
 
 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  

 
 
1.  POVAHA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK  
 
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi 
společností Swiss Gold, s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím pro nákup a úschovu zlata.  
 
1.2. Všeobecné obchodní podmínky byly vytvořeny za existence a při zohlednění aktuálních právních a 
ekonomických podmínek. Dojde-li později k potřebě změny použité úpravy, mohou být VOP v potřebném 
rozsahu upraveny. Taková úprava bude zveřejněna na webových stránkách společnosti Swiss Gold a každý 
kupující o nich bude na své udané kontaktní e-mailové adrese individuálně vyrozuměn.  
 
1.3. V ostatních případech smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP 
pouze písemnou dohodou obou stran s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále 
v platnosti. 
 
1.4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a upravují vzájemná práva a 
povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené prost-řednictvím 
internetového obchodu provozovaného prodávajícím na adrese: www.swiss-gold.cz. nebo některého ze 
zprostředkovatelů společnosti Swiss Gold, s.r.o.; údaje prodávajícího jsou následující:  
 Swiss Gold, s.r.o.,  

IČ: 242 86 559, se sídlem: Mostecká 273/21, Malá strana 118 00 Praha  
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 193189. 

 
1.5. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která podpisem Objednávky na nákup drahých kovů navrhla 
uzavření kupní smlouvy s prodávajícím podle obsahu Objednávky a těchto VOP; kupní smlouva je uzavřena 
akceptací Objednávky prodávajícím.  
 
 
2.  VYMEZENÍ POJMŮ  
 
Objednavatel 
Tímto označením se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o nákup zlata podle vzoru 
Objednávky na nákup drahých kovů a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Dále jen „objednavatel“. 
 
Zprostředkovatel 
Tímto označením se rozumí obchodní partner prodávajícího, který zprostředkovává styk mezi prodávajícím a 
objednavatelem. 
 
Zlato 
Tímto označením se rozumí zlato jako drahý kov o ryzosti min. 999/1000 ve slitcích o samostatně 
obchodovatelné hmotnosti. Dále též jen jako „drahý kov“. 
 
Číslo smlouvy / variabilní symbol platby 
Číslem smlouvy je číslo, kterým je označena objednávka na nákup drahých kovů a je zároveň variabilním 
symbolem všech – z objednávky vyplývajících – plateb kupujícího prodávajícímu. 
 
Identifikace plátce 
Veškeré platby vyplývající z objednávky kupujícího se identifikují prostřednictvím jeho čísla smlouvy, uvedené u 
platby jako poznámka. Bez této identifikace nelze platbu přiřadit ke konkrétnímu kupujícímu a pokládat ji za 
řádně provedenou. 
  



Oprávněný dědic 
Oprávněným dědicem je takový dědic zemřelého kupujícího, kterému vlastnictví k drahému kovu (uloženému 
pro zemřelého kupujícího v samostatných slitcích nebo v podobě spoluvlastnického podílu na zlaté rezervě 
prodávajícím) přiznává pravomocné rozhodnutí o nabytí dědictví. 
 
Podlimitní platba 
Podlimitní platbou se rozumí platba (nebo součet provedených plateb), která svojí výší neumož-ňuje 
bezprostřední prodej uceleného samostatného zlatého slitku kupujícímu. 
 
Zlatá rezerva 
V případě, že velikost splátky kupujícího neumožňuje prodávajícímu prodej samostatného slitku kupujícímu, 
stane se kupující vlastníkem ideálního spoluvlastnického podílu na slitku zlata, který za tím účelem drží 
prodávající. Takový slitek se nazývá zlatá rezerva. Velikost spoluvlastnického podílu odpovídá množství zlata v 
aktuální tržní ceně nákupu v době, ve které je na základě platby prodávající povinen prodej zlata kupujícímu 
provést a v případě dalších nákupů se zvětšuje až do doby, kdy lze spoluvlastnický podíl nahradit samostatným 
slitkem kupujícího. 
 
Aktivum kupujícího 
Znamená velikost jeho spoluvlastnického podílu na zlaté rezervě, je-li součet jeho plateb aktuálně nižší, než činí 
hodnota nejmenšího obchodovatelného zlatého slitku. 
 
Celková investovaná částka 
Tímto označením se rozumí údaj objednavatele, uvedený do objednávky na nákup drahých kovů, na jejímž 
základě prodávající provádí své plnění. Jedná se o celkovou částku, kterou chce objednavatel na nákup drahých 
kovů použít, zahrnuje tedy jak veškeré investice do nákupu drahého kovu, tak také dále v textu uváděnou 
odměnu. Součástí nejsou výdaje za služby, poskytované za samostatný poplatek. Od tohoto údaje se odvozují 
další parametry smlouvy. 
 
Smlouva o úschově 
Uzavřením kupní smlouvy je uzavřena i smlouva o úschově podle § 747 a násl. Občanského zákoníku; 
prodávající v pozici schovatele je povinen opatrovat prodané a zaplacené zlato s péčí řádného obchodníka 
v bankovním trezoru nebo bankovní bezpečnostní schránce banky umístěné na území České republiky, která má 
tyto prostory pojištěné v rozsahu obvyklém pro uložení drahých kovů. 
 
Odměna prodávajícího 
Odměnou prodávajícího se rozumí souhrnná částka účtovaná prodávajícím kupujícímu za služby podle uzavřené 
smlouvy (potvrzené objednávky na nákup drahých kovů). 
  
Účet služeb 
Je prodávajícím veden pro každého kupujícího a jsou v něm vedeny výdaje, které nejsou standardně spojeny s 
realizací kupní smlouvy a úschovou drahého kovu, nýbrž jsou vyvolané další službou, poskytnutou kupujícímu na 
jeho žádost prodávajícím. 
 
 
3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH  
 
3.1. Objednávkou na nákup drahých kovů, která je návrhem na uzavření kupní smlouvy na drahý kov, si 
objednavatel u prodávajícího sám, nebo prostřednictvím zprostředkovatele, objednává zlato, které získá 
opakovanými dodávkami zboží až do naplnění objemu finančních prostředků, označených na objednávce jako 
„celková investovaná částka“. Vyplněná objednávka na nákup drahých kovů objednatelem a takto doručená 
objednávka potvrzená prodávajícím, je řádně uzavřenou kupní smlouvou. Účinností nabývá smlouva připsáním 
první platby kupujícího na účet prodávajícího. 
 
3.2. Obsahem uzavřené kupní smlouvy je nákup zlata a následná úschova zakoupeného drahého kovu. 
Prodávající v pozici schovatele je povinen zlato pečlivě opatrovat výhradně v bankovním tresoru nebo bankovní 



bezpečnostní schránce banky umístěné na území České republiky; banka musí je mít pojištěné u pojišťovací 
společnosti v rozsahu obvyklém pro uskladnění drahých kovů. 
 
3.3. Prodané a zaplacené zlato - zlatá rezerva i zlaté slitky - nejsou ve vlastnictví společnosti Swiss Gold, s.r.o. 
(prodávajícího). Prodávající je povinen uschovat v bance zlatou rezervu, jakož i jednotlivé slitky kupujících 
odděleně od svého vlastního majetku. Za výběr banky i a jejich kontrolu ručí prodávající se svědomitostí řádného 
hospodáře, přičemž ručení za náhodu nebo vyšší moc je výslovně vyloučena. 
 
3.4. Aktuální název banky je zveřejněn na domovské stránce prodávajícího - na adrese: www.swiss-gold.cz. 
 
 

II. KUPNÍ SMLOUVA – PŘECHOD VLASTNICTVÍ  
 
 
1.  PŘIJETÍ / ODMÍTNUTÍ OBJEDNÁVKY 
 
Prodávající rozhodne o přijetí nebo odmítnutí objednávky na nákup drahého kovu (návrhu na uzavření kupní 
smlouvy) nejpozději pátý pracovní den po doručení objednávky. Přijetí nebo odmítnutí objednávky je třeba sdělit 
prostřednictvím textového dokumentu, odeslaného v uvedené lhůtě na (e-mailovou) adresu objednavatele. 
Účinnosti nabývá kupní smlouva připsáním první platby kupujícího na účet prodávajícího. 
 
 
2.  PŘECHOD VLASTNICTVÍ KE ZLATU 
 
2.1.  Přechod vlastnictví k drahému kovu na kupujícího podle přijaté a potvrzené objednávky na nákup 
drahých kovů (tedy uzavřené kupní smlouvy) dochází vždy ve lhůtě 2 pracovních dnů po provedené každé 
jednotlivé platbě kupujícího od připsání platby na účet prodávajícího. Cena, za kterou prodávající zlato 
kupujícímu prodává, bude cena zlata, uvedená na www stránkách prodávajícího pro kterýkoliv den této lhůty. 
 
2.2.  Kupní cena je splatná vždy na bankovní nebo PayPal účet prodávajícího a je zaplacena dnem připsání 
platby na takový účet. Platbu lze provést bankovním převodem na účet nebo platbou s využitím systému PayPal, 
vždy též s možností využití platební nebo kreditní karty kupujícího. 
 
2.3.  Z plateb provedených kupujícím je financován nákup zlata i úhrada odměny (včetně nákladů) 
prodávajícího. Poměr obou složek je takový, aby byla úhrada odměny prodávajícího provedena co nejdříve. Z 
každé jednotlivé splátky však musí být vedle úhrady odměny použito nejméně deset procent na investici do zlata. 
Tímto způsobem bude postupováno až do úplné úhrady výše odměny. 
 
2.4.  Pokud velikost provedené platby nebo součtu provedených plateb neumožňuje bez-prostřední prodej 
samostatného zlatého slitku kupujícímu, stane se kupující ideálním podílníkem na zlaté rezervě. Velikost 
spoluvlastnického podílu odpovídá množství zlata v aktuální tržní ceně v době, ve které je na základě platby 
prodávající povinen prodej zlata provést. 
 
2.5.  Kupující je tedy po nákupu provedeném na základě každé jednotlivé platby, vlastníkem odpovídajícího 
množství zlata. 
 
2.6.  Odpovídající hodnota spoluvlastnického podílu na zlaté rezervě bude až do příštího nákupu vedena jako 
aktivum (platba na budoucí kupní cenu vlastního samostatného investičního slitku). Součet všech aktiv musí být 
v každém okamžiku nižší, než hodnota zlaté rezervy držené prodávajícím. 
 
2.7.  Jakmile výše aktiva jednotlivého kupujícího překročí stanovenou minimální hmotnost slitku drahého 
kovu, obchodovaného prodávajícím, bude individuální slitek kupujícímu automaticky vyměněn za jeho podíl na 
zlaté rezervě. Tímto způsobem se kupující stává majitelem vlastního individuálního slitku a přestává být 
podílovým spoluvlastníkem zlaté rezervy. 
 



2.8.  S přihlédnutím k ust. § 140 Obč. zákoníku kupující prohlašuje, že se (stejně jako ostatní spoluvlastníci) 
vzdává svého předkupního práva vůči ostatním spoluvlastníkům. Prodávající je tedy oprávněn vydat každému 
kupujícímu jeho množství příslušného drahého kovu, nebo jeho množství drahého kovu odkoupit, aniž by bylo 
třeba souhlasu ostatních podílových spoluvlastníků. Prodávající není oprávněn jakýmkoli jiným způsobem 
snižovat množství drahého kovu, který se nalézá v podílovém vlastnictví. 

 
 
3.  NÁKUPNÍ ZDROJE PRODÁVAJÍCÍHO  
 
Prodávající nakupuje a dále prodává výhradně zlato, pocházející od mezinárodně uznávaných zpracovatelů 
(mincoven), obchodníků certifikovaných „The London Bullion Market Association“ nebo srovnatelných asociací 
obchodníků s drahými kovy. Prodávající je povinen si počínat při výběru svého dodavatele s péčí řádného 
obchodníka. 
 
 
4.  VELIKOST SLITKU  
 
4.1. Prodávající nemá žádné omezení při volbě velikosti investičních slitků drahých kovů a řídí se aktuální 
nabídkou na trhu s přihlédnutím k tomu, aby byl nákup pro kupujícího co nejvýhodnější a zároveň co nejvíce 
umožňoval individualizaci majetku kupujícího. 
 
4.2. Prodávající může stanovit nejmenší velikosti investičních slitků pro dobropisy a dodávky ve fyzické 
formě, jako např. slitky a běžné investiční mince, uváděné v kusech a s odpovídajícími údaji hmotnosti v 
gramech. Tento údaj je uváděn na www stránkách prodávajícího. 
 
 
5.  SKLADOVÁNÍ DRAHÉHO KOVU  
 
5.1. Kupní smlouva o koupi drahého kovu uzavřená s prodávajícím je zároveň smlouvu o úschově 
zakoupeného zlata.  
 
5.2. Zlato kupujícího je uskladněno v bankovním trezoru nebo bankovní bezpečnostní schránce, kterou 
banka má řádně pojištěnou v souladu s požadavky pojišťovacích společností v rámci pojistných smluv. Aktuální 
uschovatel bude vždy uveřejněn na domovské stránce prodávajícího. Prodávající uloží zlatou rezervu, jakož i 
jednotlivé slitky kupujících, odděleně od svého vlastního majetku. 
 
5.3. Za výběr banky a pojišťovací společnosti a jejich kontrolu ručí prodávající se svědomitostí řádného 
hospodáře, přičemž ručení za náhodu nebo vyšší moc je výslovně vyloučeno. 

  
 
6.  DĚDĚNÍ  
 
6.1.  Smrtí kupujícího se jeho vlastnictví k drahému kovu stává předmětem dědictví a prodávající jeho 
prozatímním depositářem. 
 
6.2.  Z deposita bude zlato vydáno, nebo s ním bude v souladu s požadavky oprávněného dědice naloženo 
jinak, po předložení pravomocného rozhodnutí o vypořádání dědictví. 
6.3.  Oprávněný dědic je též oprávněn ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví od 
závazku k dalším platbám, vedoucím k dosažení dohodnuté celkové investované částky, odstoupit. 
 
 
7.  LIKVIDACE / ÚPADEK PRODÁVAJÍCÍHO 
 
Vlastnictví kupujícího k deponovanému drahému kovu není takovou událostí ohroženo. Celý koncept 
prodávajícího je uspořádán tak, že je kupující vždy individuálním vlastníkem nebo spoluvlastníkem drahého 



kovu. Likvidace či úpadek prodávajícího se může týkat pouze vlastnictví nebo spoluvlastnického podílu 
prodávajícího, ne majetku kupujícího. 
 
 
8.  PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÉHO DRAHÉHO KOVU  
 
8.1.  Předání drahého kovu prodávajícím kupujícímu se provádí osobně, pověřenou osobou jednající za 
prodávajícího na místě uložení zlata v zabezpečené schránce, nebo poštou, na základě písemné žádosti 
kupujícího – vyplněného a vytištěného formuláře uvedeného pro takový účel na www stránkách prodávajícího – 
na adrese www.swiss-gold.cz. Písemná žádost musí obsahovat úředně (u žadatelů z ČR) nebo notářem (u 
ostatních) ověřený podpis kupujícího (nebo oprávněného dědice, který zároveň pro takový případ jako přílohu 
přiloží ověřenou kopii dědického rozhodnutí). Žádost o odeslání zlata na zadanou adresu je třeba z 
bezpečnostních důvodů doplnit přílohou: oboustrannou kopií osobního průkazu. 
 
8.2.  Náklady na dopravu do označeného místa dodávky a odpovídající pojištění jsou nákladem kupujícího a 
doprava je provedena teprve po připsání odpovídající úhrady na účet prodávajícího. 
Tyto náklady je prodávající oprávněn stanovit paušály, zveřejněnými na jeho webových stránkách. 
 
8.3.  Namísto předání drahého kovu je kupující oprávněn nabídnout prodávajícímu kdykoliv jeho zpětný 
odkup (viz níže). 
 
8.4.  Prodávající zlato vydá v podobě investičních slitků, jejichž skladbu je oprávněn sám určit. Není-li možné 
podíl kupujícího pro jeho velikost zcela nebo zčásti vydat v podobě investičních slitků, je prodávající oprávněn 
oddělit a vydat kupujícímu odpovídající drahý kov v podobě oddělené části zlaté rezervy, případně, není-li 
oddělení takového množství technicky možné, vyplatit jeho cenu v penězích, v aktuální ceně zlata stanovené pro 
odkup v době výplaty. 
 
 
9.  POPLATKY  
 
9.1. Prodávající kupujícímu vedle odměny neúčtuje žádné poplatky spojené s náklady nákupu, získání a 
udržování bezpečnostní schránky, její pojištění a provádění kontroly dostatečnosti zlaté rezervy a zakoupeného 
objemu samostatných investičních slitků zlata. Tyto náklady jsou zahrnuty do účtované odměny (obchodní 
marže) prodávajícího. 
 
9.2. To neplatí pro případy, kdy tato smlouva zaniká jiným způsobem než řádným splněním. 
 
 

III. VÝPIS Z KONTA KUPUJÍCÍHO  
 

 
1.  ŽÁDOST O VÝPIS Z KONTA  
 
1.1. Kupující může kdykoliv požádat prodávajícího o výpis ze svého konta. 
 
1.2. V zájmu zachování diskrétnosti je žádost třeba odeslat vždy s vyznačením čísla smlouvy. 
1.3. Výpis z konta kupujícího je kupujícímu poskytován zásadně odesláním písemné zprávy e-mailem na 
adresu kupujícím udanou v objednávce (kupní smlouvě) na nákup drahých kovů.  

 
 

IV. MĚNOVÉ OTÁZKY / DANĚ 
 
 
1.  Veškeré platby vedené mezi prodávajícím a kupujícím, spojené se smlouvou o prodeji drahého kovu, jsou 



prováděny v CZK (dokud existuje jako samostatná měna), Eurech nebo USD. V případě převodu Eur a USD na 
CZK bude použit aktuální kurz banky prodávajícího, na kterou kupující provádí své platby. 
 
2.  V případě povinné daně z přidané hodnoty (či jiné obdobné daně/ při obchodu se zlatem je dohodnutá 
kupní cena cenou netto (bez daně). 
 
3.  Kupující bere na vědomí, že poskytovatel neručí za daně, které případně kupujícího zatíží v souvislosti s 
nákupem či prodejem drahých kovů. Prodávající neposkytuje žádné daňové poradenství. 
 
 

V. RIZIKO / NÁKLADY ZA DODÁVKU  
 
Veškerá rizika a náklady (přepravní náklady do prostoru uskladnění v bezpečnostní schránce – trezoru, na 
zajištění a udržování bezpečnostní schránky, pojištění, kontrolu ad.) za dodávku nese prodávající. Pokud si 
kupující nechá dodat zakoupený drahý kov na jinou adresu, bude dodávka přiměřeně své hodnotě pojištěna a 
přeprava provedena na náklad kupujícího. Kupujícímu jsou prostřednictvím této smlouvy postoupeny případné 
škodní nároky prodávajícího vůči majiteli bezpečnostní schránky (trezoru) na vydání drahých kovů. Kupující 
přijme toto postoupení podpisem objednávky. 
 
 

VI. ZPĚTNÝ ODKUP / SPRÁVA DRAHÉHO KOVU 
 
6.1.  Kupující je oprávněn podat prodávajícímu písemnou žádost o zpětný odkup pro něj zakoupeného 
drahého kovu (celého, nebo části). Prodávající přijme během pěti pracovních dnů nabídku na zpětný odkup a 
tento bez zbytečného odkladu provede. Kupující se vzdává potvrzení o přijetí nabídky zpětného odkupu. 
Odkupní cena prodávajícího se uvádí každý den v ceníku, zveřejněném na www na adrese www.swiss-gold.cz 
prodávajícího a bude odpovídat kterémukoliv ze dnů shora uvedené pětidenní lhůty. Pokud při takové operaci 
vznikne daňová povinnost, platí ustanovení čl. IV VOP. 
 
6.2.  Prodávající je oprávněn nabídku na zpětný odkup odmítnout, pokud je trh se zlatem narušen, takže je 
poskytovatel zbaven možnosti zlato dále prodávat. O tom musí být kupující bezodkladně informován. V 
takovém případě má kupující právo na vydání drahého kovu. Prodávající je oprávněn nabídku na zpětný odkup 
odmítnout též v případě, že náklady na převod odkupem získaného peněžního ekvivalentu nedosahuje nákladů 
na jejich převod na k tomu označený účet. 
 
6.3.  Zpětným odkupem kupující pozbývá ve prospěch prodávajícího své podílové spolu-vlastnictví ke zpětně 
odkoupenému množství drahého kovu – slitkům i podílu na drahém kovu, tvořícím zlatou rezervu. 
 
6.4.  Žádost o zpětný odkup drahého kovu je nutno podat na formuláři, který je pro takový případ k dispozici 
pro tisk na www stránkách prodávajícího na adrese www.swiss-gold.cz. Formulář je třeba po vyplnění podepsat, 
podpis úředně (mimo ČR notářsky) ověřit a s spolu s fotokopií obou stran osobního identifikačního dokladu 
odeslat na korespondenční nebo e-mailovou adresu prodávajícího. 
 
 
 
 

VII. KONTROLA  
 
7.1.  Inventurní kontrola stavu zlata v obchodovatelných slitcích a dostatečné výše rezervy ve zlatě, tj. objemu 
rezervy převyšující svou hodnotou součet aktiv kupujícího, je prováděna externím kontrolorem čtvrtletně, ve 
spolupráci s prodávajícím. 
 
7.2.  Externí kontrolou byl pověřen notář JUDr. Milan Šmidrkal, zakládající člen Notářské komory se sídlem 
notářské kanceláře v Brně, Křenová 40, PSČ 602 00. 



 
7.3.  V průběhu trvání smlouvy může být kontrolou pověřen též jiný člen notářské komory se sídlem v místě, 
ve kterém je drahý kov bezpečně uskladněn. 
 
 

VIII. ZÁNIK KUPNÍ SMLOUVY 
 
 
1. DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI KUPNÍ SMLOUVY 
 
1.1.  Doba maximální účinnosti smlouvy je odvozena z rychlosti, za kterou bude dosaženo hodnoty uvedené 
v objednávce pod údajem „celková investovaná částka“. 
 
1.2.  Tato kupní smlouva zaniká splněním všech sjednaných plnění. 
 
1.3.  Tato kupní smlouva dále zaniká: 
 
1.3.1 odstoupením kupujícího podle § 53 Občanského zákona. 

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce či poplatku do 15 
dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího. Podpis odstupujícího musí 
být úředně – před matrikou nebo notářem – ověřen. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy 
má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením předmětu 
plnění. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů 
od odstoupení.  

 
1.3.2 výpovědí smlouvy kupujícím. 

Kupující může písemně vypovědět kupní smlouvu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. Výpověď vyžaduje ke své 
platnosti písemnou formu a úřední ověření podpisu kupujícího. Smluvní strany jsou povinny se v této 
lhůtě vypořádat. Prodávající účtuje k tíži kupujícího pouze paušální poplatek ve výši 8,8 % z částky, 
označené jako „celková investovaná částka“. Na paušální poplatek se započte zaplacený poplatek – 
odměna prodávajícího. 

 
1.3.3 dohodou účastníků. 

Smluvní strany mohou shodně ujednat ukončení kupní smlouvy s provedeným vypořádá-ním. V případě 
vypořádání prodávající účtuje k tíži kupujícího též paušální poplatek nákladů vypořádání ve výši 8,8 % z 
částky, označené jako „celková investovaná částka“. Na paušální poplatek se započte kupujícím 
zaplacený poplatek – odměna prodávajícího. 
 

1.3.4 uplynutím tří let, v průběhu kterých nebyla na účet prodávajícího připsána žádná platba na nákup zlata, 
postupnými dodávkami provedená kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy. Za poslední den lhůty 
se pokládá poslední den v 36. měsíci následujícím po mě-síci s dnem, ve kterém proběhla poslední 
provedená platba. V případě vypořádání prodávající účtuje k tíži kupujícího též paušální poplatek 
nákladů vypořádání zveřejněný na internetových stránkách www.swiss-gold.cz a paušální poplatek ve výši 
8,8 % z částky, označené jako „celková investovaná částka“. Na paušální poplatek se započte kupujícím 
zaplacený poplatek – odměna prodávajícího. 

 
 

2. VYPOŘÁDÁNÍ 
 
2.1. Vypořádání nároků kupujícího a prodávajícího se provádí v aktuální ceně drahého kovu,  
uvedené na www stránkách prodávajícího pro odkup drahého kovu (čl. VI, odst. 2 shora se uplatní i v takovém 
případě) nebo vydáním oddělitelné části zlaté rezervy. Výtěžek získaný odkupem drahého kovu je zaveden jako 
aktivum kupujícího na jeho účet služeb a z něj po odpočtu tam případně evidovaných pasiv kupujícího převeden 



na účet kupujícího na jeho náklad. 
 
2.2. V případě vypořádání jako důsledku aplikace článku VIII. odst. 1.3.2 a odst.1.3.3 a odst.  
shora prodávající účtuje k tíži kupujícího též paušální poplatek nákladů vypořádání ve výši 8,8 % z částky, 
označené jako „celková investovaná částka“. Na paušální poplatek se započte kupujícím zaplacený poplatek – 
odměna prodávajícího. Částka, zbývající po odpočtu tohoto poplatku a případně i evidovaných pasiv, bude 
následně převedena na zvláštní účet prodávajícího a z něho vyplacena kupujícímu bez zbytečného odkladu po 
obdržení pokynu k výplatě. Převyšuje-li zůstatek výši nákladů převodu - na náklad kupujícího bude převedena na 
jím označený bankovní účet. 
 
 

IX. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1.  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE  
 
Použije-li prodávající při své činnosti zprostředkovatele, pracuje takový zprostředkovatel pod vlastním jménem a 
vystupuje sám za sebe, přitom zprostředkovává pouze kontakt mezi objednatelem / kupujícím a prodávajícím. 
Zprostředkovatel není zplnomocněn poskytovat za prodávajícího poradenské služby nebo činit přísliby, které se 
liší od předkládaných všeobecných podmínek nebo od objednacího formuláře / návrhu na uzavření kupní 
smlouvy. Nesmí především činit přísliby na služby nebo takové služby za prodávajícího potvrzovat. 
 
 
2.  INFORMAČNÍ POVINNOST  
 
2.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem veškeré nutné informace, které mají zásadní vliv na 
obsah nebo trvání kupní smlouvy.   
 
2.3. Kupující se zavazuje, že prodávajícímu bezodkladně sdělí změnu adresy a kontaktních  
údajů. Korespondence probíhá vždy na poslední známou korespondenční nebo e-mailovou adresu prodávajícího. 
 
2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že kupní smlouva (objednávka) na nákup drahých kovů je  
archivována a přístupná za podmínek uvedených v odstavci 3 tohoto článku.  
 

 
3.  OCHRANA ÚDAJŮ  
 
Objednávka nákupu drahého kovu je archivována spolu se všemi tam uvedenými osobními údaji u prodávajícího 
nebo jím zmocněné třetí osoby, zabývající se archivací dat jako svým předmětem podnikání. Není-li provedena 
první platba ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo ztratí-li smlouva některým ze způsobů uvedených shora svou 
účinnost, budou data ze svého úložiště smazána. Do této doby bude prováděno zpracování (ukládání, využívání, 
vyhodnocování a přenášení) dat výlučně za účelem správy a péče o tuto objednávku drahých kovů. Předávání 
údajů nezainteresovaným třetím osobám je nepřípustné. Objednávka je přístupná pro prodávajícího a kontrolní 
orgány. 
 
 
4.  DORUČOVÁNÍ - PÍSEMNÁ FORMA 
 
4.1. Veškeré dohody, dodatky, jakož i výpověď nebo odstoupení, vyžadují ke své platnosti písemnou formu. 
Za takovou se pro účely této smlouvy pokládá (a) listina s odstoupením od kupní smlouvy podle článku VIII. 
odst. 1.3.1 a (b) listina s výpovědí podle odst. 1.3.3, doručená prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
V ostatních případech se za doručenou zásilku pokládá i použití e-mailu odeslaného na formuláři www stránek 
prodávajícího. 
 
4.2. Zpráva je doručena: 



 
4.2.1 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita 

zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem; 
 
4.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky 

adresátem. V těchto případech i odepřením převzetí zásilky adresátem.   
 
4.2.3 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 5-ti pracovních 

dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí zásilky v případech, kdy dojde k uložení zásilky 
u provozovatele poštovních služeb, a to i v případech, kdy se adresát o uložení nedověděl.  

 
 
5.  SALVÁTORSKÁ KLAUZULE  
 
Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy, uzavřené mezi objednatelem (kupujícím) a prodávajícím na základě 
těchto Všeobecných obchodních podmínek pozbyla platnosti, zbývající ustanovení zůstávají nadále platná. 
Neplatné, nejasné nebo nerealizovatelné ustanovení se nahradí, respektive vyloží tak, aby se dosáhlo v něm 
zamýšlenému hospodářskému účelu. Případné nedostatky se musí doplnit v souladu se zamýšleným 
hospodářským účelem. 
 
6.  JAZYK SMLOUVY  
 
Tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě, vhodné k vytištění. Smlouvu lze uzavřít ve všech jazycích, 
ve kterých je na www stránkách k dispozici objednávkový formulář. S prodávajícím je však možno nadále 
komunikovat pouze v jazyce českém nebo anglickém. (Český a slovenský jazyk se pro tyto účely neodlišují). 
 
 
7. ŘEŠENÍ SPORŮ  
 
Smluvní strany se podle ust. §89 a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti věcně příslušného 
soudu se sídlem v Hradci Králové - pro všechny spory případně vzniklé mezi nimi ohledně plnění této smlouvy a 
z nich plynoucích práv a povinností. 

 
 
    -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 


