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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti 
 

BEDRA CZ s.r.o. 
IČ: 092 39 880 

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Haštalská 760/27, PSČ: 110 00 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333072, 

 
 

ODDÍL 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti BEDRA CZ 

s.r.o., IČ: 092 39 880, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Haštalská 760/27, PSČ: 110 00 (dále jen 
„Společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní 
smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu § 419 
Občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky upravují jak případy, kdy je na základě Kupní 
smlouvy prodávajícím Společnost a kupujícím zákazník (dále jen „Zákazník“), tak případy, kdy je 
na základě Kupní smlouvy kupujícím Společnost a prodávajícím obchodní partner (dále jen 
„Dodavatel“). 

 
1.2 Práva a povinnosti je možné odchylně od Obchodních podmínek sjednat v Kupní smlouvě. 

Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. 
 
1.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou součástí Kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou 

vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před 
jakýmikoliv jinými obchodními či jinými podmínkami, jež jsou součástí daného obchodního vztahu, 
a to výlučně s výjimkou podmínek obsažených v Kupní smlouvě. 

 
1.4 Znění Obchodních podmínek je Společnost oprávněna jednostranně měnit či doplňovat. Tímto 

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
Obchodních podmínek. Znění Obchodních podmínek s uvedením doby platnosti jsou uveřejněna 
na webové stránce Společnosti. 

 
 

ODDÍL 2 – SPOLEČNOST V POSTAVENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 
 
Ustanovení tohoto oddílu se použijí v případech, kdy je Společnost v postavení prodávajícího, tj. zejména 
v případech, kdy Zákazníkovi dodává zboží, výrobky a případně i služby. 
 
 
2. KUPNÍ SMLOUVA 
 
2.1 Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká akceptací objednávky Zákazníka 

Společností. K jakékoli podmínce, závazku, výhradě či specifikaci uvedené v objednávce 
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Zákazníka, pakliže se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, se nepřihlíží, není-li výslovně 
schválena Společností v přijetí (akceptaci) objednávky. 
 

2.2 Veškeré nabídky učiněné Společností jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako 
závazné nebo neobsahují lhůtu pro jejich akceptaci. 

 
2.3 Převzetí kteréhokoli zboží prodávaného Společností Zákazníkem, přijetí plnění jakékoli služby 

poskytované Společností Zákazníkem, jakož i úhrada jakékoli částky, kterou Společnost účtovala 
Zákazníkovi, se považuje za přijetí Obchodních podmínek i v případě, že nedošlo k uzavření Kupní 
smlouvy, za předpokladu, že Zákazník o existenci Obchodních podmínek věděl, nebo měl vědět. 

 
2.4 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. 

Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s 
uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí Zákazník sám. 

 
2.5 Na základě uzavřené Kupní smlouvy vzniká Společnosti povinnost dodat Zákazníkovi zboží, které 

je předmětem koupě, a umožnit Zákazníkovi nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, resp. 
rovněž poskytnout službu, která je spojena s předmětem koupě (dále jen „Předmět koupě“), a 
Zákazníkovi vzniká povinnost převzít objednaný Předmět koupě, či přijmout poskytnutou 
objednanou službu, a zaplatit Společnosti za Předmět koupě kupní cenu (dále „Kupní cena“). 
 

2.6 Předmět koupě bude dle dohody učiněné mezi Společností a Zákazníkem doručen Zákazníkovi 
poštou na sjednanou adresu nebo jej Zákazník převezme přímo od Společnosti na sjednaném 
místě. 

 
3. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Ceny a specifikace zboží a služeb a termíny plnění uvedené v dokumentaci Společnosti slouží 

pouze k informačním účelům a nejsou pro Společnost závazné, dokud veškeré podmínky koupě 
nejsou ujednány mezi Společností a Zákazníkem v souladu s ust. čl. 2 těchto Obchodních 
podmínek. 

 
3.2 Kupní cena nezahrnuje jakékoli daně, cla, poplatky, náklady na přepravu či pojištění a obdobné 

úhrady, které mohou být Společností účtovány nad rámec výše sjednané Kupní ceny. Určení výše 
daně, cla a dalších poplatků se řídí zejména platnými právními předpisy České republiky a dalšími 
předpisy, kterými je Společnost vázána. 

 
3.3 V případě, že je Kupní cena sjednána na základě ceníků Společnosti a dodávka není uskutečněna 

v době 4 (čtyř) měsíců ode dne uzavření Kupní smlouvy, uplatní se ceníky Společnosti platné 
v době dodání (Kupní cena je v každém případě ponížená o případně sjednanou slevu). 

 
3.4 Cena bude Zákazníkem obratem uhrazena na základě faktury vystavené Společností a doručené 

Zákazníkovi. V případě prodlení Zákazníka s uhrazením faktury v době splatnosti, je Zákazník 
povinen zaplatit Společnosti úroky z prodlení ve výši 9 % p.a. jdoucí ode dne následujícího po datu 
splatnosti příslušné faktury do dne úplného zaplacení dlužné částky. Tím nejsou dotčeny žádné 
další nároky Společnosti včetně nároku na náhradu škody a práva Společnosti na odstoupení od 
smlouvy dle ust. čl. 3 odst. 3.11 těchto Obchodních podmínek. 
 

3.5 Společnost a Zákazník vylučují možnost jednostranného započtení jakékoliv pohledávky 
Společnosti za Zákazníkem ze strany Zákazníka. 
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3.6 Má-li být dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněno později než jeden měsíc od okamžiku 

uzavření Kupní smlouvy, je Společnost oprávněna jednostranně zvýšit sjednanou Kupní cenu 
v souvislosti s vývojem úrovně cen, míry inflace, mzdovým vývojem, kursovým rozdílem či dalšími 
ekonomickými a obchodními faktory. Pakliže takto dojde ke zvýšení celkové Kupní ceny (bez daní, 
cel, poplatků aj.) o více než 15 %, je Zákazník oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit s okamžitou 
účinností písemným oznámením doručeným Společností ve lhůtě 3 (tří) dnů ode dne doručení 
oznámení Společnosti o zvýšení Kupní ceny. 

 
3.7 Každé dodání zboží nebo poskytnutí služby se považuje za samostatné zdanitelné plnění a 

fakturace proběhne obvykle po předání zboží či poskytnutí služby Zákazníkovi. Společnost je však 
oprávněna dle svého uvážení provádět fakturaci za dodání zboží nebo poskytnutí služby  
i předem. Není-li ve faktuře uvedeno jinak, každá faktura vystavená Společností je splatná do  
14 (čtrnácti) dnů od data jejího vystavení. 

 
3.8 Veškerá peněžitá plnění vyplývající z Kupní smlouvy musí být uhrazena Zákazníkem v plné výši 

bez možnosti uplatnění jakýchkoli srážek, zadržení, odpočtů, zápočtů či protinároků činěných z 
jakéhokoli důvodu. 

 
3.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka uhradit Kupní cenu splněna okamžikem 

připsání příslušné částky na účet Společnosti. 
 
3.10 Společnost může na základě vlastního uvážení požadovat po Zákazníkovi poskytnutí zálohy na 

kupní cenu až do celé výše Kupní ceny nebo zajištění dluhu Zákazníka jiným způsobem, který 
bude pro Společnost uspokojivý; pakliže takový požadavek není Zákazníkem splněn, je Společnost 
oprávněna pozastavit plnění dle Kupní smlouvy nebo od Kupní smlouvy odstoupit, a to co do celého 
předmětu plnění nebo jakékoli jeho části, a požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 5 % (pěti procent) z Kupní ceny nebo ceny odpovídající zrušené části objednávky, jakož i 
náhradu vzniklé škody. 

 
3.11 V případě prodlení Zákazníka s jakoukoli platbou je Společnost oprávněna odstoupit od jakékoli 

smlouvy se Zákazníkem nebo kterékoli její dosud nesplněné části. Společnost má dále právo 
pozastavit plnění Kupní smlouvy až do úplného splnění všech závazků Zákazníka. 
 

3.12 Společnost na své náklady pojišťuje zásilky proti krádeži, proti poškození přepravou, vodou či 
ohněm a proti dalším pojistným rizikům. 

 
4 DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 
4.1 Zboží či výrobek (dále společně jen „Zboží“) bude Zákazníkovi dodáno dle uzavřené Kupní 

smlouvy. Jakékoli termíny plnění uvedené Společností v souvislosti s přepravou a předáním Zboží 
mají pouze informativní charakter. V případě, že bylo sjednáno zaslání Zboží, vztahují se dodací 
termíny k okamžiku předání Zboží k přepravě; Společnost neodpovídá za jakékoli prodlení 
v dodání zboží Zákazníkovi bez ohledu na jeho příčinu, pokud Zboží předala k přepravě 
adresované Zákazníkovi včas. 

 
4.2 Zákazník se zavazuje převzít Zboží při dodání. Termín dodání Zboží se prodlužuje o dobu, po 

kterou Zákazník neplnil své povinnosti dle Kupní smlouvy; tím nejsou dotčena jakákoliv další práva 
Společnosti, zejména práva spojená s prodlením na straně Zákazníka. 
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4.3 V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží dodat opakovaně nebo jiným 
způsobem, než bylo uvedeno v Kupní smlouvě, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s 
opakovaným dodáním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání. 

 
4.4 Společnost je oprávněna uskutečnit dodání Zboží po částech a fakturovat každou částečnou 

dodávku zvlášť. V případě plnění po částech nezakládá prodlení či vada jednoho či více dílčích 
plnění právo Zákazníka na náhradu škody ani na odstoupení od smlouvy jako celku, ani jakékoli 
její části, je-li dodávka jako celek řádně splněna v dohodnutém termínu. 

 
4.5 Společnost je oprávněna změnit specifikaci Předmětu koupě, pakliže taková změna zásadním 

způsobem neovlivní funkčnost nebo jiné podstatné vlastnosti Zboží nebo služby, která má být 
poskytnuta dle Kupní smlouvy. Veškeré popisy, nákresy, ilustrace a ostatní informace týkající se 
Zboží a služeb uvedené v katalozích, nabídkách, cenících, propagačních materiálech a jiných 
dokumentech Společnosti mají pouze obecný charakter a přibližnou povahu sloužící k vytvoření 
obecné představy a podání základní informace Zákazníkovi; v žádném případě z nich není možné 
vyvozovat odpovědnost či záruku Společnosti, ani netvoří součást Kupní smlouvy, ledaže jsou 
takové dokumenty výslovně připojeny ke Kupní smlouvě (objednávce a přijetí objednávky) jako její 
příloha tvořící součást Kupní smlouvy. 

 
4.6 Společnost poskytne Zákazníkovi službu v souladu s Kupní smlouvou. 
 
4.7 Zákazník se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré informace a podklady potřebné k řádnému 

poskytování služeb a seznámí ji s veškerými omezeními a bezpečnostními riziky. Zákazník plně 
odpovídá za úplnost a přesnost poskytnutých informací, podkladů a opatření shora uvedených. 
V případě porušení kterékoli povinnosti Zákazníka stanovené v předchozí větě je Společnost 
oprávněna pozastavit plnění Kupní smlouvy nebo od Kupní smlouvy odstoupit, a to co do celého 
předmětu plnění nebo jakékoli jeho části, a požadovat náhradu škody v plné výši. Současně 
Společnost neodpovídá za vady poskytnutých služeb, ani za škody vzniklé v důsledku porušení 
povinnosti Zákazníka dle ust. tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek. 

 
4.8 Společnost neodpovídá za jakékoli prodlení v dodání Zboží či poskytnutí služby, ať již v celém či 

částečném rozsahu, způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost Společnosti, za které se 
považuje především válka, sabotáž, veřejné nepokoje, povstání nebo jiné případy občanské 
neposlušnosti, jednání obecného ohrožení, překážky či zpoždění v dopravě, zásahy veřejné moci, 
nehody, požáry, výbuchy, povodně a záplavy, bouře, stávky, epidemické, pandemické a obdobné 
stavy a omezení z nich vyplývající, výpadky v dodávkách paliva, surovin či poruchy strojů a 
zařízení, pakliže tyto okolnosti nelze Společnosti přičítat. V případě, že tyto okolnosti představují 
nezanedbatelné ztížení sjednané dodávky či dodávku zcela znemožňují a toto ztížení či 
znemožnění není pouze dočasné, je Společnost oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. V případě 
dočasného trvání důsledků uvedených okolností se sjednaná dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání 
těchto důsledku s připočtení přiměřené doby na opětovné obnovení provozu. V případě, že 
Zákazník v důsledku předpokládaného opožděného dodání zapříčiněného okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost Společnosti, již nepožaduje dodání zboží, má právo odstoupit od smlouvy, a to za 
předpokladu, že tak učiní bezodkladně po té, co se o dané okolnosti dozvěděl. 
 

4.9 Společnost je oprávněna poskytnout Zákazníkovi pouze částečné plnění v případě, že: 
a) je daná dodávka pro Zákazníka s ohledem na účel Kupní smlouvy využitelná, 
b) je zaručena dodávka zbývající části Zboží, a zároveň 
c) částečné plnění pro Zákazníka nepředstavuje vznik dodatečných nákladů (ledaže se 

Společnost zaváže tyto náklady nést). 
 



Stránka 5 z 18 

4.10 Způsob dopravy Zboží a jeho zabalení je ponechán zcela na úvaze Společnosti. 
 

5 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ NÁKUP A RECYKLACI 
 
Ustanovení tohoto článku těchto Obchodních podmínek doplňují obecná ustanovení Obchodních 
podmínek v případech, kdy Společnost nakupuje zboží obsahující drahé kovy nebo od Zákazníka 
přijímá zboží obsahující drahé kovy za účelem jejich zpětného získání (dále jen „Recyklace“). 

 
5.1 V rámci procesu Recyklace Společnost taví zboží dodané Zákazníkem obsahující drahé kovy (dále 

jen „Zpracovávaný materiál“) do homogenních prutů a zjišťuje váhu a obsah drahých kovů 
prostřednictvím odebírání vzorků. 

 
5.2 Za tímto účelem, Společnost od Zákazníka přebírá výhradně Zpracovávaný materiál, jehož složení 

není v žádném ohledu nebezpečné, tedy zejména neobsahuje toxické, leptavé, výbušné, vysoce 
hořlavé nebo radioaktivní prvky či součásti. Zpracovávaný materiál nadto nesmí obsahovat žádné 
škodlivé nebo rušivé prvky či součástí (např. rtuť, chlór, brom, arzén, selen apod.). 
 

5.3 Zákazník je v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy povinen informovat Společnost o 
tom, že složení Zpracovávaného materiálu není souladné s ust. čl. 5 odst. 5.2 těchto Obchodních 
podmínek. Přijetí Zpracovávaného materiálu, jehož složení není souladné s ust. čl. 5 odst. 5.2 
těchto Obchodních podmínek vyžaduje předchozí písemný souhlas Společnosti. V případě, že 
Společnost ve výjimečných a odůvodněných případech takovýto písemný souhlas Zákazníkovi 
udělí, musí být daný materiál řádně zabalen a označen v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

5.4 Společnost má nárok vyúčtovat Zákazníkovi zvýšené náklady vzniklé v důsledku toho, že Zákazník 
Společnost nedostatečně informoval o složení Zpracovávaného materiálu. Ust. čl. 5 odst. 5.5 
těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno. 
 

5.5 Zákazník v plném rozsahu odpovídá Společnosti za škodu způsobenou v důsledku 
nedostatečného informování Společnosti o složení Zpracovávaného materiálu. 
 

5.6 Pokud nebylo dohodnuto jinak, nese Zákazník nebezpečí škody na Zpracovávaném materiálu a 
náklady související s dopravou Zpracovávaného materiálu až do okamžiku předání 
Zpracovávaného materiálu v sídle Společnosti či na jiném dohodnutém místě předání. 
 

5.7 V případě, kdy Společnost souhlasila s vyzvednutím Zpracovávaného materiálu z její strany, 
přechází nebezpečí škody na Zpracovávaném materiálu na Společnost nebo na Společnost 
najatou k tomuto účelu Společností okamžikem předání Zpracovávaného materiálu Zákazníkem. 
 

5.8 Společnost vydá Zákazníkovi prohlášení o výsledku recyklace obsahující informace o výsledku 
zjišťování váhy a obsahu drahých kovů ve Zpracovávaném materiálu. Toto prohlášení se stane 
závazným v případě, že proti němu Zákazník ve lhůtě 3 (tří) dnů ode dne jeho obdržení nevznese 
písemné námitky, přičemž Společnost je povinna na tento důsledek Zákazníka upozornit. 
 

5.9 Společnost je po té, co se prohlášení o výsledku recyklace stalo závazným, oprávněna 
Zpracovávaný materiál dále zpracovávat. 
 

5.10 Jednotlivé váhy a obsahy drahých kovů budou Společností připsány ve prospěch kovového účtu či 
kovových účtů Zákazníka, přičemž v tomto ohledu se uplatní ust. čl. 6 těchto Obchodních 
podmínek. 
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5.11 Náklady spojené s Recyklací a zpracováním Zpracovávaného materiálu nese Zákazník. 
Společnost je oprávněna nárok na tyto náklady jednostranně započíst oproti pohledávce Zákazníka 
za Společností. 
 

5.12 Po uzavření smlouvy o nákupu drahých kovů je Zákazník povinen neprodleně dodat Společnosti 
kovy a další materiály, které byly předmětem koupě, a to v ujednaném množství. 
 

5.13 V případě, že Zákazník drahé kovy a další případné materiály nedodá v ujednaném množství, je 
Společnost oprávněna domáhat se náhrady takto vzniklé škody, představované zejména, ale 
nikoliv pouze, dodatečnými náklady spojenými se zajištěním náhrady. 
 

5.14 Všechny transakce spojené s nákupem drahých kovů a jejich Recyklací jsou uskutečňovány 
prostřednictvím kovových účtů a v souladu zejména s ust. čl. 6 těchto Obchodních podmínek. 

 
6 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ KOVOVÉ ÚČTY  
 
6.1 Při obchodu s drahými kovy vede Společnost pro Zákazníka pro každý drahý kov kovový účet  (dále 

jen „Kovový účet“). 
 

6.2 Pokud je pro účely zjištění stavu Kovového účtu, nákupu či prodeje kovů či pro účely dalších 
souvisejících transakcí rozhodující tržní cena kovu, určuje se tato cena, pakliže není se 
Zákazníkem sjednáno jinak, dle příslušného aktuálního kurzu společnosti Kitco Metals Inc., 
Montreal, Quebec, Kanada, pro daný kov, zveřejněného na webových stránkách www.kitco.com . 
Pro případy transakcí ve prospěch Kovového účtu či nákupu kovů společností BEDRA od 
Zákazníka je rozhodující nákupní cena („Bid“), pro případy zatížení Kovového účtu či prodeje kovů 
Zákazníkovi Společností je rozhodující prodejní cena („Ask“). 
 

6.3 V případě nákupu kovů ze strany Společnosti či pro případy transakcí ve prospěch Kovového účtu 
se od hodnoty kurzu odečítá sjednaná srážka (dále jen „Nabídková cena“). U prodejů kovů 
Zákazníkovi či pro případy zatížení Kovového účtu (včetně případů obstarání náhrady) se ke kurzu 
připočítává sjednaná přirážka (dále jen „Poptávková cena“). 

 
6.4 V případech, kdy Společnost sama fyzicky uchovává kovy, vyhrazuje si Společnost právo 

neuchovávat obsahy Kovových účtů jednotlivých Zákazníků odděleně. Společnost je oprávněna 
jakýmkoliv způsobem měnit formu a stav uchovávaných kovů. 

 
6.5 Každý majitel Kovového účtu je spoluvlastníkem celkového aktuálního objemu příslušného 

uloženého kovu, přičemž výše spoluvlastnického podílu majitele Kovového účtu poměrně odpovídá 
podílu jeho Kovového účtu na celkovém objemu Společností uloženého příslušného kovu. 
V případě, že je Společností fyzicky uchováváno méně daného kovu, než kolik činí součet všech 
Kovových účtů pro daný kov, je majitel Kovového účtu vlastníkem podílu na uchovávaném 
množství daného kovu v poměru představovaném výší jeho Kovového účtu ve vztahu ke 
zbývajícím majitelům Kovových účtů. Společnost je dle svého uvážení oprávněna formou oddělení 
kovu z celkového objemu zařídit, aby byl majitel Kovového účtu výlučným vlastníkem konkrétního 
uloženého kovu. 

 
6.6 Společnost není povinna fyzicky uchovávat množství příslušného kovu odpovídající celkovému 

součtu Kovových účtů. Společnost je tedy oprávněna uchovávat menší množství kovu, než kolik 
činí součet Kovových účtůpro daný kov. 
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6.7 Při nákupu a prodeji kovů přechází jejich vlastnictví okamžikem zápisu dané transakce na Kovový 
účet. V případě nákupu kovu Zákazníkem, přechází vlastnictví kovu na Zákazníka až okamžikem 
úplné úhrady kupní ceny kovu a dalších případných pohledávek ve smyslu ust. čl. 7 odst. 7.2 těchto 
Obchodních podmínek. 
 

6.8 Kovové účty mohou být přečerpány (tj. mohou vykazovat zápornou bilanci) pouze na základě 
výslovné písemné dohody mezi Společností a Zákazníkem. 
 

6.9 Pokud bylo mezi Společností a Zákazníkem dohodnuto, že Kovový účet smí vykazovat zápornou 
bilanci, je Společnost oprávněna, pakliže nebylo se Zákazníkem výslovně sjednáno jinak, zesplatnit 
záporný zůstatek na Kovovém účtu, a to zasláním písemné výzvy Zákazníkovi obsahující 
přiměřenou lhůtu k vyrovnání Kovového účtu, v délce alespoň 2 (dvou) týdnů. 
 

6.10 V případě, že je Zákazník povinen vyrovnat záporný zůstatek na jednom nebo více Kovových 
účtech, je povinen ke dni splatnosti dodat Společnosti odpovídající množství příslušného kovu či 
kovů nebo uhradit Společnosti částku nezbytnou pro vyrovnání Kovového účtu či Kovových účtů. 
V případě, že Zákazník ke dni splatnosti nedodá kov či kovy za účelem vyrovnání Kovového účtu 
či Kovových účtů, je Společnost oprávněna, pokud tak uzná za vhodné, obstarat nejméně takové 
množství kovu či kovů, které je nezbytné k vyrovnání Kovového účtu či Kovových účtů, přičemž 
Společnost je v tomto případě oprávněna Zákazníkovi vyúčtovat Poptávkovou cenu tohoto kovu či 
kovů. 
 

6.11 Pokud je v případě zmíněném v ust. čl. 6 odst. 6.10 těchto Obchodních podmínek Zákazník 
vlastníkem alespoň jednoho Kovového účtu se záporným zůstatkem a zároveň alespoň jednoho 
Kovového účtu s kladným zůstatkem pro odlišný kov, než je ten, u jehož Kovového účtu je založen 
záporný zůstatek, je Společnost, v případě, že Zákazník záporný zůstatek nevyrovná, dle svého 
uvážení oprávněna nakoupit kov či kovy od Zákazníka a zároveň prodat kovy z Kovových účtů se 
záporným zůstatkem, a to za účelem vyrovnání Kovového účtu či Kovových účtů se záporným 
zůstatkem. Společnost bude pro účely postupu dle tohoto odstavce kupovat kov od Zákazníka za 
Nabídkovou cenu. Pro účely nákupu kovu či kovů k vyrovnání Kovového účtu či Kovových účtůse 
použije ust. čl. 6 odst. 6.10 těchto Obchodních podmínek. 
 

6.12 Doba splatnosti faktur vystavených Společností činí 7 (sedm) dní, pokud není sjednáno jinak. 
 
6.13 Kovové účty jsou vedeny ve formě kontokorentu. V případě, že o to Zákazník požádá, sdělí mu 

Společnost aktuální výši zůstatku na Kovovém účtu. 
 

6.14 V případě, že je v dokumentech, které jsou Společností vystaveny v souvislosti s prováděním 
transakcí, uvedena výše zůstatku na Kovovém účtu, jedná se toliko o nezávaznou informativní 
částku, a to zejména z důvodu, že některé transakce v této částce prozatím nemusí být 
zohledněny. 
 

6.15 V případě, že Společnost Zákazníkovi poskytne online přístup k jeho Kovovém účtu, je Zákazník 
oprávněn tímto způsobem sledovat stav svých Kovových účtů. Zde uvedené výše zůstatku na 
Kovových účtech je toliko informativní a nezávazná. 
 

6.16 Zákazník může požadovat, aby byl zůstatek na jeho Kovovém účtu (oceněný Nákupní cenou) 
použit v rámci obchodních vztahů Zákazníka či aby byl zůstatek na Kovovém účtu Zákazníkovi 
fyzicky vydán. Jakákoliv práva Společnosti, zejména právo zástavní a jiná práva vyplývající ze 
zajištění pohledávek Společnosti, tímto nejsou jakkoliv dotčena. 
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6.17 Pokud Zákazník požaduje fyzické vydání zůstatku na Kovovém účtu, bude Zákazníkovi kov vydán 
v kvalitě obvyklé v daném oboru, a to zpravidla ve formě pravidelného granulátu. V případě, že 
bude Zákazník požadovat vydání kovu v jiné formě (např. ve formě prutů), je Společnost oprávněna 
vyúčtovat Zákazníkovi související náklady zpracování. Místem dodání je sídlo Společnosti. Dodání 
kovu na jiné místo je možné uskutečnit toliko na základě zvláštní dohody mezi Společností a 
Zákazníkem, přičemž v tomto případě je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s dopravou, a 
to včetně pojištění. 
 

6.18 Společnost a Zákazník zřizují zástavní právo Společnosti ke všem aktivům Zákazníka, které bude 
mít Společnost na základě vzájemné obchodní spolupráce v držbě a rovněž ke všem současným i 
budoucím pohledávkám Zákazníka za Společností, zejména pak ke všem kladným zůstatkům na 
Kovových účtech Zákazníka (dále společně jen „Zástava“). 
 

6.19 Zástavní právo Společnosti zajišťuje veškeré současné, budoucí i podmíněné pohledávky 
Společnosti za Zákazníkem. 
 

6.20 V případě, že se Společnost ujme držby takového aktiva Zákazníka, u kterého bylo výslovně 
sjednáno, že může být použito toliko pro určité účely, zástavní právo Společnosti k tomuto aktivu 
Zákazníka nevznikne. 
 

6.21 V případě, že Zástava zajišťuje, a to nikoliv toliko přechodně, více než 110 % (sto deset procent) 
hodnoty zajištěných pohledávek Společnosti za Zákazníkem, je Společnost povinna uvolnit část 
Zástavy tuto hranici přesahující. Společnost je v tomto případě oprávněna zvolit uvolňovanou část 
Zástavy dle svého uvážení. 
 

6.22 V případě, že je Zákazník v prodlení s plněním svých jakýchkoliv závazků vůči Společnosti, je 
Společnost za účelem uspokojení svých pohledávek oprávněna prodat přiměřenou část Zástavy, 
a to přímým prodejem Společností vybranému kupci. Takto je Společnost oprávněna postupovat 
až po uplynutí dodatečně Zákazníkovi poskytnuté lhůty k plnění v délce alespoň 1 (jednoho) týdne. 

 
6.23 V případě, že je Zástavou rovněž kov, který má Společnost fyzicky k dispozici, bude zástavní právo 

realizováno následujícím způsobem: Společnost je v tomto případě dle své volby oprávněna 
a) vlastnictví kovu převést na Společnost, a to jednostranným prohlášením učiněným vůči 

Zákazníkovi anebo 
b) kov přímo prodat Společností vybranému kupci. 
Zákazník výslovně souhlasí se zřízením a realizací zástavního práva Společnosti dle těchto 
Obchodních podmínek. Pro účely převodu vlastnického práva ke kovu na Společnost, Společnost 
připíše ve prospěch účtu Zákazníka Nabídkovou cenu kovu ke dni převodu. 

 
6.24 Pokud je součástí Zástavy aktivní zůstatek na Kovovém účtu Zákazníka, je Společnost oprávněna 

nakoupit aktivní zůstatek kovu do výše splatných pohledávek Společnosti a ve prospěch Kovového 
účtu Zákazníka připsat Nabídkovou cenu kovu. 
 

6.25 Kovový účet se zřizuje na dobu neurčitou a jeho provozování může být vypovězeno Zákazníkem 
či Společností s výpovědní dobou v délce 3 (tří) měsíců. Výpověď musí být učiněna písemně. 
Společnost i Zákazník jsou oprávněni z vážného důvodu vypovědět provozování Kovového účtu 
bez výpovědní doby. 
 

6.26 V případě, že Společnost vypoví provozování Kovového účtu s výpovědní dobou, je Společnost 
oprávněna zakoupit jakýkoliv zůstatek na účtech Zákazníka, a to po té, co o tomto záměru 
Zákazníka vyrozumí a pouze v případě, že proti tomuto postupu Zákazník ve lhůtě 3 (tří) měsíců 
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od vyrozumění nevznese písemné námitky. V tomto případě Zákazník neodvolatelně souhlasí 
s převodem vlastnického práva ke kovu na Společnost. Pro účely tohoto nákupu bude kov oceněn 
Nabídkovou cenou platnou v době převodu. 

 
7 NEBEZPEČÍ ŠKODY A PŘECHOD VLASTNICTVÍ 
 
7.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem předání Zboží dopravci. Toto platí i 

v případech částečných dodávek nebo v případech, kdy se Společnost zavázala poskytnout 
Zákazníkovi další služby (např. dopravu). V případě, že se možné předání Zboží zpozdí v důsledku 
skutečností zapříčiněných Zákazníkem, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka dnem, 
kdy bylo zboží připraveno k předání dopravci, a to za předpokladu, že Společnost o této skutečnosti 
Zákazníka informovala. Jakékoliv náklady na skladování Zboží po přechodu nebezpečí škody na 
Zboží na Zákazníka jdou k tíži Zákazníka. 

 
7.2 Zákazník nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy je: 

a) zcela zaplacena Kupní cena a veškeré související účtované poplatky, a to za celou 
dodávku, jejíž je Předmět koupě součástí, a zároveň 

b) jsou vyrovnány všechny záporné zůstatky Zákazníka na účtech vedených Společností, 
zejména na Kovových účtech. 

 
7.3 V případě, že Zákazník jedná v rozporu s Kupní smlouvou, zejména pokud je v prodlení s platbou 

Kupní ceny, je Společnost oprávněna odstoupit od smlouvy. Společnost je v tomto případě 
oprávněna opětovně nabýt poskytnutý Předmět koupě. Tento Předmět koupě je Společnost 
následně oprávněna zhodnotit. Výtěžek tohoto zhodnocení je Společnost oprávněna započíst 
v rámci vyrovnání vztahů se Zákazníkem, a to po odečtení přiměřené částky nákladů zhodnocení. 
 

7.4 Zákazník je povinen s poskytnutým Předmětem koupě zacházet s náležitou péčí a dostatečně jej 
na své náklady pojistit proti poškozením způsobeným požárem, vodou a proti odcizení a to do výše 
pojistného plnění odpovídající alespoň ceně, za kterou by bylo možné Předmět koupě adekvátně 
nahradit. 

 
7.5 V případě zabavení Předmětu koupě či v případě jiných zásahů třetích subjektů je Zákazník 

povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Společnost. 
 

7.6 Zákazník je oprávněn Předmět koupě prodat dalšímu subjektu. Zároveň však Zákazník tímto na 
Společnost postupuje všechny pohledávky, které má či bude mít za kupujícím vyplývající 
z následného prodeje Předmětu koupě, a to až do výše vyfakturované částky včetně DPH a bez 
ohledu na to, zda byl Předmět koupě přeprodán zpracovaný nebo v původní podobě. Zákazník je 
i po tomto postoupení rovněž oprávněn tento nárok uplatnit, čímž není dotčeno právo Společnosti 
domáhat se tohoto nároku přímo. Společnost se zároveň zavazuje neuplatňovat tento nárok 
v případě, že: 
a) Zákazník uhradí veškeré své závazky vůči Společnosti, 
b) Zákazník není v prodlení s úhradou svých závazků vůči Společnosti, a zároveň, 
c) Nebyl podán insolvenční návrh a žádné platby nejsou pozastaveny. 
 
Pokud nastane některý z výše uvedených případů, Společnost je oprávněna požadovat (a 
Zákazník je povinen ji vyhovět), aby Zákazník Společnosti: 
a) sdělil parametry postoupených pohledávek a údaje o dlužnících z nich 
b) poskytl veškeré informace nezbytné pro vymáhání pohledávek, a zároveň 
c) předal veškeré související dokumenty a informoval dlužníky o postoupení. 
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7.7 Jakékoliv zpracování Předmětu koupě Zákazníkem je činěno jménem Společnosti. V případě, že 
je Předmět koupě zpracován dohromady s dalším předmětem nepatřícím Společnosti, stane se 
Společnost spoluvlastníkem nově vytvořeného předmětu v poměru ceny zapracovaného předmětu 
vůči cenám zapracovaných předmětů ostatních. Na předmět vzniklý zpracováním se vztahují stejná 
ustanovení Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek jako na Předmět koupě. 
 

7.8 V případě, že by byl Předmět koupě spojen, smíchán nebo smísen s předmětem či předměty 
vlastněnými Zákazníkem, Zákazník tímto na Společnost postupuje vlastnictví nově vytvořeného 
předmětu v poměru ceny Předmětu koupě vůči ceně zbývajících předmětů. Pokud je Předmět 
koupě spojen, smíchán nebo smísen s předmětem či předměty vlastněnými třetím subjektem, 
Zákazník tímto na Společnost postupuje své právo na to, aby mu třetí subjekt nahradil to, co 
spojením, smícháním nebo smísením pozbyl. 
 

7.9 Nový předmět vzniklý spojením, smícháním nebo smísením, spoluvlastnická práva k novému 
předmětu postoupená Společnosti stejně jako postoupené právo na to, aby třetí subjekt nahradil 
to, co bylo spojením, smícháním nebo smísením pozbyto, slouží k zajištění nároků Společnosti 
stejně jako Předmět koupě samotný. 
 

7.10 Na základě požadavku Zákazníka je Společnost povinna uvolnit zajištění v případě, že hodnota 
zajištění přesahuje zajišťované nároky o více než 10 % (deset procent). 

 
8 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 
8.1 Společnost odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí Zákazníkem nemá vady. 

 
8.2 Společnost nad rámec své odpovědnosti za vady dle článku 8 odst. 8.1 Obchodních podmínek 

poskytuje Zákazníkovi záruku, že veškeré Zboží je bez vad materiálu a zpracování při běžném užití 
po dobu 1 (jednoho) roku od data předání Zákazníkovi. Zákazník je odpovědný za vhodnost výběru 
Zboží pro požadované účely a za soulad jeho užití s příslušnými právními předpisy a instrukcemi 
Společnosti k jeho použití. 

 
8.3 Zákazník je povinen prohlédnout si Zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho 

vlastnostech a množství. Zjevné vady a vady zjistitelné běžnou prohlídkou je Zákazník povinen 
uplatnit reklamací u Společnosti písemnou formou, a to bez nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne 
převzetí Zboží. Po uplynutí této lhůty práva z vadného plnění pro tento typ vady zanikají. Další vady 
(tj. vady nikoliv zjevné a nezjistitelné běžnou prohlídkou) je Zákazník povinen uplatnit reklamaci u 
Společnosti písemnou formou, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů poté, co vada vyjde najevo. Po 
uplynutí této lhůty práva z vadného plnění pro tento typ vady zanikají. Na základě žádosti 
Společnosti je Zákazník povinen Společnosti na své náklady zaslat reklamované Zboží. V případě, 
že bude reklamace Zákazníka Společností posouzena jako oprávněna, nahradí Společnost 
Zákazníkovi náklady dopravy reklamovaného Zboží v ceně nejekonomičtějšího způsobu dopravy; 
toto neplatí v případě, že se Zboží nachází jinde než v místě jeho zamýšleného použití. 

 
8.4 Práva z vadného plnění ani z poskytnuté záruky Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před 

převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. 
 
8.5 Společnost neodpovídá za vady Společností dodaného Zboží, pakliže  

(i) Zákazník pokračoval v užívání Zboží po zjištění vady; 
(ii) vada vznikla v souvislosti s nesprávným postupem Zákazníka; 
(iii) vada vznikla v důsledku změny či úpravy Zboží Zákazníkem či třetím subjektem (ledaže 

Společnost k této změně či úpravě Zboží poskytla svůj výslovný souhlas; v každém 
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případě však Zákazník nese dodatečné náklady spojené s náročnější opravou Zboží 
zapříčiněnou změnou či úpravou Zboží); 

(iv) vada vznikla v souvislosti s návrhem, požadavkem či specifikací Zákazníka nebo  
v souvislosti s materiálem či součástkami dodanými Zákazníkem nebo v důsledku 
nedodání takových návrhů, požadavků, specifikací, materiálu či součástek, anebo v 
souvislosti s komponenty, které nebyly zcela vyrobeny Společností nebo  

(v) vada vznikla v souvislosti s užitím Zboží společně s výrobky, materiály či zařízeními 
anebo v prostředí, které není Společností doporučeno. 

Na vady uvedené v tomto odstavci těchto Obchodních podmínek se nevztahuje ani Společností 
poskytnutá záruka. 

 
8.6 V případě, že Zákazník řádně uplatní právo z vad Zboží, je Společnost oprávněna dle své volby 

v přiměřené lhůtě buď (a) odstranit vadu nebo (b) vyměnit vadné Zboží. V případě, že k tomuto 
nedojde (tj. kupříkladu, že vadu nebude možné odstranit, že dojde k výraznému prodlení 
s odstraněním vady či výměnou Zboží), je Zákazník oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, 
případně uplatnit za Společností nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

 
8.7 Společnost se zavazuje poskytovat služby dle Kupní smlouvy a s náležitou péčí. Pakliže se 

poskytnutá služba bude podstatným způsobem odchylovat od Kupní smlouvy, je Zákazník povinen 
tuto skutečnost písemně oznámit Společnosti nejpozději do 7 (sedmi) dnů po té, co se o tom 
Zákazník dozví, avšak nejdéle 3 (tři) měsíce po té, co služba začala být poskytována.  
V případě, že Společnost po přezkoumání reklamace shledá, že služba byla v podstatném 
nesouladu s Kupní smlouvou, poskytne Zákazníkovi vadně poskytnutou službu znovu řádně a 
bezvadně, a to bez zbytečného odkladu, pakliže Zákazník nesdělí Společnosti současně  
s reklamací, že na takovém opětovném poskytnutí služby nemá zájem. Nebude-li vadné poskytnutí 
služby napraveno dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn požadovat vrácení přiměřené části 
ceny zaplacené za takto vadně poskytnutou službu. 

 
8.8 Zákazník se vzdává práva na náhradu škody způsobené v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy 

či v jakékoli souvislosti s uplatňováním práv Společnosti a plněním povinností Společnosti 
vyplývajících z Kupní smlouvy, pakliže škoda není způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 
ani se nejedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech ve smyslu ust. § 2898 
Občanského zákoníku. Zákazník se rovněž vzdává práva na náhradu škody způsobené 
Společností porušením právních předpisů, pakliže škoda není způsobena úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti, ani se nejedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech ve smyslu ust. 
§ 2898 Občanského zákoníku. V případě, že Společnost odpovídá Zákazníkovi za náhradu škody, 
odpovídá toliko za škodu, kterou bylo možno Společností předvídat v době uzavření Kupní smlouvy 
jakožto možný důsledek porušení Kupní smlouvy či právního předpisu. Nepřímé a následné škody 
způsobené vadou dodaného Zboží lze nadto odškodňovat jen v tom rozsahu, v jakém tyto mohly 
být předvídány v případě používání Zboží obvyklým způsobem. Výše uvedené výjimky a limitace 
odpovědnosti za škodu platí ve stejném rozsahu rovněž ve vztahu k osobám působícím v rámci 
Společnosti (ať už v rámci orgánů Společnosti či jako zaměstnanci), k právním zástupcům a 
jakýmkoliv dalším zástupcům Společnosti. 

 
8.9 Společnost zaručuje, že jí prodávané Zboží není zatíženo průmyslovými nebo autorskými právy 

třetích osob. Společnost i Zákazník se zavazují se vzájemně písemně informovat v případě, že 
budou nároky z titulu jakýchkoliv z těchto práv vzneseny vůči druhé smluvní straně. 
 

8.10 V případě, že Společností dodané Zboží porušuje průmyslová nebo autorská práva třetích 
subjektů, se Společnost na své náklady zavazuje dle svého uvážení upravit nebo nahradit dodané 
Zboží takovým způsobem, aby práva třetích subjektů nadále nebyla porušována a aby zároveň 
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dodané Zboží bylo i nadále způsobilé plnit sjednaný účel, anebo zajistit Zákazníkovi právo užívání 
k původně dodanému Zboží uzavřením licenční smlouvy s třetím subjektem. Pokud Společnost 
svůj závazek dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek prostřednictvím některého 
z uvedených způsobů v přiměřeném čase nesplní, je Zákazník oprávněn odstoupit od Kupní 
smlouvy nebo požadovat po Společnosti přiměřenou slevu z Kupní ceny. 

 
9 ZMĚNA, ODSTOUPENÍ A VÝPOVĚĎ KUPNÍ SMLOUVY 

 
9.1 Jakoukoli změnu či zrušení objednávky přijaté (akceptované) Společností je Zákazník oprávněn 

učinit pouze s písemným souhlasem Společnosti a za podmínky zaplacení smluvní pokuty,  
resp. odstupného ve výši 5 % (pěti procent) z celkové ceny zrušené objednávky, resp. z ceny její 
zrušené části. 

 
9.2 Společnost je oprávněna písemně odstoupit od Kupní smlouvy s účinky k okamžiku doručení 

odstoupení Zákazníkovi a zrušit i přijatou (akceptovanou) objednávku bez jakékoli sankce, pakliže  
(i) Zákazník je v prodlení s jakoukoli platbou vůči Společnosti  
(ii) došlo k prodlení s plněním povinností Společnosti v důsledku jednání či nečinnosti 

Zákazníka; 
(iii) Zákazník porušil tyto Obchodní podmínky nebo Kupní smlouvu.  

V případě takového oprávněného odstoupení či zrušení objednávky ze strany Společnosti je 
Společnost oprávněna též požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 % (pěti procent)  
z celkové ceny zrušené objednávky, resp. z ceny její zrušené části, a dále náhradu škody v plné 
výši. 

 
9.3 Kterákoli Smluvní strana je oprávněna písemně odstoupit od Kupní smlouvy s účinky k okamžiku 

doručení odstoupení druhé Smluvní straně v případě, že druhá Smluvní strana se dopustí 
podstatného porušení Kupní smlouvy, které není možné napravit nebo které druhá Smluvní strana 
nenapraví do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné výzvy k nápravě. 

 
10 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
10.1 Povinnost Zákazníka zaplatit smluvní pokutu dle Kupní smlouvy či Obchodních podmínek se nijak 

nedotýká práva Společnosti na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní 
pokutou ve výši, v jaké převyšuje výši smluvní pokuty. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená 
soudem, zůstává zachováno právo Společnosti na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje 
částku určenou soudem jako přiměřenou smluvní pokutu. 

 
10.2 V případě, že Zákazník pozastaví plnění svých závazků, ocitne se v úpadku, je vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení, nařízena exekuce, výkon rozhodnutí, nedobrovolná dražba, zahájena jeho 
likvidace, či je zahájeno řízení obdobného charakteru, anebo taková situace hrozí, je Společnost 
oprávněna písemně odstoupit od Kupní smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení Zákazníkovi, 
a to bez jakékoli sankce; pakliže předtím došlo k dodání jakéhokoli Zboží či služby Zákazníkovi, 
které dosud nebylo Zákazníkem uhrazeno, stává se cena za takové Zboží či službu okamžitě 
splatnou bez ohledu na jakékoli ujednání mezi Smluvními stranami. Zákazník se zavazuje 
Společnost neprodleně informovat o všech skutečnostech zmíněných v rámci věty první tohoto 
odstavce. 

 
 

ODDÍL 3 – SPOLEČNOST V POSTAVENÍ KUPUJÍCÍHO 
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Ustanovení tohoto oddílu se použijí v případech, kdy je Společnost v postavení kupujícího, tj. zejména 
v případech, kdy od Dodavatele objednává a je jí dodáváno Zboží. 
 
11 POVINNOSTI DODAVATELE 
 
11.1 Dodavatel Společnosti dodá jen takové Zboží, jehož je výlučným vlastníkem a u kterého mu nejsou 

známy žádné důvody bránící převodu vlastnického práva ke Zboží ve prospěch Společnosti. 
 

11.2 Všechny dodávky musí splňovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a technických 
a jiných obdobných norem, pokud není mezi Společností a Dodavatelem výslovně písemně 
sjednáno jinak. 
 

11.3 Pokud není výslovně sjednáno jinak, zahrnuje v sobě kupní cena za dodání Zboží Dodavatelem 
(dále jen „Cena“) rovněž náklady dopravy Zboží Společnosti, DPH v zákonné výši a balné. Cena 
je, pokud není sjednáno jinak, splatná ve lhůtě 90 (devadesáti) dní ode dne dodání Zboží. Tato 
lhůta může být zkrácena na 30 (třicet) dní v případě, že bude Společnosti poskytnuta sleva 
z celkové Ceny ve výši 5 % (pěti procent). Pokud nebude sjednáno jinak, bude Cena konečným 
způsobem určena na základě analýzy složení Zboží. Tato analýza může být prováděna i za 
součinnosti smluvního partnera Společnosti ve Spolkové republice Německo. Za účelem 
primárního určení složení Zboží bude Společností provedena analýza Zboží spektrometrem. 
Výsledky této analýzy budou uvedeny v rámci dokumentu „Dodací list / Výkup drahých kovů“. Na 
základě výsledků analýzy spektrometrem bude Společností zvážen další vhodný postup ve vztahu 
k analýze Zboží. Dodavatel souhlasí s tím, že analýza Zboží může zahrnovat i roztavení Zboží. 
V případě, že Společnost v rámci primární analýzy Zboží usoudí, že je pro účely analýzy předmětu 
koupě vhodná rovněž chemická analýza, je Dodavatel povinen uhradit Společnosti zálohovou 
platbu na Cenu. Po provedení chemické analýzy Zboží a na ni navazujícímu určení konečné výše 
Ceny bude zálohová platba vyúčtována a Dodavatel buďto ze strany Společnosti obdrží doplatek 
nebo bude povinen Společnosti část zálohové platby bezodkladně vrátit. V případě, že Společnost 
v rámci primární analýzy Zboží usoudí, že je možné stanovit Cenu již na základě analýzy 
spektrometrem, bez provedení chemické analýzy, nebude Dodavateli hrazena zálohová platba, ale 
bude mu Společností uhrazena přímo konečná Cena. Dodavatel je dále povinen uhradit 
Společnosti poplatek za recyklaci Zboží ve sjednané výši, o tento poplatek bude ponížena Cena. 
Tento poplatek za recyklaci Zboží je hrazen v každém případě, tj. kupříkladu jak v případě 
provedení, tak neprovedení chemické analýzy. 
 

11.4 Veškeré ujednané dodací termíny jsou závazné. Dodavatel je povinen Společnost bezodkladně 
informovat o případném zpoždění dodávky, příčinách tohoto zpoždění a jeho očekávané délce. 
Tato informace nemá vliv na skutečnost a právní důsledky vyplývající z toho, že Dodavatel je se 
svou dodávkou v prodlení. 
  

11.5 Události způsobené vyšší mocí, tj. zejména válka, sabotáž, veřejné nepokoje, povstání nebo jiné 
případy občanské neposlušnosti, jednání obecného ohrožení, překážky či zpoždění v dopravě, 
zásahy veřejné moci, porušení sociálního smíru, nehody, požáry, výbuchy, povodně a záplavy, 
bouře, stávky, epidemické, pandemické a obdobné stavy a omezení z nich vyplývající, výpadky 
v dodávkách paliva, surovin či poruchy strojů a zařízení, které mají vliv na dodávku zboží 
Společnosti, zakládají právo Společnosti odstoupit od smlouvy s Dodavatelem. 
 

11.6 V případě prodlení Dodavatele s dodávkou zboží, je Dodavatel povinen zaplatit Společnosti 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % (jedné poloviny procenta) z celkové ceny dodávky za každý týden 
prodlení dodavatele, nikoliv však více než 5 % (pět procent) z celkové ceny dodávky, čímž není 
dotčen nárok Společnosti na náhradu škody. 
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11.7 Nebezpečí škody na věci přechází na Společnost okamžikem řádného a úplného dodání Zboží 

Společnosti. 
 

11.8 Společnost dodané Zboží převezme až na základě jeho prohlídky učiněné na podkladě dodacího 
listu, která je zaměřena toliko na zjevné vady. Společnost dodané Zboží následně důkladně prověří 
a v rámci lhůty 10 (deseti) pracovních dnů ode dne dodání Dodavateli písemně sdělí zjištěné vady, 
přičemž pro zachování této lhůty postačí, že dané sdělení obsahující vytýkané vady bylo 
Společností Dodavateli odesláno. Vady, které se projeví později, vytkne Společnost dodavateli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zjištění vady. 
 

11.9 U dodávek Zboží, které se skládají z většího množství identických kusů, je Společnost povinna 
provádět kontroly kvality ve stanovených lhůtách toliko u 3 % (tří procent) objemu Zboží. 
 

11.10 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady dodaného Zboží, dodat nové 
Zboží jako náhradu za zboží vadné nebo poskytnout v souvislosti s dodáním vadného Zboží 
adekvátní slevu z ceny. 
 

11.11 V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, je Společnost oprávněna po té, co Dodavateli zašle 
oznámení o této skutečnosti, odstranit veškeré vady dodaného zboží způsobem dle jejího uvážení 
a náklady tohoto odstranění vad vyúčtovat Dodavateli. 
 

11.12 Dodavatel se zavazuje poskytnout Společnosti záruku na dodané zboží v délce 3 (tří) let od dodání 
Zboží. 
 

11.13 Převzetí Zboží Společností, zpracování Zboží Společností, provedení platby za Zboží ani 
dodatečné objednání dalšího Zboží nepředstavují v žádném ohledu vzdání se práva Společnosti 
na uplatnění práv z vadného plnění či z poskytnuté záruky. 
 

11.14 Dodavatel je povinen uhradit veškeré nároky, které mají původ ve výrobě, dodání, uskladnění nebo 
použití dodaného Zboží, vznesené vůči Společnosti třetími subjekty. Tento závazek Dodavatele se 
neuplatní toliko v případech hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností na straně 
Společnosti. 

 
11.15 Po dobu trvání Kupní smlouvy je Dodavatel povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pokrývající 

škody způsobené vadou Zboží s adekvátním pojistným limitem (alespoň 30.000.000,- Kč na jeden 
pojistný případ). Dodavatel je rovněž povinen zajistit, aby tato pojistná ochrana trvala i po ukončení 
veškerých vzájemných smluv uzavřených se Společností, a to po dobu  
10 (deseti) let ode dne, kdy Společnost dané Zboží uvede na trh. 
 

11.16 Dodavatel tímto na Společnost převádí veškeré současné i budoucí nároky vyplývající z daného 
pojištění odpovědnosti za škodu společně s veškerými souvisejícími právy a Společnost je tímto 
přijímá. Pokud takovýto převod není dle dané pojistné smlouvy či z jiného důvodu možný, zavazuje 
se Dodavatel bezodkladně uložit neodvolatelný pokyn příslušné pojišťovně k tomu, aby Společnosti 
vyplatila pojistné plnění. Tímto není dotčeno vznesení jakýchkoliv dalších nároků Společností. 
 

11.17 Pokud nebude ujednáno jinak, je Dodavatel povinen permanentně označit jím dodané Zboží tak, 
aby z nich bylo seznatelné, že se jedná o Zboží dodané Dodavatelem. 
 

11.18 Dodavatel výslovně prohlašuje a odpovídá Společnosti za to, že jím dodané Zboží neporušuje 
žádná práva třetích subjektů, zejména pak práva autorská, práva průmyslová (např. patenty, 
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licence apod.). Dodavatel se zavazuje uhradit veškeré nároky třetích subjektů vznesené vůči 
Společnosti v souvislosti s dodáním Zboží třetími subjekty z titulu existence jakýchkoliv práv těchto 
třetích subjektů k dodanému Zboží. Tato povinnost se vztahuje rovněž na náklady právního 
zastoupení a náklady souvisejících soudních řízení. 

 
11.19 Dodavatel je povinen v případě, že ve vztahu k dodávanému Zboží existují jakákoliv práva třetích 

subjektů, na své náklady zajistit souhlas držitelů těchto práv s dodáním, zpracováním a použitím 
Zboží. 
 

11.20 Jakýkoliv materiál poskytnutý Společností je Dodavatel povinen bezplatně spravovat s náležitou 
péčí řádného hospodáře, odděleně od ostatních Dodavatelem skladovaných položek a označený 
jako materiál ve vlastnictví Společnosti. Poskytnutý materiál smí být použit toliko pro účely plnění 
smlouvy uzavřené se Společností. 
 

11.21 V případě, že Dodavatel materiál jakýmkoliv způsobem zpracuje, činí tak jménem Společnosti a 
takto zpracovaná věc se stane součástí vlastnictví Společnosti. 
 

11.22 Modely a nástroje zhotovené Dodavatelem speciálně za účelem plnění smlouvy uzavřené se 
Společností se stávají vlastnictvím Společnosti okamžikem zaplacení Ceny za objednané Zboží. 
Dodavatel tyto modely a nástroje použije výhradně k plnění povinností vůči Společnosti. Dodavatel 
je dále povinen na své náklady pojistit tyto modely a nástroje proti škodě způsobené ohněm, vodou 
a rovněž proti odcizení, a to nejméně do výše pojistného plnění odpovídající zajištění náhrady 
zničených, poškozených či odcizených modelů a nástrojů. 
 

11.23 Dodavatel nesmí bez výslovného souhlasu Společnosti k plnění svých závazků ze smlouvy 
uzavřené se Společností využívat subdodavatele. 
 

11.24 Dodavatel se zavazuje v rámci dokumentace poskytnuté Společnosti sdělit, jaké požadavky 
platných předpisů (ať již předpisů českých, německých, práva Evropské unie či jiných relevantních 
norem) se vztahují na vývoz či opětovný vývoz jím dodaného Zboží. Všechny tyto nezbytné 
informace musí být Dodavatelem poskytnuty písemně. 
 

11.25 U dodávek Zboží přicházejícího z jiného státu Evropské unie, než je Česká republika, je Dodavatel 
povinen sdělit příslušné daňové identifikační číslo. 
 

11.26 Dodavatel je před dodáním Zboží povinen zaplatit za ně příslušné clo. Dodavatel je povinen 
Společnosti na své náklady poskytnout veškerá celní a jiná povolení a další související dokumenty 
a informace pro účely případného celního či jiného řízení. 
 

11.27 V případě, že Dodavatel nebude požadovat uhrazení Ceny za Zboží, ale bude žádat směnu Zboží 
za jinou věc (zejména za kov v jiné formě – granulátu apod.), dojde mezi Společností a 
Dodavatelem k dohodě o směně. Za poskytnutí služby (představované fakticky výměnou 
Dodavatelem poskytovaného kovu za Společností vydávaný kov v Dodavatelem preferované 
formě se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu ve sjednané výši. 

 
 

ODDÍL 4 – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12 DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
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12.1 Společnost, Zákazník i Dodavatel se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany neposkytnou žádné třetí osobě jakoukoli informaci důvěrné povahy, která náleží 
nebo se týká druhé Smluvní strany, nebo kterou se Smluvní strana dozvěděla v souvislosti s Kupní 
smlouvou, ani takovou informaci nevyužije pro vlastní účely, dokud se taková informace nestane 
veřejně známou, ledaže je její poskytnutí vyžádáno orgánem veřejné moci s v souladu s právními 
předpisy. 
 

12.2 Povinnost zachovávat důvěrnost informací platí i po ukončení účinnosti Kupní smlouvy, tato 
povinnost zanikne teprve tehdy a pouze v rozsahu, v jakém se výrobní know-how obsažené v 
předaných nákresech, výkresech, výpočtech a dalších podkladech případě stane všeobecně 
známé. 
 

12.3 Jakékoliv vedlejší či další ujednání mezi Společností a Zákazníkem či Dodavatelem týkající se 
důvěrnosti informací je rovněž závazné. 
 

12.4 Společnost si vyhrazuje veškerá autorská práva ke všem nákresům, výkresům, výpočtům a dalším 
podkladům. Tyto dokumenty nesmí být bez výslovného písemného souhlasu Společnosti 
zpřístupněny třetí straně, musí být používány výhradně k plnění smluvních závazků vůči 
Společnosti a po zhotovení zakázky musí být Společnosti neprodleně vráceny, a to i v případě, že 
o ně Společnost nepožádá výslovně. 
 

13 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
13.1 Ustanovení obsažená v článku 13 Obchodních podmínek se použijí pouze v případě, že v rámci 

smluvního vztahu se Společností je kupujícím či prodávajícím fyzická osoba (fyzické osoby kupující 
či prodávající dále jen „Obchodní partner“). 
 

13.2 Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“).  

 
13.3 Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR, správcem osobních údajů je Společnost. 
 
13.4 Obchodní partner bere na vědomí, že pro řádné plnění Kupní smlouvy je nezbytné zpracování 

těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační 
číslo, datum narození adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako 
„Osobní údaje“). 

 
13.5 Obchodní partner souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace 

práv a povinností z Kupní smlouvy; jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů pro účely 
plnění smlouvy. Osobní údaje jsou tedy zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR. 

 
13.6 Obchodní partner bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že 

je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajích. 
 

13.7 Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem plnění uzavřené smlouvy.  
 
13.8 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání Kupní smlouvy a následně 10 (deset) let po jejím 

ukončení, ledaže závazné právní předpisy stanoví tuto dobu delší. Osobní údaje budou 
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zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě 
neautomatizovaným způsobem. Nedochází k automatizovanému profilování Osobních údajů. 

 
13.9 Při zpracování Osobních údajů má Obchodní partner následující práva týkající se ochrany 

Osobních údajů: 
a) Právo požadovat přístup k Osobním údajům. 
b) Právo na opravu Osobních údajů, které Společnost zpracovává. 
c) Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Společnost musí 

Osobní údaje Obchodního partnera, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu 
trvání omezení je nesmí dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení 
zpracování má Obchodní partner tehdy, jestliže: 

1. Obchodní partner popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k 
tomu, aby Společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;  

2. zpracování je protiprávní a Obchodní partner odmítá výmaz Osobních údajů a 
žádá místo toho omezení jejich použití;  

3. jestliže již Společnost Osobní údaje Obchodního partnera nepotřebuje pro účely 
zpracování, ale Obchodní partner je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků; 

4. jestliže Obchodní partner vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v  
ust. čl. 13 odst. 13.11 Obchodních podmínek, a to dokud nebude ověřeno, zda 
oprávněné důvody Společnosti pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy 
a svobodami Obchodního partnera. 

d) Právo na výmaz Osobních údajů. Právo na výmaz Osobních údajů se nevztahuje na ty 
Osobní údaje, které z důvodu možného soudního sporu (např. pro způsobenou škodu, 
vymáhání bezdůvodného obohacení apod.) a na základě právních předpisů účinných 
v České republice Společnost uchovává i po ukončení Kupní smlouvy, a to v souladu 
s ust. čl. 13 odst. 13.9 Obchodních podmínek. 

e) Právo na přenositelnost údajů. Obchodní partner je oprávněn žádat, aby mu Společnost 
jeho Osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo 
aby je sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však Obchodní partner má 
pouze ohledně těch údajů, které Společnost zpracovává automatizovaně na základě 
souhlasu Zákazníka nebo smlouvy uzavřené se Zákazníkem. 

f) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se Obchodní partner 
domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o 
ochraně osobních údajů. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu v místě obvyklého 
bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. 
V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
 

13.10 V případě, že Osobní údaje Společnost zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů nebo 
oprávněných zájmů třetí osoby, je Obchodní partner oprávněn kdykoliv vznést proti takovému 
zpracování námitku. Námitku je Obchodní partner oprávněn vznést prostřednictvím těchto 
kontaktních údajů: info@bedra.cz. Pokud takovou námitku Obchodní partner vznese, bude 
Společnost oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Obchodní 
partner, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků. 
 

13.11 Zpracování Osobních údajů Obchodní partner pro účely plnění smlouvy je nezbytné pro plnění 
závazků ze smlouvy vzniklých. Neposkytnutí Osobních údajů může znamenat, že Společnost 
nebude moci plnit závazky se smlouvy vzniklé. 
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13.12 Osobní údaje zpracované v listinné podobě jsou uloženy v prostorách uzamčené kanceláře. 

Osobní údaje zpracované v elektronické podobě jsou uloženy na harddisku v České republice, 
popřípadě je využíváno umístění na serveru v Německu spravovaném společností BEDRA GmbH, 
se sídlem Untere Talstrasse 61, 71263 Weil der Stadt, Spolková republika Německo, reg. č. HRB 
253102, jehož zabezpečení odpovídá standardům GDPR. 

 
 
14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1 Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a to  

i v případě, že právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek; 
aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena. Veškeré 
spory vyplývající z Kupní smlouvy a v souvislosti s Kupní smlouvou budou rozhodovány 
příslušnými soudy České republiky. Ujednává se místní příslušnost soudu příslušného dle sídla 
Společnosti. 

 
14.2 Zákazník i Dodavatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost pro účely plnění svých 

závazků dle Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek spolupracuje se společností BEDRA 
GmbH, se sídlem Untere Talstrasse 61, 71263 Weil der Stadt, Spolková republika Německo, reg. 
č. HRB 253102. V rámci této spolupráce pak může docházet mj. k tomu, že Zboží a materiál 
poskytnuté Zákazníkem je zpracováváno mimo území České republiky, a to zejména 
v provozovnách společnosti BEDRA GmbH v Německu. Zákazník i Dodavatel berou rovněž na 
vědomí, že osoby spolupracující se společností BEDRA GmbH, se sídlem Untere Talstrasse 61, 
71263 Weil der Stadt, Spolková republika Německo, reg. č. HRB 253102 mohou získávat jakékoliv 
informace jakkoliv spojené s Kovovými účty Zákazníka a operacemi na nich a rovněž tak jakékoliv 
informace týkající se veškerých dat a dokumentů poskytnutých Zákazníkem či Dodavatelem 
v souvislosti se zkoumáním plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 
Veškeré povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek je Společnost 
oprávněna dle svého uvážení přenést na společnost BEDRA GmbH, resp. zajistit, aby splnění 
vybraných povinností vůči Zákazníkovi či Dodavateli bylo provedeno společností BEDRA GmbH. 
 

14.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, 
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

 
14.4 Veškeré změny Kupní smlouvy či Obchodních podmínek, jakož i veškerá oznámení mezi 

Smluvními stranami vyžadují písemnou formu, pokud Kupní smlouva či Obchodní podmínky 
nestanoví jinak. 

 
14.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1/11/2021. 
 
 
V Praze dne 1/11/2021 
 

Marc Springstein 
jednatel BEDRA CZ s.r.o. 


