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Všeobecné dodací podmínky společnosti BEDRA GmbH 

2021.04

I. Všeobecná ustanovení

§ 1 Platnost

(1) Všechny dodávky, výkony služeb a nabídky společnosti BEDRA se realizují výhradně na základě těchto
Všeobecných dodacích podmínek. Ty jsou součástí všech smluv, které společnost BEDRA uzavírá se svými
smluvními partnery (dále také „zákazníci“) o jí nabízených dodávkách nebo výkonech služeb. Platí také pro
všechny budoucí dodávky, výkony služeb nebo nabídky zákazníkům, i kdyby nebyly znovu zvlášť sjednány.
(2) Tyto Všeobecné dodací podmínky také platí pro dodávky a výkony služeb poskytnuté společnosti BEDRA
našimi zákazníky, pokud se jedná o dodávku ušlechtilých kovů, včetně a zejména těch, které jsou určené
k recyklaci. Pro nákup jiných produktů platí naše Všeobecné nákupní podmínky.
(3) Obchodní podmínky zákazníka nebo třetí strany se nepoužijí, ani když společnost BEDRA v konkrétním
případě zvlášť nerozporuje jejich platnost.
(4) Tyto Všeobecné dodací podmínky se vztahují pouze na podniky, veřejnoprávní právnické osoby nebo
veřejnoprávní aktiva. Nevztahují se na spotřebitele.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Všechny nabídky společnosti BEDRA jsou oboustranně nezávazné, pokud nejsou výslovně označené jako
závazné nebo pokud neobsahují určitou lhůtu pro přijetí.
(2) Rozhodující pro právní vztahy mezi společností BEDRA a zákazníkem je pouze uzavřená smlouva včetně
těchto Všeobecných dodacích podmínek.
(3) Dodatky a úpravy uzavřených dohod včetně těchto Všeobecných dodacích podmínek jsou platné, pouze
pokud mají písemnou formu.
(4) Údaje společnosti BEDRA k předmětu dodávky nebo výkonu služby (např. váhy, rozměry a technická data)
a jejich znázornění (např. nákresy a výkresy) mají pouze přibližnou vypovídací schopnost, pokud nepředpokládá
použitelnost pro smluvní účel přesnou shodu. Nejsou to garantované charakteristiky, nýbrž popisy nebo
znázornění dodávky nebo služeb. Běžné obchodní odchylky a odchylky, které se zakládají na právních
předpisech nebo představují technická vylepšení, jsou přípustné, pokud nenarušují použitelnost pro smluvní
účely.

§ 3 Ceny a platba

(1) Ceny platí pro rozsah dodávek a služeb uvedený v potvrzení zakázky. Úkony navíc nebo mimořádné úkony
budou účtovány zvlášť. Ceny se udávají v eurech ze závodu s přičtením nákladů na balné, dopravu a pojištění,
zákonné daně z přidané hodnoty, u vývozních dodávek cla a poplatků a dalších veřejných poplatků.
(2) Pokud jsou základem sjednaných cen ceníkové ceny společnosti BEDRA a dodávka se má uskutečnit více
než 4 měsíce po uzavření smlouvy, platí ceníkové ceny společnosti BEDRA platné při dodání (vždy po odečtení
sjednaného procentuálního nebo pevného rabatu).
(3) Fakturované částky musejí být ihned bez odkladu zaplaceny, pokud není písemnou formou dohodnuto jinak.
Rozhodující pro datum platby je připsání částky společnosti BEDRA. Platba šekem je vyloučená, pokud nebylo
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. Pokud zákazník nezaplatí v době splatnosti, budou se neuhrazené
částky počínaje dnem splatnosti úročit sazbou 9 % p. a.; uplatnění vyšších úroků a dalších škod v případě
prodlení zůstává nedotčeno.
(4) Vyrovnání protinároků zákazníků nebo zadržení plateb z důvodu takových nároků není přípustné, pokud jsou
protinároky nesporně nebo pravomocně rozhodnuté nebo pokud vyplývají z téže zakázky, v rámci které se
provádí příslušná dodávka.



 
 
 
 

 

 
(5) Společnost BEDRA je oprávněna provést nebo uskutečnit ještě neuhrazené dodávky nebo služby pouze proti 
platbě předem nebo poskytnutí zajištění, pokud se po uzavření smlouvy dozví o skutečnostech, které mohou 
podstatně snižovat úvěrovou schopnost zákazníka a které ohrožují platbu otevřené pohledávky společnosti 
BEDRA zákazníkem z příslušného smluvního vztahu (včetně z dalších jednotlivých smluv, pro které platí tatáž 
rámcová smlouva). 
 
§ 4 Dodávka a dodací lhůta 
 
(1) Dodávky se uskutečňují ze závodu. 
(2) Lhůty a termíny dodávek nebo poskytnutí služeb přislíbené společností BEDRA platí vždy přibližně, s výjimkou 
případů, kdy byla přislíbena nebo dohodnuta pevná lhůta nebo pevný termín. Pokud bylo dohodnuto zaslání, 
vztahují se dodací lhůty a dodací termíny na okamžik předání dopravci nebo jiné třetí straně pověřené zajištěním 
dopravy. 
(3) Společnost BEDRA může – aniž by tak byla narušena její práva vyplývající z prodlení zákazníka – od 
zákazníka požadovat prodloužení dodacích lhůt zboží a služeb nebo posunutí dodacích termínů zboží a služeb 
o dobu, po kterou zákazník neplní své smluvní povinnosti vůči společnosti BEDRA. 
(4) Společnost BEDRA neručí za nemožnost dodávky nebo zpoždění v dodání, pokud jsou způsobené vyšší mocí 
nebo jinými událostmi, které nemohly být předjímány v době uzavření smlouvy (např. všechny způsoby narušení 
podniku, obtíže s pořízením materiálu nebo energie, zpoždění dopravy, stávky, zákonné výluky, nedostatek 
pracovních sil, energie, nebo nerostných surovin, obtíže při obstarávání nezbytných úředních povolení, úřední 
opatření nebo nezrealizované, nesprávné nebo opožděné doručení dodavatelem), které společnost BEDRA 
nemusí zastupovat. Pokud takové události podstatně komplikují nebo znemožňují společnosti BEDRA dodávku 
nebo vykonání služeb a překážky nejsou jen přechodného charakteru, má společnost BEDRA právo odstoupit od 
smlouvy. V případě překážek na přechodnou dobu se prodlužují dodací lhůty zboží nebo služeb nebo se 
posouvají dodací termíny zboží nebo služeb o dobu trvání překážky s přičtením přiměřené doby rozjezdu. Pokud 
zákazník následkem zpoždění nepožaduje odběr zboží nebo služeb, může na základě bezodkladného 
písemného vysvětlení společnosti BEDRA odstoupit od smlouvy. 
(5) Společnost BEDRA má právo na pouhou částečnou dodávku, když 
• je částečná dodávka pro zákazníka použitelná v rámci smluvně stanoveného účelu určení, 
• je zajištěna dodávka zbývajícího objednaného zboží a 
• zákazníkovi tím nevznikají žádné podstatné vícenáklady nebo výdaje navíc (ledaže by společnost BEDRA 

byla připravena převzít tyto náklady). 
(6) Pokud dojde ke zpoždění dodávky nebo výkonu služeb společností BEDRA, nebo bude dodávka nebo výkon 
služeb z jakéhokoli důvodu znemožněna, pak se ručení společnosti BEDRA omezuje na náhradu škody podle 
§ 8 těchto Všeobecných dodacích podmínek. 
 
§ 5 Místo plnění, doprava, balné, přenos rizika  
 
(1) Místo plnění pro všechny závazky ze smluvního vztahu je Weil der Stadt, pokud nebylo určeno jinak. 
(2) Způsob dopravy a balení podléhají odbornému úsudku společnosti BEDRA. 
(3) K přenosu rizika dochází nejpozději s předáním předmětu dodávky (při kterém je rozhodující začátek 
nakládky) dopravci nebo jiné třetí straně určené k dopravení zásilky zákazníkovi. To platí také tehdy, když se 
uskutečňují částečné dodávky, nebo když společnost BEDRA převzala ještě další úkony (např. dopravu). Pokud 
se zpozdí zaslání nebo předání v důsledku okolnosti, jejíž příčina leží u zákazníka, přechází riziko na zákazníka 
v den, kdy je předmět zaslání připraven k odeslání a společnost BEDRA o tom informovala zákazníka. 
(4) Náklady na skladování po přenosu rizika nese zákazník.  
(5) Společnost BEDRA pravidelně na své náklady pojišťuje zásilky proti krádeži, poškození, škodám způsobeným 
při dopravě, požáru a působením vody nebo proti jiným pojistitelným rizikům. 
 
§ 6 Právo na záruku, vady 
 
(1) Záruční lhůta trvá jeden rok od dodání nebo od vyzvednutí, pokud je vyzvednutí nutné. Tato lhůta neplatí pro 
nároky na náhradu škody zákazníka, vyplývající z ohrožení života, fyzického ohrožení nebo ohrožení zdraví nebo 
z úmyslného porušení povinností nebo porušení povinností z hrubé nedbalosti společností BEDRA nebo jejími 
zástupci; tyto nároky se promlčují vždy podle zákonných předpisů. Dále platí zákonné promlčení v případech 
podle § 438, odst. 1, bodu 2 a § 634, odst 1, bodu 2 občanského zákoníku a pro nároky vyplývají ze zákona 
o poskytnutí záruky za vadné produkty (Produkthaftungsgesetz). 
(2) Dodané předměty je třeba bezodkladně po doručení zákazníkovi nebo jím určené třetí straně pečlivě 
přezkoumat. Vztahují se na očividné závady nebo jiné nedostatky schválené zákazníkem, které byly 
rozpoznatelné při bezodkladném pečlivém přezkoumání, pokud společnost BEDRA během sedmi pracovních dní 
po zaslání výtky k závadám písemně nezareaguje. Ohledně dalších závad platí předměty dodávky jako schválené 
zákazníkem, pokud společnost BEDRA nezareaguje na výtky k závadám během sedmi pracovních dní od 
okamžiku, kdy se závada projevila. Na požádání společnosti BEDRA je třeba bez nákladů na dopravu zaslat zpět 
společnosti BEDRA předmět dodávky, vůči kterému byla podána výtka. Při oprávněné výtce k závadě uhradí 
společnost BEDRA náklady na nejvýhodnější způsob dopravy; to však neplatí, pokud jsou náklady vyšší, protože 
se předmět dodávky nachází na jiném místě, než na místě určeného použití. 



 
 
 
 

 

(3) V případě věcných závad na doručených předmětech je společnost BEDRA povinna a oprávněna dle vlastní 
volby a v přiměřené lhůtě zajistit opravu nebo náhradu. V případě selhání, tj. nemožnosti, nepřijatelnosti, 
odmítnutí nebo nepřiměřeného zpoždění opravy nebo náhrady, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo může 
být přiměřeně snížena kupní cena. 
(4) Pokud byla závada zaviněna společností BEDRA, může zákazník za předpokladů stanovených v § 8 
požadovat náhradu škody. 
(5) Záruka odpadá, když zákazník bez souhlasu společnosti BEDRA změní předmět dodávky nebo jej nechá 
změnit prostřednictvím třetí strany, a tím znemožní nebo učiní nepřijatelně obtížné odstranění závady. V každém 
případě musí zákazník nést změnou zapříčiněné vícenáklady na odstranění závady. 
 
§ 7 Práva na ochranu duševního vlastnictví 
 
(1) Společnost BEDRA ručí podle ustanovení § 7 za to, že předmět dodávky nebude zatížen právy průmyslového 
vlastnictví nebo autorskými právy třetích stran. Každý smluvní partner bude druhého smluvního partnera 
bezodkladně písemně informovat, pokud vůči němu budou uplatňovány nároky kvůli porušení takových práv. 
(2) V případě, že předmět dodávky porušuje práva průmyslového vlastnictví nebo autorská práva třetí strany, 
upraví nebo vymění společnost BEDRA předmět dodávky dle vlastního uvážení a na vlastní náklady tak, aby již 
nebyla neporušována žádná práva třetích stran a aby předmět dodávky nadále plnil smluvně dohodnutou funkci, 
nebo zákazníkovi zajistí uzavřením licenční smlouvy se třetí stranou právo na užívání. Pokud se toto společnosti 
BEDRA nepodaří uskutečnit v přiměřeném čase, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně 
snížit kupní cenu. Eventuální nároky zákazníka na náhradu škody podléhají omezení § 8 těchto Všeobecných 
dodacích podmínek. 
 
§ 8 Ručení a náhrada škody z důvodu zavinění 
 
(1) Ručení společnosti BEDRA za náhradu škody, lhostejno z jakého právního důvodu, zejm. nemožnosti, 
zpoždění, závadné nebo špatné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvních jednáních 
a nedovoleného jednání je, pokud přitom dojde právě na zavinění, omezeno podle ustanovení tohoto § 8. 
(2) Společnost BEDRA neručí v případě pouhé nedbalosti svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců 
nebo jiných zástupců, pokud se nejedná o porušení povinností podstatných pro smlouvu. Podstatné pro smlouvu 
jsou povinnost včasného dodání předmětu dodávky, absence protiprávnosti a takových věcných závad, které více 
než bezvýznamně narušují funkčnost nebo vhodnost pro použití předmětu, a povinnosti poskytování poradenství, 
ochrany a péče, které mají zákazníkovi umožnit používání předmětu dodávky podle smlouvy nebo vytvářejí 
tělesnou ochranu nebo ochranu života zákazníka nebo jeho pracovníků nebo ochranu jeho majetku před 
závažnými škodami. 
(3) Pokud společností BEDRA ručí podle § 8 (2) za náhradu škody, je toto ručení omezeno na škody, které 
společnost BEDRA předvídala jako možné důsledky porušení smlouvy nebo které při vynaložení náležité péče 
měla předvídat. Nepřímé a následné škody, které jsou důsledkem závad předmětu dodávky, lze navíc nahradit 
pouze tehdy, pokud takové škody lze typicky očekávat při běžném používání předmětu dodávky. 
(4) Výše uvedené výjimky a omezení ručení platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, 
zaměstnanců a jiných zástupců společnosti BEDRA. 
(5) Pokud společnost BEDRA poskytne technické informace nebo poradenství a tyto informace nebo poradenství 
nepatří k dlužnému, smluvně dohodnutému rozsahu výkonu, jsou poskytnuty bezplatně a s vyloučením jakéhokoli 
ručení. 
(6) Omezení tohoto § 8 neplatí pro ručení společnosti BEDRA ve vztahu k úmyslnému jednání, pro garantované 
charakteristiky, ve vztahu k ohrožení života, fyzickému ohrožení nebo ohrožení zdraví nebo podle zákona 
o poskytnutí záruky za vadné produkty (Produkthaftungsgesetz). 
 
§ 9 Výhrada vlastnictví 
 
(1) Společnost BEDRA si vyhrazuje právo na vlastnictví veškerých předmětů dodávky do doby obdržení všech 
plateb vyplývajících ze smluvního vztahu se zákazníkem, včetně zůstatku ze vztahu s běžným účtem (zejm. 
z váhových kont). V případě, že zákazník jedná v rozporu se smlouvou, zejména pokud se jedná o zpoždění 
s placením, je společnost BEDRA oprávněna odebrat si předmět smlouvy zpět. V odebrání předmětu smlouvy 
zpět spočívá odstoupení od smlouvy. Společnost BEDRA je po odebrání předmětu smlouvy zpět oprávněna 
k jeho zhodnocení. Příjem ze zhodnocení bude započítán do závazku zákazníka s odečtením přiměřených 
nákladů na zhodnocení. 
(2) Zákazník je povinen zacházet s předmětem smlouvy s náležitou péčí a na vlastní náklady jej dostatečně 
pojistit na novou hodnotu proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží. 
(3) Pokud by došlo k zabavení nebo jiným zásahům třetích stran, musí zákazník společnost BEDRA bezodkladně 
písemně informovat. 
  



 
 
 
 

 

(4) Zákazník je oprávněn dále prodat předmět smlouvy v rámci řádného obchodu. Již nyní však zákazník 
postupuje společnosti BEDRA veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně daně z přidané 
hodnoty) na krytí pohledávky vůči společnosti BEDRA, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho 
odběratelům nebo třetím stranám, a sice nezávisle na tom, zda je předmět smlouvy dále prodáván bez 
zpracování nebo po zpracování. Zákazník zůstává oprávněn k zahrnutí této pohledávky i po postoupení. 
Oprávnění společnosti BEDRA vymoci si pohledávku tím zůstává nedotčeno. Společnost BEDRA se však 
zavazuje, že nebude pohledávku vymáhat, pokud (i) zákazník splní své platební povinnosti a (ii) nebude 
v prodlení s platbou a (iii) nebyl vydán pokyn k otevření insolvenčního řízení, ani není zákazník v platební 
neschopnosti. Pokud dojde k jednomu z výše uvedených případů, může společnost BEDRA požadovat, aby jí 
zákazník oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl informace potřebné pro inkasování plateb 
a předal související poklady a oznámil dlužníkům postoupení. 
(5) Opracování a zpracování předmětu smlouvy zákazníkem se provádí vždy pro společnost BEDRA. Společnost 
BEDRA je výrobcem ve smyslu § 950 německého občanského zákoníku bez dalších závazků. Pokud bude 
předmět smlouvy zpracováván jinými předměty, které nepatří společnosti BEDRA, získá společnost BEDRA 
spoluvlastnictví nového předmětu ve vztahu hodnoty fakturované částky k pořizovací ceně těchto jiných věcí. Pro 
předmět vzniklý zpracováním platí kromě toho stejné předpisy jako pro předmět smlouvy. 
(6) Pro případ, že byl předmět smlouvy tímto způsobem spojen s pohyblivými předměty zákazníka, nebo byl 
s nimi smíchán tak, že je třeba předmět zákazníka považovat za hlavní předmět, přenáší zákazník již nyní na 
společnost BEDRA své vlastnictví celého předmětu ve vztahu hodnoty předmětu smlouvy k hodnotě dalších 
spojených, resp. smíchaných předmětů. Pokud bude předmět smlouvy takovým způsobem spojen nebo smíchán 
s pohyblivými předměty třetí strany, že je třeba považovat předmět třetí strany za hlavní část, postupuje zákazník 
již nyní společnosti BEDRA právo na odměnu od třetí strany, která mu přísluší, ve výši částky, která odpovídá 
fakturované částce připadající na předmět smlouvy. 
(7) Nový předmět vzniklý spojením nebo smícháním, resp. příslušející resp. postoupená práva společnosti 
BEDRA na (spolu)vlastnictví nového předmětu, jakož i podle předchozího odstavce postoupená práva na odměnu 
slouží stejným způsobem k zajištění pohledávek společnosti BEDRA jako předmět smlouvy jako takový. 
(8) Společnost BEDRA je povinna na požádání zákazníka natolik uvolnit jí náležející jistiny, nakolik realizovatelná 
hodnota těchto jistin převyšuje pohledávky, které mají jistit, o více než 10 %. 
 
§ 10 Závěrečná ustanovení 
 
(1) Výlučnou příslušnost má soud v Leonbergu. 
(2) Vztahy mezi společností BEDRA a zákazníkem podléhají výhradně právnímu řádu Spolkové republiky 
Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG) neplatí. 
 
 
II. Zvláštní ustanovení pro nákup a recyklaci 
 
Pravidla části II platí jako dodatek k ustanovením v části I, když společnost BEDRA nakupuje od zákazníka 
produkty obsahující ušlechtilé kovy nebo přebírá materiál obsahující ušlechtilé kovy pro jejich zpětné získání 
(recyklaci). 
 
§ 11 Charakteristiky materiálu určeného k recyklaci 
 
(1) Společnost BEDRA taví v rámci recyklace materiálu obsahujícího ušlechtilé kovy dodaného zákazníkem 
(materiál ke zpracování) na homogenní pruty a sděluje provedením zkoušek váhu a obsah ušlechtilých kovů. 
(2) Společnost BEDRA přebírá k těmto účelům od zákazníka výhradně materiál ke zpracování, který nemá žádné 
nebezpečné vlastnosti, zejm. tedy neobsahuje žádné jedovaté, leptavé, výbušné, snadno vznětlivé nebo 
radioaktivní součásti. Materiál ke zpracování navíc nesmí disponovat ani škodlivými nebo rušivými součástmi 
(jako např. rtuť, chlór, bróm, arsen, selen atd.). 
(3) Zákazník je povinen společnost BEDRA bezodkladně před uzavřením smlouvy upozornit, pokud materiál ke 
zpracování obsahuje škodlivé nebo rušivé součásti podle odst. 2. Dodání takových materiálu může proběhnout 
pouze po předchozím udělení výslovného písemného souhlasu společnosti BEDRA. Pokud společnost BEDRA 
ve výjimečných případech odsouhlasí dodávku takových materiálů, musejí být tyto materiály řádně a podle 
příslušných právních předpisů zabaleny a označeny.  
(4) Společnost BEDRA si vyhrazuje zvýšení nákladů na zpracování v jednotlivých případech, kdy nebyly 
zákazníkem při uzavření smlouvy sděleny zvláštní vlastnosti materiálu ke zpracování a společnosti BEDRA 
nebyly ani jinak známy a vedou k dodatečným výdajům. Následující ustanovení v § 12 tím zůstává nedotčené. 
 
§ 12 Ručení zákazníka za škody 
 
Zákazník ručí společnosti BEDRA za veškeré škody, jejichž příčinou jsou řádně nesdělené charakteristiky 
nebezpečných nebo škodlivých součástí materiálu ke zpracování. 
 
  



 
 
 
 

 

§ 13 Dodání / přenos rizika 
 
(1) S výhradou jiného ujednání se zákazníkem nese zákazník náklady a rizika spojená s dodáním materiálu ke 
zpracování až do okamžiku předání v sídle společnosti BEDRA nebo na jiném dohodnutém místě předání. 
(2) Je-li v jednotlivých případech dohodnuto vyzvednutí materiálu ke zpracování společností BEDRA, dochází 
k přenosu rizika s předáním společnosti BEDRA nebo dopravní společnosti, kterou si najala. 
 
§ 14 Vyúčtování 
 
(1) Společnost BEDRA vydá na základě výsledku stanovení váhy a obsahu ušlechtilých kovů vyúčtování. 
Vyúčtování se stane závazným, až jej zákazník odsouhlasí nebo vůči němu nepodá během tří pracovních dní po 
jeho obdržení písemnou námitku, pokud společnost BEDRA na tento právní důsledek poukázala. 
(2) Společnost BEDRA je oprávněna dále zpracovávat materiál ke zpracování, jakmile se vyúčtování stane 
závazným. 
(3) Váhy a obsahy ušlechtilých kovů stanovené na základě vyúčtování se připisují na váhová konta (konta 
ušlechtilých kovů). Platí ustanovení v části III. 
(4) Za recyklaci platí zákazník dohodnutou odměnu. Společnost BEDRA je oprávněna kompenzovat touto 
odměnou nároky zákazníka. 
 
§ 15 Nákup ušlechtilých kovů 
 
(1) Při uzavření kupní smlouvy se zákazníkem o nákupu ušlechtilých kovů je zákazník povinen bezodkladně 
a úplně dát k dispozici nakoupené ušlechtilé kovy v dohodnutém množství. 
(2) Pokud zákazník navzdory stanovené dodatečné lhůtě nedodá nakoupené ušlechtilé kovy nebo je nedodá 
úplně, může společnost BEDRA nárokovat náhradu škody. Tento nárok zahrnuje zejména vícenáklady, které 
společnosti BEDRA vzniknou v souvislosti s obstaráním náhrady. 
(3) Platí cena dohodnutá se zákazníkem. 
 
§ 16 Proces prostřednictvím váhových kont 
 
Celý proces v souvislosti s nákupem a recyklací probíhá prostřednictvím váhových kont podle ustanovení v části 
III. 
 
 
III. Zvláštní ustanovení pro váhová konta 
 
Ustanovení v části III doplňují ustanovení v částech I a II. 
 
§ 17 Váhová konta 
 
V rámci obchodu s ušlechtilými kovy vede společnost BEDRA pro zákazníky pro každý ušlechtilý kov (dále: 
„kovy“) zvláštní váhové konto. 
 
§ 18 Tržní cena / nákupní a prodejní cena 
 
(1) Pokud je v rámci zjištění stavu konta, kompenzace nebo nákupu či prodeje kovů rozhodující tržní cena kovu, 
orientuje se tato cena – s výhradou odlišného ujednání se zákazníkem – podle příslušného aktuálního kurzu Kitco 
pro příslušný kov (Kitco Metals Inc., Montreal, Quebec, Kanada, k dispozici na www.kitco.com).  
(2) Pro připsání, resp. nákup kovů společností BEDRA zákazníkem je rozhodující nákupní cena („Bid“), pro 
zatížení, resp. prodej zákazníkovi je rozhodující prodejní cena („Ask“). 
(3) U nákupu / připsání společností BEDRA se k hodnotě kurzu připočítává dohodnutá srážka („nákupní cena“). 
U prodejů (včetně obstarání náhrady) / zatížení dohodnutá přirážka („prodejní cena“). 
 
§ 19 Vlastnictví na kontě 
 
(1) Pokud společnost BEDRA kovy sama fyzicky uchovává, nejsou předměty různých váhových kont jednotlivých 
zákazníků (majitelů kont) společnosti BEDRA uloženy fyzicky odděleně. Společnost BEDRA je oprávněna měnit 
formu a stav kovů. 
(2) Každý majitel konta je spoluvlastníkem celkového stavu, který je k dispozici, ve výši váhového množství kovu 
zapsaného na jeho kontě. Pokud je celkový stav kovů fyzicky uložených společností Bedra nižší než suma 
zapsaných množství na všech kontech ušlechtilých kovů, bude se vlastnictví zákazníka vztahovat na stav 
odpovídající podílu jeho pohledávky. 
(3) Společnost BEDRA je oprávněna kdykoli znovu vytvořit výlučné vlastnictví zákazníka prostřednictvím 
vyloučení. 
(4) Kromě toho jsou kovy společností BEDRA bezplatně uloženy v jejím obchodním sídle. Neexistuje však žádná 
povinnost společnosti BEDRA udržovat fyzicky na místě protihodnotu konta. 



 
 
 
 

 

(5) Při nákupu nebo prodeji kovů se přechod vlastnictví uskutečňuje zapsáním na příslušné konto. Při nákupu 
zákazníkem se tak děje pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny. 
 
§ 20 Negativní stav konta („přečerpání“) / vyrovnání 
 
(1) Váhová konta smějí vykazovat negativní stav („přečerpání“) pouze na základě zvláštní dohody mezi 
společností BEDRA a zákazníkem, které vyžaduje minimálně písemnou formu. 
(2) Pokud je dohodnuto, že smějí váhová konta vykazovat negativní stav, pak je společnost BEDRA při absenci 
výslovného odlišného ustanovení se zákazníkem oprávněna po písemné výzvě se stanovením přiměřené lhůty 
o minimální délce dvou týdnů požadovat splacení negativního salda na kontě. 
(3) Pokud je zákazník povinen vyrovnat negativní stav na jednom nebo více váhových kontech, pak musí ke dni 
splatnosti dle vlastní volby dodat odpovídající množství příslušného kovu nebo poskytnout částku potřebnou pro 
vyrovnání. Pokud zákazník ke dni splatnosti nedodá materiál, který představuje minimálně protihodnotu 
negativního salda, naplánuje společnost BEDRA bezodkladně odpovídající obstarání náhrady a vyfakturuje tuto 
náhradu zákazníkovi za prodejní cenu.  
(4) Pokud vykazuje ve výše uvedeném případě v odst. 3 ke dni splatnosti minimálně jedno váhové konto 
zákazníka pro určitý kov negativní saldo a naproti tomu alespoň jedno další konto pro jiný kov aktivní zůstatek 
a zákazník nedodá žádný kov k vyrovnání konta, je společnost BEDRA dle vlastní volby také oprávněna, až do 
výše vyrovnání salda zákazníka bezodkladně po okamžiku splatnosti nakoupit kovy odpovídající jeho aktivnímu 
zůstatku a současně k vyrovnání negativního salda prodat odpovídající kovy na kontech, která vykazují negativní 
saldo. Pro nákup kovů vystaví společnost BEDRA odpovídající připsání (výběr z váhového konta) za nákupní 
cenu. Pro obstarání náhrady platí výše uvedený odst. 3. 
(5) Faktury jsou splatné během jednoho týdne. 
 
§ 21 Vyúčtování 
 
(1) Váhová konta jsou vedena v kontokorentu. Na požádání zákazníka sdělí společnost BEDRA aktuální stav 
váhového konta. 
(2) Pokud se ve vyúčtování jednotlivých obchodů sděluje stav konta, děje se tak pro informativní účely. Na 
základě aktuálních přijímaných a odesílaných dodávek v nich ještě nemohou být obsažena připsání hodnot. 
(3) Pokud společnost BEDRA na základě vlastního uvážení poskytne k dispozici příslušnou online funkci 
(aplikaci), může si zde zákazník průběžně prohlížet aktuální stav svého konta za aktuálních podmínek. Údaje zde 
obsažené jsou nezávazné. 
 
§ 22 Disponování aktivním zůstatkem na kontě 
 
(1) Zákazník může dle vlastní volby požadovat použití svého aktivního zůstatku na kontě (za nákupní cenu) 
v rámci obchodního vztahu nebo jeho fyzické vydání, a to úplné nebo částečné. Eventuální práva společnosti 
BEDRA na zajištění (zástavní práva) zůstávají tímto nedotčena. 
(2) Pokud zákazník požaduje vydání, poskytne mu společnost BEDRA k dispozici kov v kvalitě běžné pro dané 
odvětví (pravidelný granulát).. Pokud zákazník požaduje vydání v jiné formě (např. pruty) je společnost BEDRA 
oprávněna napočítat přiměřenou přirážku. Místo plnění je sídlo společnosti BEDRA.  
(3) Vydání na jiném místě vyžaduje zvláštní dohodu stran. V tomto případě nese zákazník náklady na přepravu 
včetně pojištění. 
 
§ 23 Poplatky a výlohy 
 
Vedení váhových kont je pro zákazníka zdarma. 
 
§ 24 Zástavní právo společnosti BEDRA 
 
(1) Společnost BEDRA získává zástavní právo na všechny předměty zákazníka, jejichž vlastnictví získala nebo 
v budoucnu získá v rámci obchodního vztahu se zákazníkem, jakož i na všechny nároky zákazníka vůči 
společnosti BEDRA, které momentálně přísluší nebo v budoucnu budou příslušet zákazníkovi z obchodního 
vztahu smluvních stran, zejména aktivní zůstatek na jednotlivých kontech ušlechtilých kovů (dále „předměty 
zástavy“). 
(2) Zástavní právo slouží k zajištění všech stávajících, budoucích nebo podmíněných nároků, které společnosti 
BEDRA náleží z obchodního vztahu se zákazníkem vůči zákazníkovi. 
(3) Pokud se předměty zákazníka dostanou do držení společnosti BEDRA s výslovným pokynem, že smějí být 
použity pouze pro určitý účel, zástavní právo se na tyto předměty nevztahuje. 
(4) Společnost BEDRA je povinna uvolnit předměty zástavy, pokud realizovaná hodnota všech předmětů zástavy 
přesáhne, a to nejen přechodně, 110 % zajištěných nároků podle této dohody. Volba uvolněných předmětů 
zástavy přísluší společnosti BEDRA, přičemž společnost BEDRA zohledňuje oprávněné požadavky zákazníka. 
(5) Pokud se zákazník zpozdí s plněním povinností vůči společnosti BEDRA, je společnost BEDRA i bez 
existence exekučního titulu oprávněna zhodnotit předměty zástavy, poté co společnost BEDRA písemně 
pohrozila zákazníkovi zhodnocením s přiměřenou lhůtou alespoň jednoho týdne. 



 
 
 
 

 

(6) Pokud jsou v rámci této dohody zastaveny společnosti BEDRA kovy zákazníka, které jsou fyzicky k dispozici, 
platí pro zhodnocení následující: Společnost BEDRA může na základě své vlastní volby jednostranným 
písemným vyjádřením vůči zákazníkovi uskutečnit převod vlastnictví předmětů zástavy na společnost BEDRA 
nebo předměty zástavy přímo zhodnotit. Zákazník již nyní neodvolatelně souhlasí s převodem vlastnictví na 
společnost BEDRA podle těchto ustanovení. Pro převod vlastnictví připíše společnost BEDRA zákazníkovi částku 
za nákupní cenu k okamžiku převodu vlastnictví. Společnost BEDRA bude v rámci zhodnocení zohledňovat 
oprávněné požadavky zákazníka. 
(7) Pokud jsou v rámci této dohody zastaveny aktivní zůstatky zákazníka na jednotlivých kontech ušlechtilých 
kovů, je společnost BEDRA oprávněna v případě zhodnocení nakoupit kovy ve výši splatné pohledávky a připsat 
částku za nákupní cenu.  
 
§ 25 Doba platnosti a výpověď 
 
(1) Smlouva o váhových kontech se uzavírá na dobu neurčitou a může být kteroukoli stranou vypovězena 
s výpovědní lhůtou tří měsíců. Výpověď musí mít písemnou formu. 
Za předpokladu předložení významného důvodu může být smlouva kteroukoli stranou vypovězena bez výpovědní 
lhůty. 
(2) Při běžné výpovědi smlouvy společností BEDRA je společnost BEDRA oprávněna odkoupit eventuální aktivní 
zůstatek na kontě zákazníka, pokud to společnost BEDRA oznámí a zákazník během tří měsíců po obdržení 
oznámení nevyjádří nesouhlas. Pro tento případ zákazník již nyní neodvolatelně souhlasí s převodem vlastnictví 
na společnost BEDRA. Pro nákup potom připíše společnost BEDRA zákazníkovi částku za nákupní cenu 
k okamžiku nákupu. 


