R Á M C O V Á S M L O U VA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi
právnickou/fyzickou osobou
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném/ živnostenském rejstříku u..................................
sídlo
IČO.........................................
DIČ..........................................
zastoupenou
(dále jen „kupující“)
a
Českou národní bankou
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO 48136450
DIČ CZ48136450
zastoupenou …
, ředitelem sekce peněžní a platebního styku a
………, ředitelem odboru peněžního oběhu a ochrany platidel
(dále jen „prodávající“)
Čl. I
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je prodej a koupě pamětních stříbrných mincí, pamětních
bimetalových mincí, zlatých mincí, obchodních mincí a pamětních bankovek (dále jen „nově
vydávané mince a bankovky“) vydávaných Českou národní bankou a dalšího sběratelského
materiálu, který má prodávající ve své nabídce.
Čl. II
Vymezení pojmů
Pro účely této smlouvy se rozumí:
(1) dnem vydání nově vydávané mince a bankovky den stanovený v právním předpisu,
(2) sběratelským materiálem:
- nově vydávané mince a bankovky emitované ČNB v souladu s právním předpisem
o jejich vydání a emisním plánem ČNB, a to prodávané na základě základní
objednávky,
- nově vydávané mince a bankovky prodávané ode dne jejich emise do ukončení jejich
prodeje na základě doobjednávek,
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-

další sběratelský materiál (např. nově vydávané mince a bankovky po ukončení jejich
prodeje podle předchozí odrážky, neplatné bankovky, obchodní mince vydané
před 1. 1. 2019).

(3) místem odběru odbor správy zásob peněz poboček České národní banky a odbory
provozní Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice sekce peněžní a platebního styku
České národní banky, ve kterém kupující odebírá nově vydávané mince a bankovky
na základě označení v příloze č. 1 k této smlouvě.
Čl. III
Konkretizace předmětu smlouvy a lhůty plnění
(1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nově vydávané mince nebo bankovky
od každého motivu a kupující se zavazuje je odebrat v počtu (základní objednávka):
a) pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 200 Kč

 v běžné kvalitě

……........…...... ks,

 ve špičkové kvalitě …..........…..… ks
b) pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 500 Kč

 v běžné kvalitě

……........…...... ks,

 ve špičkové kvalitě …..........…..… ks
c) pamětní bimetalové mince

 v běžné kvalitě

……........…...... ks,

 ve špičkové kvalitě …..........…..… ks
d) zlaté mince v nominální hodnotě 5 000 Kč

 v běžné kvalitě

…….......…....... ks,

 ve špičkové kvalitě …...........……. ks.
e) zlaté mince v nominální hodnotě 10 000 Kč

 v běžné kvalitě

……........…....... ks,

 ve špičkové kvalitě …..........…..…. ks.
f) nově vydávané obchodní mince

 1 dukát

……........… .... ks,

 2 dukáty

…..........…..…. ks,

 5 dukátů

…..........…..…. ks,

 10 dukátů

…..........…..…. ks.

g) pamětní bankovky (dále jen „bankovky“)

 v počtu

……........…...... ks.
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(2) Prodávající nabízí kupujícímu k prodeji nově vydávané mince po dobu čtyř měsíců ode
dne jejich vydání. Nově vydávané bankovky a další sběratelský materiál, u nichž není
doba prodeje omezena, může nabízet ČNB do vyprodání zásob.
(3) Kupující se zavazuje odebrat nově vydávané mince a bankovky na základě základní
objednávky v době dvou měsíců ode dne jejich vydání, přičemž nejdříve lze nově
vydávané mince a bankovky odebrat v den jejich vydání.
(4) Kupující se zavazuje odebrat nově vydávané mince a bankovky na základě doobjednávky
zpravidla v době 10 pracovních dnů od oznámení o uspokojení doobjednávky.
(5) Kupující se zavazuje odebrat další sběratelský materiál, který si objednal, a to do dvou
měsíců ode dne, kdy mu prodávající oznámil možnost odběru.
Čl. IV
Základní objednávky nově vydávaných mincí a bankovek
(1) Prodávající průběžně zveřejňuje na internetových stránkách ČNB motiv, popis,
vyobrazení a údaje o dnech emise nově vydávaných mincí a bankovek a zpravidla dvakrát
ročně v souvislosti s vyhlášeným objednávkovým obdobím zasílá kupujícímu tyto
informace. Kupující má právo v době jednoho měsíce, popřípadě v delší lhůtě stanovené
prodávajícím v těchto materiálech, změnit celkový počet objednávaného sběratelského
materiálu uvedeného v článku III odst. 1. Pokud kupující nemá zájem určitý motiv mince
odebrat, vyplní v objednávce u uvedeného motivu nulové množství.
(2) Objednávky lze zasílat v písemné podobě poštou nebo předávat v písemné podobě osobně
na podatelně ústředí České národní banky.
(3) Každá z objednávek, které prodávající od kupujícího obdrží, je pro kupujícího závazná,
pokud v ní nebude výslovně uvedeno, že se určitá předchozí objednávka kupujícího ruší.
(4) Kupující je povinen odebrat minimální objednávané množství nově vydávaných mincí
nebo bankovek, tj. 75 kusů u pamětních stříbrných mincí nebo pamětních bimetalových
mincí nebo pamětních bankovek anebo 30 kusů u zlatých mincí nebo obchodních mincí
od každého motivu. Kupující splní tuto podmínku, jestliže odebere nově vydávané mince
v běžné či špičkové kvalitě, případně v kombinaci obou kvalit nebo nově vydávané
bankovky v množství rovném nebo větším než je minimální. V případě, že objednávka
nebude splňovat minimální objednávané množství, prodávající takovouto objednávku
nebude akceptovat a za závazně objednané bude považováno množství uvedené v čl. III
odst. 1. Objednávka kupujícího zároveň nesmí překročit jednu desetinu limitu ražby
stanoveného prodávajícím, který je zveřejněn na internetových stránkách ČNB.
(5) V případě, že kupující v průběhu dvou po sobě navazujících objednávkových období zašle
objednávku znějící na nulové množství u všech nabízených motivů, je prodávající
oprávněn ukončit s kupujícím rámcovou smlouvu.
(6) Nesdělí-li prodávající kupujícímu do 30 dnů od ukončení objednávkového období,
že objednávku nelze uspokojit, považuje se objednávka za potvrzenou uplynutím 30. dne
od ukončení objednávkového období.
(7) Jestliže kupující v průběhu lhůty stanovené v odstavci 1 nedoručí prodávajícímu písemnou
objednávku se změnou množství nově vydávaných mincí a bankovek, je za závazně
objednané považováno množství uvedené v čl. III. odst. 1
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(8) V případě trvalých změn lze upravovat objednávané množství formou písemného dodatku
k rámcové smlouvě. Prodávající je oprávněn určit kupujícímu termín, od kdy nabude
trvalá změna objednávaného množství účinnosti, a to s ohledem na postup výroby nově
vydávaných mincí a bankovek.
(9) Přesáhne-li součet všech objednávek nově vydávaných mincí nebo bankovek navýšený
o potřeby prodávajícího nepřekročitelný emisní limit, je prodávající oprávněn objednané
množství nově vydávaných mincí nebo bankovek poměrně snížit. Informaci o snížení
objednaného množství nově vydávaných mincí nebo bankovek zašle prodávající
kupujícímu doporučeně poštou.
Čl. V
Doobjednávky nově vydávaných mincí, bankovek a objednávky dalšího sběratelského
materiálu
(1) Prodávající rovněž nabízí kupujícímu možnost doobjednávat nově vydávané mince
a bankovky a objednávat další sběratelský materiál uvedený v objednávkovém formuláři
sběratelského materiálu, jež je k dispozici na internetových stránkách České národní
banky a v místě odběru.
(2) Doobjednávku nově vydávaných mincí a bankovek je kupující oprávněn uskutečnit pouze
v případě, že zároveň dříve zaslal pro daný motiv mince nebo bankovky i základní
objednávku znějící na alespoň minimální množství odběru anebo doobjednávka nově
vydávaných mincí a bankovek zní alespoň na minimální množství odběru.
(3) Požadavky na doobjednávku nově vydávaných mincí a bankovek prodávající uspokojí
s ohledem na disponibilní množství sběratelského materiálu a podle pořadí doručených
doobjednávek.
(4) Prodávající informuje kupujícího o uspokojení doobjednávky nově vydávaných mincí
nebo bankovek a sdělí kupujícímu množství a den, kdy bude dodávka připravena
k odběru.
(5) Doobjednávky nově vydávaných mincí a bankovek jsou uspokojovány v první fázi
zpravidla týden po jejich vydání a ve druhé fázi po ukončení rezervačního období, tedy
dva měsíce po jejich vydání.
(6) Další sběratelský materiál prodává prodávající způsobem volného prodeje kupujícímu
a odběr domlouvá kupující přímo s pověřeným zaměstnancem v místě odběru.
Čl. VI
Ceny sběratelského materiálu
(1) Kupující se zavazuje uhradit cenu sběratelského materiálu uvedenou v aktuálním ceníku,
který je k dispozici na internetových stránkách České národní banky a v místě odběru.
(2) Prodávající vyhlašuje ceny nově vydávaných mincí a bankovek vždy pro daný motiv
mince a bankovky pět pracovních dnů před jejich emisí.
(3) Cenu sběratelského materiálu hradí kupující:
a) bezhotovostním převodem na účet pobočky České národní banky nebo odboru
provozního Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice sekce peněžní a platebního
styku České národní banky, přičemž vyzvednutí sběratelského materiálu je možné
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nejdříve 2 pracovní dny po připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený
v příloze č. 2,
b) v hotovosti na pokladně v místě odběru; platbu převyšující částku uvedenou v zákonu
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je odběratel povinen uskutečnit
bezhotovostně.
(4) V případě zaslání sběratelského materiálu poštou musí být cena uhrazena předem,
a to včetně nákladů spojených se zásilkou, tj. poštovného, balného a pojistného, jejichž
výši včetně DPH prodávající sdělí kupujícímu s dostatečným předstihem. V případě
zaslání sběratelského materiálu do zemí mimo Evropskou unii se k ceně dále připočítávají
náklady na proclení.
(5) Prodávající bezodkladně sdělí kupujícímu případnou změnu účtu pro bezhotovostní
platby. Povinnou náležitostí platebního příkazu je uvedení numerické části čísla rámcové
smlouvy smluvního partnera ve variabilním symbolu.
(6) Prodávající stanovuje cenu za 1 ks nově vydávané mince. Kalkulace ceny se skládá:
a) z fixní částky vypočítané zpravidla na dobu kalendářního roku, kterou tvoří zejména
náklady prodávajícího, vyjma nákladů na pořízení drahého kovu,
b) z proměnné částky, kterou tvoří cena drahého kovu obsaženého v minci. Cena drahého
kovu se stanoví jako násobek hmotnosti drahého kovu v minci a průměrné ceny tohoto
kovu. Průměrnou cenou drahého kovu se rozumí cena stanovená průměrem světových
tržních cen drahého kovu za uplynulých 20 pracovních dnů před obdobím, kdy bude
cena mince vyhlášena, přepočtených na 1 gram a na Kč příslušným denním
devizovým kurzem České národní banky. Cena drahého kovu bude stanovena na dobu
prodeje mince (tj. 4 měsíce ode dne vydání mince) s tím, že v případě, že cena drahého
kovu na světových trzích vzroste, prodávající koncem druhého měsíce vyhlásí novou
cenu na dobu zbývajících dvou měsíců prodeje.
c) z DPH u mincí, které nejsou investičním zlatem.
(7) Prodávající vyhlašuje cenu za 1 ks bankovky vždy pro daný motiv.
(8) Prodejní ceny jsou uváděny včetně DPH, vyjma prodejních cen zlatých mincí, které jsou
jako investiční zlato od DPH osvobozeny. Prodejní ceny jsou zaokrouhleny na celé Kč
směrem nahoru. V případě dodání sběratelského materiálu do jiného členského státu
Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo při jejich vývozu
z území Evropské unie na území třetí země (například zasláním poštou), jsou-li splněny
zákonné podmínky pro osvobození od DPH, prodejní cena se snižuje o DPH.
(9) Ceny dalšího sběratelského materiálu stanovuje prodávající s přihlédnutím k cenám
na sběratelském trhu, případně k cenám docíleným v aukcích.
Čl. VII
Odběr nově vydávaných mincí, bankovek a dalšího sběratelského materiálu
(1) Prodávající umožní kupujícímu odběr nově vydávaných mincí a bankovek na pokladně
místa odběru, kterou si zvolil v příloze č. 1 k této smlouvě. Další sběratelský materiál
může po předchozí dohodě kupující odebrat i v jiném místě odběru.
(2) Odběr nově vydávaných mincí, bankovek a dalšího sběratelského materiálu oznamuje
kupující prodávajícímu nejméně jeden týden přede dnem předpokládaného odběru,
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V oznámení kupující uvede
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den odběru a způsob úhrady. Pokud nebude kupující odebírat v případě nově vydávaných
mincí a bankovek jednorázově celé objednané množství, uvede i počet a kvalitu.
(3) Kupující může pověřit odběrem nově vydávaných mincí, bankovek a dalšího
sběratelského materiálu a komunikací s prodávajícím oprávněnou osobu, jejíž kontaktní
údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě.
(4) Kupující nemusí odebrat celé množství nově vydávaných mincí a bankovek najednou,
maximálně je však může odebrat na pětkrát. V případě pátého odběru je kupující povinen
odebrat veškeré zbývající množství. V případě zlatých mincí je kupující oprávněn odebrat
mince na sedmkrát, přesahuje-li počet jím odebíraných mincí v součtu za obě kvality
70 ks.
(5) Při odběru sběratelského materiálu prodávající vystaví a předá kupujícímu daňový doklad.
Využije-li kupující možnosti zaslání sběratelského materiálu podle odstavce 6, zašle
prodávající doklad poštou.
(6) Prodávající umožní kupujícímu v mimořádných případech (např. dlouhodobá nemoc,
dlouhodobá nepřítomnost v tuzemsku apod.) zaslání sběratelského materiálu na jím
dopředu uvedenou adresu. K ceně se v tomto případě přičtou náklady spojené se zásilkou,
tj. poštovné, balné a pojistné.
Čl. VIII
Jednorázová smluvní pokuta
(1) Pokud kupující neodebere nově vydávané mince a bankovky ve lhůtě dvou měsíců
ode dne jejich vydání, bude prodávající požadovat od kupujícího jednorázovou smluvní
pokutu u zlatých mincí a obchodních mincí ve výši 10 % a u pamětních stříbrných mincí,
pamětních bimetalových mincí a pamětních bankovek ve výši 20 % z celkové ceny
neodebraných mincí nebo bankovek stanovené podle příslušných jednotkových cen
platných ke dni vydání neodebrané mince nebo bankovky. Při opakovaném nedodržení
lhůty odběru nebo nezaplacení smluvní pokuty je prodávající oprávněn od rámcové
smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením. Odstoupení od rámcové smlouvy
nemá vliv na právo prodávajícího požadovat zaplacení smluvní pokuty.
(2) Pokud kupující předem uhradí cenu nově vydávaných mincí a bankovek, avšak
nevyzvedne je ve lhůtě tří měsíců od zaplacení, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní
pokutu ve výši podle odst. 1 a smlouva (objednávka) uplynutím uvedené tříměsíční lhůty
zaniká. Smluvní pokutu je prodávající oprávněn započíst vůči uhrazené ceně mincí
nebo bankovek. Zbývající část uhrazené ceny vrátí na účet kupujícího.
(3) Smluvní pokuta podle odst. 1 je splatná do 14 dnů od doručení platebního dokladu
povinné osobě. Povinnost zaplatit je splněna připsáním příslušné částky ve prospěch účtu
oprávněné osoby. Jestliže si kupující/povinná osoba doručovaný platební doklad
nevyzvedne, považuje se za doručený dnem, ke kterému je vrácen provozovatelem
poštovních služeb prodávajícímu.
(4) Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
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Čl. IX
Reklamace sběratelského materiálu
(1) Kupující je oprávněn u prodávajícího reklamovat množství a kvalitu sběratelského
materiálu, a to v případě osobního odběru množství a vady vzniklé mechanickou
manipulací se sběratelským materiálem (např. poškrábání či otisky u mincí nebo
pomačkání, natržení či zašpinění u bankovek) pouze při tomto odběru a v případě
dodávky poštou nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení zásilky.
(2) Reklamaci kvality z důvodu výrobní vady sběratelského materiálu je kupující oprávněn
reklamovat v zákonné lhůtě.
(3) Při uplatnění reklamace z důvodu vady nově vydávaného sběratelského materiálu má
kupující právo vždy na výměnu sběratelského materiálu za bezvadný, pokud jej má
prodávající k dispozici, nebo na jeho vrácení a vrácení již uhrazené ceny. Slevu z ceny
sběratelského materiálu uplatňovat nelze.
Čl. X
Společná ustanovení
(1) Kupující se zavazuje prodávat sběratelský materiál způsobem a v prostředí, které nebudou
znevažovat jméno prodávajícího. Nově vydávané mince a bankovky je kupující povinen
prodávat včetně obalu a katalogové karty (u mincí).
(2) Katalogové karty a obaly nesmějí být předmětem samostatného prodeje.
(3) V souvislosti s nabízením sběratelského materiálu, a to jak prostřednictvím propagačních
tiskovin, tak na internetu, není kupující oprávněn použít logo prodávajícího.
(4) Porušení ustanovení odstavců 1 až 3 bude považováno za hrubé porušení této smlouvy a je
důvodem, pro který je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné
doručením.
(5) V záležitostech týkajících se smluvních vztahů komunikuje kupující se zmocněným
zaměstnancem ústředí České národní banky, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze
č. 2 k této smlouvě. Záležitosti odběru sběratelského materiálu kupující řeší s pověřenými
zaměstnanci v místě odběru, jejichž kontaktní údaje jsou rovněž uvedeny v příloze č. 2
k této smlouvě.
(6) Kupující prokazuje živnostenské oprávnění výpisem z obchodního nebo živnostenského
rejstříku, přiloženým k této smlouvě.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
(2) Podle této smlouvy je možné odebírat nově vydávané mince a bankovky emitované
od 1. ledna 2019.
(3) Smlouvu lze vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
(4) Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
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(5) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Změny smlouvy
mohou být provedeny jen písemnými očíslovanými dodatky, a to po vzájemné dohodě
obou smluvních stran. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6.
(6) Údaje uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě může kupující změnit jednostranným
písemným oznámením prodávajícímu, a to nejméně dva týdny předem u změny
kontaktních údajů či zmocněných osob a nejméně měsíc před změnou místa odběru.
Přílohu č. 2 k této smlouvě může měnit prodávající jednostranným písemným oznámením
kupujícímu.
(7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.

Přílohy: 1 - 2
V Praze dne ……………

V .......................dne……...

....................................................
Prodávající

............................................
Kupující
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Příloha č. 1
1. Způsob komunikace s Českou národní bankou *)
a) elektronickou poštou
b) poštovním stykem
2. Způsob objednávání nově vydávaných mincí *)
a) poštovním stykem
b) předáním objednávky na podatelně ústředí České národní banky
3. E-mail pro zasílání informací

4. Místo odběru *)
a) Brno
b) České Budějovice
c) Hradec Králové
d) Ostrava
e) Plzeň
f) Praha
g) Ústí nad Labem
5. Informace o kupujícím zveřejňované na internetových stránkách České národní
banky **)
Na žádost kupujícího zveřejní prodávající na internetových stránkách České národní banky
tyto informace:
a) internetová stránka
b) adresa prodejny nebo adresa osoby uskutečňující prodej
c) kontaktní osoba
d) telefonní číslo

*) zaškrtněte požadovanou variantu
**) uveďte text, který požadujete zveřejnit
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6. Doručovací adresa, je-li odlišná od adresy uvedené v hlavičce smlouvy
jméno osoby nebo název firmy:
(pokud jsou odlišné od adresy v hlavičce smlouvy)
ulice:
číslo popisné:
město:
PSČ:
7. Seznam oprávněných osob kupujícího
Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

Typ a číslo dokladu
prokazující totožnost
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Příloha č. 2
Kontaktní adresy a osoby České národní banky
1. Kontaktní osoby a adresy
Ústředí České národní banky
Sekce peněžní a platebního styku
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Ing. Šárka Vicherová
numismatika.ustredicnb@cnb.cz
224 413 409
Pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno
Ing. Jiří Němec
numismatika.brno@cnb.cz
542 137 323
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-30285641/0710
Odbor provozní sekce peněžní a platebního styku České Budějovice
Lannova tř. 1
371 35 České Budějovice
Karel Čížek
numismatika.ceskebudejovice@cnb.cz
387 744 161
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-930288231/0710
Pobočka Hradec Králové
Hořická 1652
502 00 Hradec Králové
Jiří Kulhánek
numismatika.hradeckralove@cnb.cz
495 711 211
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-30289511/0710
Pobočka Ostrava
Nádražní 4
702 00 Ostrava
Věra Buščíková
numismatika.ostrava@cnb.cz
596 151 253
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-30284761/0710
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Odbor provozní sekce peněžní a platebního styku Plzeň
Husova 10
305 67 Plzeň
Josef Jiška
numismatika.plzen@cnb.cz
377 174 208
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-930288311/0710
Pobočka Praha
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Aneta Štěpánková
numismatika.praha@cnb.cz
224 412 501
čísla účtů pro bezhotovostní platby:
51-30283021 / 0710 – neplatné bankovky
107-30283021 / 0710 – pamětní stříbrné mince
35-30283021 / 0710 – zlaté mince
Odbor provozní sekce peněžní a platebního styku Ústí nad Labem
Klášterní 3301/11
401 22 Ústí nad Labem
Jiří Lacina
numismatika.ustinadlabem@cnb.cz
472 709 210
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-30284411/0710

2. Internetová stránka České národní banky
www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/
(popř. postupným klikáním: www.cnb.cz > bankovky a mince > numizmatika > „zvolený
odkaz“)
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