
Smluvní strany 

BUDE DOPLNĚNO 

narozen: … BUDE DOPLNĚNO 

bytem:  … BUDE DOPLNĚNO 

(dále jen „zájemce“) 

a 

GOLD – CARAT s. r. o. 

IČO: 044 79 408 

se sídlem:  110 00 Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66 

 zapsaná v OR vedeném MěS v Praze oddíl C, vložka 248331 

(dále jen „zprostředkovatel“) 

(ve smlouvě společně dále jen jako smluvní strany) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku v souladu s ustanoveními § 2445 an. zák. č. 89/2012 Sb. 

tuto smlouvu o zprostředkování: 

I. 

předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o zprostředkování je zprostředkování uzavření kupní smlouvy, která je vhodná 

pro zájemce pro pořízení investičních zlatých a stříbrných mincí, jménem, na účet a v zájmu zájemce. 

II. 

účel smlouvy 

1) Zprostředkovatel se uzavřením smlouvy o zprostředkování zavazuje zájemci zabezpečit poskytovat

zprostředkovatelské služby týkající se pořízení investičních zlatých a stříbrných mincí, jménem, na 

účet a v zájmu zájemce a pod jeho kontrolou, prostřednictvím uzavřené zprostředkovatelské 

smlouvy, rezervaci zboží podle těchto VOP a také provádět další faktické právní úkony, stanovené 

smlouvou o zprostředkování, VOP pro zabezpečení realizace pořízení investičních zlatých a stříbrných 

mincí pro zájemce. 

2) Zájemce se zavazuje za činnost uvedenou v předchozím odstavci zaplatit zprostředkovateli provizi

ve výši 5 % z kupní ceny investičních zlatých a stříbrných mincí. 

3) Provize zprostředkovatele je je podle ustanovení § 2447 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. splatná dnem

uzavření zprostředkovávané smlouvy. 



III. 

doba trvání smlouvy a její zánik 

Smlouva o zprostředkování zaniká splněním účelu smlouvy, dohodou smluvních stran případně dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o jejím zrušení.  

IV. 

práva a povinnosti stran 

1) Zájemce na základě uveřejněné nabídky na webových stránkách si vybere zboží, o které má zájem 

a zašle zprostředkovateli závaznou objednávku. 

2) Akceptací této objednávky se zprostředkovatel zavazuje zabezpečit pro zájemce uzavření kupní 

smlouvy s prodávajícím včetně zprostředkování realizace kupní smlouvy. 

3) Zájemce složí poté, co dojde k uzavření zprostředkovatelské smlouvy, zálohu na zabezpečení 

realizace předmětného obchodu a to ve výši 25 % z nabídkové ceny. 

4) Zprostředkovatel následně učiní veškeré právní a obchodní kroky směřující ke zprostředkování 

uzavření kupní smlouvy mezi zájemcem a prodávajícím. 

5) Zájemce na základě výzvy zprostředkovatele si osobně převezme zboží od prodávajícího v sídle 

zprostředkovatele, nebo na základě osobního projednání se zprostředkovatelem si předmětné zboží 

nechá zaslat na zájemcem uvedenou adresu kurýrem. Zároveň při předání zboží zájemce doplatí 

zbývající část kupní ceny ve výši 75 % z nabídkové ceny. 

6) V případě odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy a odmítnutí uzavření kupní smlouvy mezi 

zájemcem a prodávajícím se sjednává podle ustanovení § 2048 zák. č. 89/2012 Sb. smluvní pokuta ve 

výši 15 % z nabídkové ceny. 

7) Zprostředkovatel v rámci své činnosti zabezpečí prodávajícímu po uzavření kupní smlouvy úhradu 

kupní ceny. 

8) Zprostředkovatel je povinen dbát pokynů zájemce a vyvíjet činnost ke zprostředkování nákupu 

vybraných investičních zlatých a stříbrných mincí. 

9) Zprostředkovatel nemá právo vystupovat jménem zájemce nad rámec vymezený smlouvou o 

zprostředkování. 



10) Zprostředkovatel má právo svěřovat plnění závazků ze smlouvy o zprostředkování svým 

pracovníkům. V případě porušení smlouvy zprostředkovatel plně odpovídá zájemci za činnost svých 

spolupracovníků.  

11) Zprostředkovatel je povinen předat zájemci bezprostředně po uzavření smlouvy o 

zprostředkování nebo přiložit ke zboží nejpozději při dodání zboží zájemci smlouvu o zprostředkování, 

VOP, objednávku a potvrzení o obdržení objednávky.  

12) Zprostředkovatel je povinen uschovat a na vyžádání předat zájemci do jednoho měsíce po 

skončení smlouvy o zprostředkování všechny doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou 

činností. 

13) Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro naplnění 

smlouvy o zprostředkování. 

14) Zájemce je povinen uhradit zprostředkovateli náklady jím účelně vynaložené ke splnění účelu 

smlouvy, a to tehdy, nevznikne-li zprostředkovateli nárok na provizi.  

 

V. 

závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva o zprostředkování je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2) Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou neupravené a případné spory, které 

by vzešly z této smlouvy, se řídí platným právním řádem, zejména občanským zákoníkem. 

3) Právní spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zájemcem a zprostředkovatelem, případně, které 

vyplývají z těchto všeobecných obchodních podmínek, budou předloženy ke konečnému rozhodnutí 

Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále 

jen Rozhodčí soud). Zájemce a zprostředkovatel tímto výslovně sjednávají a souhlasí s tím, aby 

případný spor byl projednán v urychleném řízení s vydáním rozhodčího nálezu do jednoho měsíce od 

zaplacení zvýšeného poplatku na návrh kterékoliv strany, která uhradila zvýšený poplatek. Smluvní 

strany dále sjednávají, že spor bude rozhodnut jedním rozhodcem a zmocňují k jeho jmenování 

předsedu Rozhodčího soudu. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodce může rozhodnout spor bez 

ústního jednání pouze na základě písemností. Smluvní strana, která bude neúspěšná ve sporu, je 

povinna straně druhé uhradit náklady řízení. 



4) Tato smlouva o zprostředkování byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu s určením každé smluvní straně tohoto smluvního ujednání. 

7) Účastníci dále výslovně prohlašují, že si smlouvu o zprostředkování přečetli, že byla sepsána podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla ujednána za nápadně 

nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran. Prohlašují, že jsou k uzavření této smlouvy 

oprávněni a že není osob, které by byly oprávněny jednat namísto nich nebo společně s nimi a které 

s touto smlouvou o zprostředkování vyjádřily svůj nesouhlas. Na důkaz toho připojují všichni účastníci 

tohoto smluvního ujednání své podpisy na všech jejích vyhotoveních. 

 

V Praze dne … 

 

……………………………………..…      ………………...……………………….......... 

 …          Karel Blahoš, ředitel společnosti 

 (zájemce)         (zprostředkovatel) 

 


