VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GSP Mincovna a.s.
PRO VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ DRAHÝCH KOVŮ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy vzniklé v
souvislosti s výkupem a zpracováním zboží mezi společností GSP Mincovna a.s., IČ 04249682,
se sídlem Bratislavská 193/7, 602 00 Brno (dále jen GSP) a dodavatelem (dále jen zákazník).
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obchodní vztahy mezi společností GSP a
zákazníkem. Zbožím se pro účely těchto podmínek rozumí drahé kovy (dále jen materiál)
dodaný zákazníkem.

VÝKUP MATERIÁLU
Při výkupu materiálu do 5 kg hmotnosti vyžadujeme od zákazníka – nepodnikající osoby
předložení dvou platných dokladů totožnosti. Při výkupu od právnických osob (dále jen PO) či
podnikajících fyzických osob (dále jen FO), bude jejich totožnost taktéž ověřena ze dvou na
sobě nezávislých dokladů a zároveň bude na běžně dostupných rejstřících (Obchodní rejstřík,
Živnostenský rejstřík a Registrace plátce DPH) ověřena jejich možnost jednat za společnost.
Výkup materiálu nad 5 kg hmotnosti lze uskutečnit pouze po předchozí objednávce, potvrzené
společností GSP, taktéž s výše uvedenými dokumenty. Výkup materiálu může být uskutečněn
pouze s přímým zástupcem prodávajícího, neakceptujeme zastoupení v plné moci.

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY
Zákazník předává materiál na specializovaném pracovišti GSP vybavené měřícími a vážícími
přístroji s příslušnou certifikací a homologací. Odpovědný pracovník vyhotoví oproti
zváženému materiálu a dodacímu listu zákazníka předávací protokol, ve kterém se vyznačí
hmotnost, druh, kvalita materiálu předaného zákazníkem a vyplní požadavek zákazníka na
prodej, zpracování, popř. výměnu materiálu. Součástí protokolu je objednávka na analýzu
objednaného materiálu. S tímto protokolem materiál putuje do metalurgické sekce, kde se
roztaví, zhomogenizuje a odeberou se vzorky. Tyto vzorky se vyhodnotí v analytické laboratoři
a obsah drahého kovu se stanovuje schválenými chemickými metodami. Maximálně do 5
hodin od přijetí materiálu vydává analytická laboratoř nález, který slouží jako podklad pro
manipulaci s materiálem, který zákazník dodal předávacím protokolem. Doba zpracování Au a
Ag, s obsahem nižším jak 33 %, je 5 pracovních dnů. U Pt a Pd je doba zpracování 15 pracovních
dnů. Zákazník je o výsledku informován způsobem, který si zvolil (telefonicky, SMS, email) a je
mu sdělena v případě výkupu výkupní cena za gram drahého kovu výpočtem uvedeném v sekci
SLUŽBY. Na základě doručeného návrhu ceny je zákazník povinen vystavit fakturu GSP a
odeslat tuto do sídla společnosti GSP, a to bud poštou či emailem. Faktura mu bude vyplacena

v termínu dle dohody, expresní platby na účet se provádějí pouze od 09:00 do 11:00 hodin, a
to jen ve výjimečných případech. Vystavení faktury se netýká zákazníka – nepodnikající osoby.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
Společnost GSP neodpovídá za materiál (drahé kovy) dodané zákazníkem. V okamžiku převzetí
materiálu společností GSP a jeho vyhodnocení jeho analytickou laboratoří zodpovídá GSP za
materiál a to v kvalitě, hmotnosti a druhu dle nálezu vydaného analytickou laboratoří.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017.

