dle předchozího odstavce. Zprávu o ověření  

je Prodávající povinen zveřejnit na Internetových stránkách v zabezpečené části nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyhotovení.  
 
7.3. Prodávající zabezpečí, aby uveřejněné zprávy podle tohoto článku byly přístupné na Internetových stránkách v zabezpečené části nejméně po dobu trvání smlouvy.   
 
7.4. V případě vyzvání k převzetí Zlatého slitku ze strany Prodávajícího se Kupující zavazuje poskytnout veškerou součinnost, tak aby mohlo být naplněno ustanovení obsažené v čl. 6. této 

smlouvy. V případě, že tato součinnost nebude ze strany Kupujícího poskytnuta nejpozději do 1 kalendářního měsíce od doručení výzvy Kupujícímu a Kupující si nepřevezme Zlatý 
slitek, je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zlatého slitku ve výši 0,5% z hodnoty Zlatého Slitku měsíčně. Tato hodnota bude vypočtena vždy k poslednímu dni daného 
měsíce. 

 
7.5. Prodávající může v případě splnění všech povinností Kupujícího souvisejících s nákupem Investičního zlata dle této smlouvy nabídnout Kupujícímu odkoupení jeho Zlatého slitku. Tuto 

nabídku však Kupující může využít jen do doby, než Prodávající předá Zlatý slitek Kupujícímu. Platná výkupní cena, za kterou Zlatý slitek Prodávající odkoupí, je aktuální cena v den, 
kdy Prodávající obdrží akceptaci nabídky Kupujícím. Akceptace nabídky ze strany Kupujícího může být zaslána písemnou formou nebo elektronickou cestou na adresu bhs@bhs.cz. 
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7.6. Kupující může mimo ustanovení článku 7.5. požádat Prodávajícího, aby 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. 

 
7.7. Prodávající si vyhrazuje právo žádost o zpětný odkup dle článku 7.6. této Smlouvy odmítnout a to bez udání důvodu. 
 
7.8. 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. 
 
7.9. Prodávající se zavazuje po splnění všech náležitostí zpětného odkupu, zejména bodu 7.8. do 10 dnů zaplatit na účet Kupujícího, uvedený v této smlouvě dohodnutou částku. 
 

8. Odstoupení od smlouvy 
8.1. Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit, pokud Kupující bude v prodlení s plněním peněžitého závazku více než 60 dnů, nebo pokud se Kupující dostane nejméně 3x do 

prodlení s plněním jakéhokoli závazku o více než 5 dnů. 
 
8.2. Prodávající má dále právo od této smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí 85% Zlatého slitku ani v náhradní lhůtě uvedené v odst. 3.12. této smlouvy. 
 
8.3. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající je v prodlení o více než 60 dnů s plněním svých informačních povinností podle čl. 7. této smlouvy, nebo neplní 

svoji povinnost nákupu Investičního zlata podle čl. 7. této smlouvy. 
 
8.4. Smluvní strany se dohodly na následujícím vyrovnání v případě odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího: 
 

8.4.1. Prodávající je povinen vydat do 4 týdnů Kupujícímu Investiční zlato rovnající se součtu již nakoupeného Investičního zlata zaokrouhlené na celé gramy dolů.  
 

8.4.2. Prodávající je dále povinen ve stejné lhůtě vyplatit Kupujícímu finanční částku rovnající se násobku platné ceny 1g Investičního zlata zveřejněné na zabezpečené části 
Internetových stránek Prodávajícího v den odstoupení a hmotnosti Investičního zlata, o kterou se snížila hmotnost vydávaného Investičního zlata při zaokrouhlení podle odst. 
8.4.1.,přičemž obdobně se postupuje i pro případ, kdy vznikne Prodávajícímu povinnost vydat Investiční zlato Kupujícímu před předpokládaným ukončením této smlouvy. 
 

8.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Kupující bude v prodlení s plněním peněžitého závazku více než 60 dnů, nebo pokud se Kupující dostane nejméně 3x do prodlení s plněním 
jakéhokoli závazku o více než 5 dnů, a nebo pokud Kupující neuhradí 85% Zlatého slitku ani v náhradní lhůtě uvedené v odst. 3.12. této smlouvy, má Prodávající nárok na úhradu 
smluvní pokuty ve výši zaplacené jistoty. Nárok na tuto smluvní pokutu nezaniká odstoupením Prodávajícího od této smlouvy, smluvní pokuta se pro případ odstoupení od smlouvy 
započítává proti nároku na vrácení jistoty. 

 
8.6. O skladbě hmotnostních slitků Investičního zlata (1 g, 5 g, 10 g, atd.) rovnající se vydávanému Investičnímu zlatu, které je při vyrovnání dle odst. 8.4 Prodávající povinen vydat 

Kupujícímu, či v jiných případech, kdy vznikne Prodávajícímu povinnost vydat Investiční zlato Kupujícímu před předpokládaným ukončením této smlouvy, rozhodne Prodávající, Kupující 
tímto pověřuje Prodávajícího, aby v tomto smyslu vypořádal jeho případné spoluvlastnické právo k Investičnímu zlatu ve vztahu k třetím osobám. 

 
9. Ochrana osobních údaj ů 

9.1. 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. 

 
9.2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího i po ukončení smlouvy. 
 
9.3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
 
9.4. Prodávající je povinen osobní údaje Kupujícího plně zabezpečit proti zneužití. 
 
9.5. 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. 
 

10. Ostatní ujednání 
10.1. Prodávající tímto upozorňuje Kupujícího na právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb; to vše za předpokladu, že 

smlouva byla uzavřena mimo podnikatelské prostory Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být uplatněno u Prodávajícího v jeho sídle,  
jak je označeno v záhlaví této smlouvy.  

 
10.2. 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. 
 
10.3. Kupující se zavazuje, že Internetové stránky bude využívat jen pro soukromé nekomerční účely, k řádnému čerpání služeb podle smlouvy, a nebude nijak bránit v užívání těchto služeb 

ostatním klientům Prodávajícího. Použití automatizovaných systémů nebo programového vybavení za účelem neoprávněného přístupu k Internetovým stránkám, za účelem 
neoprávněného nebo hromadného získávání dat z Internetových stránek či hromadného zasílání dat do Internetových stránek je vyloučeno. Prodávající je oprávněn omezit nebo 
zabránit přístupu Kupujícího na Internetové stránky, pokud Prodávající zjistí, že Kupující porušil toto ujednání či jinak zneužil nebo se pokusil zneužít přístup k Internetovým stránkám; 
současně je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
10.4. Veškeré informace, data, počítačové programy, grafické a obrazové prvky a design umístěné na Internetových stránkách nebo jejichž prostřednictvím jsou Internetové stránky 

prezentovány, jsou součástí průmyslového a duševního vlastnictví Prodávajícího. Kupující je povinen toto vlastnictví Prodávajícího respektovat a nesmí jej využívat žádným jiným 
způsobem, než k čerpání služeb podle této smlouvy. Porušení tohoto závazku Kupujícím zakládá právo Prodávajícího omezit nebo zabránit přístupu Kupujícího na Internetové stránky; 
současně je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
10.5. Kupující bere na vědomí, že při uzavření smlouvy je Kupujícímu zřízen individuální (zabezpečený) přístup do zákaznické části Internetové stránky, na které bude informován 

Prodávajícím o provedených investičních službách a dalších důležitých provozních sděleních a zavazuje se informace na této internetové stránce pravidelně dle potřeby, nejméně však 
1x týdně, sledovat. 

 
10.6. Pokud má podle této smlouvy Prodávající zaslat finanční prostředky Kupujícímu, zašle tyto finanční prostředky na účet uvedený ve smlouvě, pokud Kupující písemně neoznámí 

Prodávajícímu účet jiný. Na tomto oznámení musí být podpis Kupujícího úředně ověřen. 
 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. 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. 

 
11.2. Veškeré změny nebo jiné úpravy této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány za obě Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že Sazebník poplatků může Prodávající 

jednostranně změnit. Změnu oznamuje Prodávající Kupujícímu zveřejněním v zákaznické části internetové stránky Prodávajícího. 
 
11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nich každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
11.4. 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. 

 

 

Za BH Securities a.s.  Za Zákazníka 

Dne:   Dne:  

Jméno:  
 

Jméno:  

 

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

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

Sazebník poplatk ů za služby 
 

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 
Vedení komodity v evidenci BHS 

100 Kč 
1.00 % z objemu v tržní hodnotě p.a. měsíčně 

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 jsou pravidelné měsíční nákupy Investičního zlata za účelem dosažení hmotnosti zvoleného Zlatého slitku. 

- Se skutečností, že cena Investičního zlata je závislá na ceně, která se vždy ke dni nákupu vyhlašuje na Londýnské burze The London Bullion Market Association 
(www.lbma.org.uk), kurzu CZK/USD a tzv. Prémia, tedy odměny Prodávajícího, která je stanovena ve výši  28%. 

- Se skutečností, že Kupující je povinen kromě kupní ceny Investičního zlata platit Prodávajícímu poplatky za služby uvedené v Sazebníku, který tvoří přílohu tohoto prohlášení, 
zejména tedy poplatek za uzavření smlouvy, za vedení a správu účtu, vedení komodity v evidenci BHS, převzetí Zlatého slitku 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 do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy uhradit jistotu ve výši  

7.500,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 100 gramů; 
15.000,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 250 gramů; 
27.500,- Kč v případě Zlatého slitku o hmotnosti 500 gramů; 
 
přičemž tato jistota slouží k zajištění povinností Kupujícího provádět pravidelné nákupy Investičního zlata jakož i povinnost Kupujícího provést nákup Investičního zlata 
odpovídající 85% hmotnosti zvoleného Zlatého slitku ve lhůtě 10 let od uzavření smlouvy s tím, že pokud Kupující splní řádně své povinnosti dle smlouvy, použije se tato jistota na 
úhradu kupní ceny za 15% hmotnosti zvoleného Zlatého slitku. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy z důvodů porušení smlouvy Kupujícím, bude jistota použita na 
úhradu smluvní pokuty ve výši jistoty.  

- Smlouva o dodání Investičního zlata může být předčasně ukončena odstoupením pro případ, že Kupující porušuje své povinnosti dle smlouvy (neprovádí sjednané nákupy 
Investičního zlata v pravidelném měsíčním intervalu, či neprovede nákup Investičního zlata odpovídající 85% hmotnosti zvoleného Zlatého slitku ve lhůtě 10 let od uzavření 
smlouvy) či pokud Prodávající poruší svoji povinnost uschovávat sjednané množství 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 ke 
splnění dodávky zboží či služeb. 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 In vesti čního zlata.  
 

 
V     dne   (podpis Kupujícího - Spotřebitele)    
 
 

- Smlouva o dodání Investičního zlata je uzavírána tak, že se Kupující zavazuje jednotlivými nákupy nakoupit Investiční zlato o hmotnosti odpovídající 85% zvoleného Zlatého slitku 
do 10 let od uzavření smlouvy. 

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


