OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE BITCOINU
(dále jen „Obchodní podmínky“)
Klient a Provozovatel dále též společně jako „Obchodní strany“

I.
1.

Vymezení pojmů

Pojmy a výrazy s počátečním velkým písmenem, které jsou používané v těchto
Obchodních podmínkách, mají význam uvedený níže, případně význam uvedený na
jiných místech těchto Obchodních podmínek:
i.

Klient

Klientem se rozumí osoba, která provedla objednávku Služeb Provozovatele prostřednictvím
Webového rozhraní, nebo jejímž jménem byla Objednávka provedena. V případě
fyzické osoby může Klientem být pouze osoba zletilá, jejíž svéprávnost nebyla
omezena.
ii.

Provozovatel

Provozovatelem se rozumí Futurity power s.r.o. se sídlem Smetanova 131, Ohrazenice, 533
53, Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 44876 IČO 08712506 bankovní spojení: č. ú.
2801730168/2010 a 2901730165/2010 zastoupená Adriánou Voženílkovou.
iii.

Služby

Službami se rozumí jednorázový nákup, průběžné dokupování, deposit Bitcoinů nebo
prodej Bitcoinu Klientem dle těchto Obchodních podmínek. Služby jsou poskytované
Provozovatelem prostřednictvím Webového rozhraní.
iv.

Objednávka

Objednávkou se rozumí vyplnění a potvrzení nezávazného formuláře na Webovém
rozhraní v sekci administrace, úvodní stránce nebo přistávací stránce, na základě níž
projevuje Klient zájem o Služby. Nezávaznou objednávku Klient následně potvrzuje
Příkazem klienta.
v.

Hodnota transakce

Hodnotou transakce se rozumí výše peněžních prostředků vyjádřená v české koruně
(CZK), která byla připsána ve prospěch bankovního účtu Provozovatele na základě
Platební instrukce. V případě prodeje Bitcoinů se Hodnotou transakce rozumí výše
peněžních prostředků vyjádřená v české koruně (CZK) určená směnným kurzem
BTC/CZK (počet CZK za 1 Bitcoin) stanoveným na burze Coingi.com ke 23:59:59 toho
dne, kdy došlo k připsání Bitcoinů do Digitální peněženky Provozovatele na základě
Platební instrukce.
vi.

Sazebník služeb

Sazebníkem služeb se rozumí dokument označený názvem „Sazebník“, který obsahuje
výši provize Provozovatele za poskytnuté Služby a další informace o poplatcích za
poskytnuté Služby a který je zveřejněn na Webovém rozhraní.
vii.

Platební instrukce
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Platební instrukcí se rozumí informace o způsobu provedení převodu peněžních
prostředků a výzva k jejich úhradě, které Klient obdržel od Provozovatele po vyplnění
Objednávky na Webovém rozhraní, nebo se jí rozumí informace o způsobu provedení
převodu Bitcoinu do Digitální peněženky Provozovatele, které Klient obdržel od
Provozovatele po vyplnění Objednávky na Webovém rozhraní v případě prodeje
Bitcoinů.
viii.

Transakce

Transakcí se rozumí realizace jednorázového nákupu, průběžných nákupů v rámci
průběžného dokupování nebo realizace prodeje Bitcoinu Provozovatelem na základě
Příkazu klienta. Transakce je provedena v případě nákupu Bitcoinů v okamžiku
zaznamenání převodu Bitcoinu v databázi o převodech Bitcoinů uvedených ve veřejně
přístupných zdrojích do Digitální peněženky Klienta, včetně takové Digitální
peněženky, která má být doručena Klientovi Kurýrem, nebo do depozitní Digitální
peněženky Klienta. V případě prodeje Bitcoinů je Transakce provedena připsáním
finančních prostředků získaných prodejem Bitcoinů na bankovní účet určený Klientem.
ix.

Inicializační poplatek

Inicializačním poplatkem se rozumí první převod finančních prostředků Klienta na bankovní
účet Provozovatele v souladu s Platební instrukcí, na základě kterého aktivuje
Provozovatel Klientovi službu průběžného dokupování Bitcoinů. Výše Inicializačního
poplatku je určena podle Sazebníku služeb.
x.

Příkaz klienta

Příkazem Klienta se rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet Provozovatele
na základě Platební instrukce, nebo připsání Bitcoinů do Digitální peněženky
Provozovatele na základě Platební instrukce.
xi.

Základní kurz

Základním kurzem se rozumí směnný kurz BTC/CZK stanovený podle kurzu na burze
Coingi.com vždy ke 23:59:59 toho dne, kdy byl Příkaz klienta proveden.
xii.

Skutečný kurz

Skutečným kurzem se rozumí směnný kurz BTC/CZK stanovený podle kurzu na burze
Coingi.com kdykoliv v období pěti dnů od Příkazu klienta.
xiii.

Virtuální měna

Virtuální měnou se rozumí elektronicky (digitálně) uchovávaná jednotka bez ohledu na
to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby
i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.
xiv.

Bitcoin

Bitcoinem se rozumí Virtuální měna založená na open source peer-to-peer platební síti
rovněž pod jménem Bitcoin a převodech na základě algoritmu. Bitcoin je předmětem
Transakce.
xv.

Webové rozhraní

Webovým rozhraním se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek webový portál
bitcoinpoint.cz, jenž je provozován Provozovatelem.
xvi.

Digitální peněženka
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Digitální peněženkou (nebo též BTC peněženkou) se rozumí veřejná adresa k přijímání a
odesílání Bitcoinu a privátní klíč. Privátní klíč může být nahrazen seed phrase, ze které
lze privátní klíč derivovat.
xvii.

Kurýr

Kurýrem se rozumí provozovatel poštovních služeb, jenž nabízí služby osobního
předání zásilky příjemci do vlastních rukou.
xviii.

AML kurýr

AML kurýrem se rozumí osoba pověřená Provozovatelem, jež si může Klient objednat
k provedení identifikace a kontroly podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Identifikaci a kontrolu provede AML kurýr za osobní přítomnosti Klienta na adrese,
kterou Klient předem oznámí Provozovateli nebo AML kurýrovi.

II. Úvodní ustanovení
1.

Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky, za kterých Klient využívá Webového
rozhraní k uzavírání jednotlivých transakcí o koupi a prodeji Bitcoinu. Nákup Bitcoinu
může mít formu jednorázové transakce nebo průběžného dokupování.

2.

Bitcoiny patří mezi Virtuální měny, které nepodléhají regulaci podle právních předpisů
České republiky upravující platební služby, zejména zákonem č. 370/2017 Sb.,
o platebním styku, zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, a nespadajíí tak
pod regulaci a dohled Českéí národní banky.

3.

Předmětem těchto Obchodních podmínek je realizace nákupu Bitcoinů Klientem od
Provozovatele nebo prodej Bitcoinu Klientem Provozovateli prostřednictvím transakcí
uzavíraných skrze Webové rozhraní. Obchodní podmínky rovněž upravují doplňkové
služby související s nákupem a prodejem Bitcoinů.

4.

Klient k realizaci předmětu smluv uzavíraných dle těchto Obchodních podmínek
převádí na bankovní účet Provozovatele finanční prostředky dle Platební instrukce,
nebo převádí do Digitální peněženky Provozovatele Bitcoiny dle Platební instrukce,
čímž dochází k platnému uzavření smluv dle těchto Obchodních podmínek a Klient tím
dává najevo svůj zájem závazně nakoupit či prodat Bitcoiny, popř. objednat doplňkové
služby podle těchto Obchodních podmínek. Provozovatel na základě objednávky
Klienta provádí transakce s Bitcoiny prostřednictvím vlastních finančních prostředků
na mezinárodních burzách.

5.

Klient prohlašuje, že si je vědom povahy Bitcoinu, který není zákonem uznávaným
platebním prostředkem a obchodování s ním je spojeno se značnou mírou rizika a
volatility, Klient je proto připraven, že ponese výlučně sám případnou ekonomickou
ztrátu z Transakce.

6.

Klient prohlašuje, že není právnickou osobou v likvidaci, na jeho majetek nebyl
prohlášen konkurz, ani není insolventní ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

7.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služby podle těchto Obchodních
podmínek. Pakliže Provozovatel odmítne poskytnout Služby, převede Klientovi zpět do
14 dnů od oznámení o odmítnutí poskytnutí Služeb finanční prostředky převedené ve
prospěch bankovního účtu Provozovatele na základě Platební instrukce, a to na
bankovní účet Klienta, z kterého byly tyto finanční prostředky poukázány, nebo
převede Klientovi zpět do 14 dnů od oznámení o odmítnutí poskytnutí Služeb Bitcoiny
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poslané do Digitální peněženky Provozovatele na základě Platební instrukce, a to do
Digitální peněženky Klienta, ze které byly tyto Bitcoiny zaslány.
8.

Klient bere výslovně na vědomí, že směnný kurz transakcí Bitcoinů na Webovém
rozhraní nebo při vytváření Objednávky je pouze ilustrativního charakteru a není pro
Obchodní strany závazný, jelikož ke stanovení kurzu transakcí s Bitcoiny je rozhodující
okamžik provedení Příkazu klienta, na základě něhož provádí Provozovatel Transakci.

9.

Klient se řádně seznámil se zněním Obchodních podmínek, které jsou uvedené na
Webovém rozhraní. Obchodní podmínky jsou rovněž Klientovi k dispozici při vytváření
Objednávky. Potvrzením volby „Souhlasím s obchodními podmínkami“ vyjadřuje Klient
svůj svobodný a jednoznačný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek.

10. Práva a povinnosti ze smluv o nakupování Bitcoinu, o dokupování Bitcoinu a o prodeji
Bitcoinu uzavíraných dle těchto Obchodních podmínek se řídí výhradně těmito
Obchodními podmínkami.
III.

Jednorázový nákup a okamžik uzavření smlouvy o nákupu Bitcoinu

1. Pro objednání jednorázového nákupu Bitcoinu vyplní Klient na Webovém rozhraní
příslušný formulář, v němž uvede zejména:
- jméno a příjmení/název Klienta;
- e-mailovou adresu;
- telefonní číslo;
- hodnotu transakce;
a tím odešle Provozovateli Objednávku.
Pokud Hodnota transakce převýší 1.000 EUR, uvede Klient ve zvláštním formuláři
rovněž:
- trvalé bydliště/sídlo;
- doklad totožnosti;
- místo narození a státní příslušnost v případě fyzické osoby;
- skutečnost o tom, zda je Klient politicky exponovanou osobou;
- zdroj finančních prostředků Klienta;
- výše čistého příjmu;
- účel obchodního vztahu;
- informace o vlastnické a řídící struktuře, způsob jednání a údaje o osobě, která jedná
v případě právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez
právní osobnosti;
- informace o skutečném/skutečných majiteli/majitelích a struktuře v případě právnické
osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.
2. Na základě Objednávky obdrží Klient na jím uvedenou e-mailovou adresu tyto
Obchodní podmínky a Platební instrukci. Obsah těchto Obchodní podmínek je rovněž
uveřejněn na Webovém rozhraní. Objednávka může být verifikována prostřednictvím
telefonického hovoru na základě Klientem uvedeného telefonního čísla.
3. Klient obdrží Obchodní podmínky na základě provedené Objednávky, což Obchodní
strany považují za nabídku k uzavření smlouvy o nákupu Bitcoinu. Smlouva o nákupu
Bitcoinu je uzavřená a mezi stranami účinná v okamžiku připsání peněžních prostředků
ve prospěch bankovního účtu Provozovatele na základě Platební instrukce. Tento
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okamžik se považuje za Příkaz klienta, na jehož základě provede Provozovatel
Transakci. Provedení převodu podle tohoto odstavce Klientem na základě Platebních
instrukcí se považuje za přijetí nabídky k uzavření smlouvy o nákupu Bitcoinu. Obsah
smlouvy o nákupu Bitcoinu se řídí těmito Obchodními podmínkami.
4. Příkaz klienta musí být Klientem zadán nejpozději do 20 dnů od provedení
Objednávky. Pokud nedojde k provedení Příkazu klienta, považuje se Objednávka za
odvolanou.
5. Transakce je provedena Provozovatelem kdykoliv do pěti dnů od Příkazu klienta.
Pokud Klient neurčí Digitální peněženku, kam by měly být nakoupené Bitcoiny
odeslány, předá Provozovatel do deseti pracovních dnů od Příkazu klienta Digitální
peněženku, která obsahuje Bitcoiny nakoupené Klientem na základě Příkazu klienta,
Kurýrovi za účelem doručení Klientovi. Neprovede-li Provozovatel Transakci do těchto
lhůt, vypořádají se vzájemné závazky Obchodních stran podle čl. II odst. 7 těchto
Obchodních podmínek, to neplatí, pokud postupuje Provozovatel podle čl. III odst. 9
nebo se dohodnou Obchodní strany na prodloužení této lhůty do 5 dnů od jejího
uplynutí. Pokud nebude Příkaz klienta proveden řádně podle Platební instrukce,
vyhrazuje si Provozovatel právo odmítnout provedení Transakce. Pokud nedojde ke
sjednání nápravy ze strany Klienta do 5 dnů ode dne, kdy Provozovatel Klienta
upozornil na takovou vadu, postupuje Provozovatel podle čl. X odst. 3 těchto
Obchodních podmínek.
6. Ustanovení podle předchozího odstavce upravující doručování Digitální peněženky
Kurýrem se neuplatní v případě, že si Klient zvolí v Objednávce službu depositu
Bitcoinů. Takto nakoupené Bitcoiny na základě Příkazu klienta budou v tomto případě
ukládány do depositní Digitální peněženky Klienta, kterou spravuje pro Klienta
Provozovatel. Transakce je provedena kdykoliv do pěti dnů od Příkazu klienta. Při
porušení této lhůty Provozovatelem se postupuje dle předchozího odstavce. Po
provedení Transakce u depositu je Klient oprávněn kdykoliv žádat vyplacení Bitcoinů
na jím určenou adresu Digitální peněženky. Provozovatel se zavazuje provést Transakci
dle předchozí věty nejpozději do 5 dní od podání žádosti Klientem o vyplacení. Služba
depositu Bitcoinu je zpoplatněna podle Sazebníku služeb.
7. Klient si může v rámci zadávání Objednávky nebo po dohodě s Provozovatelem určit
způsob doručení Digitální peněženky Kurýrem, která v okamžiku doručení neobsahuje
Bitcoiny nakoupené na základě Příkazu klienta. Fyzické doručení Digitální peněženky
bez nakoupených Bitcoinů potvrdí Klient pomocí SMS zprávy (na toto potvrzení se
užije přiměřeně čl. III odst. 9 těchto Obchodních podmínek). Provozovatel je poté
povinen do 5 dnů od potvrzení dle předchozí věty převést do doručené Digitální
peněženky Klienta jim nakoupené Bitcoiny dle Příkazu klienta. Služba doručení
Digitální peněženky s následným převodem Bitcoinů je zpoplatněna podle Sazebníku
služeb. Doručování podle čl. III odst. 5 těchto Obchodních podmínek se na doručování
Digitální peněženky podle tohoto odstavce užije v rozsahu, v jakém si neodporují.
8. Ustanovení o doručování Kurýrem podle čl. III odst. 5 těchto Obchodních podmínek se
též neuplatní v případě, že Klient zadá při provádění Objednávky Digitální peněženku,
kterou již vlastní, aby do ní byly posílány takto nakoupené Bitcoiny. Lhůty pro
provedení Transakce se řídí obdobně čl. III odst. 5 těchto Obchodních podmínek.
9. Okamžik Příkazu klienta je rozhodný pro stanovení Základního kurzu nákupu Bitcoinu.
Provozovatel provede Transakci pouze v případě, že dojde ke zvýšení Skutečného
kurzu nejvýše o 10 % nad Základní kurz. Dojde-li ke zvýšení Skutečného kurzu o více
než 10 % nad Základní kurz, má Provozovatel povinnost opětovného potvrzení zájmu
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Klienta o nákup Bitcoinu za nově stanovený kurz. Tím dochází ke změně Objednávky
dohodou, Klient projeví souhlas s nově stanoveným Základním kurzem pomocí kladné
odpovědi na SMS zprávu od Provozovatele, v níž Provozovatel shrne nové znění
Objednávky. Den změny Objednávky se považuje za nový Příkaz klienta ke stanovení
nového Základního kurzu. Pakliže nebude změna Základního kurzu potvrzena Klientem
do 3 dnů od posledního Příkazu klienta, dojde k vypořádání vzájemných závazků
podle čl. II odst. 7 těchto Obchodních podmínek.
10. Výše finančních prostředků použitá k provedení Transakce, a tedy k rozhodnému
stanovení směnného poměru podle Skutečného kurzu v okamžiku zadání příkazu
Provozovatele k nákupu Bitcoinů na mezinárodní burze, je předem snížena o odměnu
Provozovatele, popř. jiné poplatky, dle Sazebníku služeb.
11. Dojde-li ke snížení Skutečného kurzu nákupu Bitcoinu od Základního kurzu, bude
Transakce přesto Provozovatelem provedena za využití takové výše finančních
prostředků, která byla připsána na bankovní účet Provozovatele na základě Platební
instrukce, a to bez ohledu na toto snížení. Klient obdrží takto vyšší množství Bitcoinů
než by tak získal na základě Základního kurzu.
12. Pokud lze Transakci splnit za směnný kurz určený dle čl. III odst. 9 a 10 pouze
částečně z důvodu nedostatečné nabídky Bitcoinů na mezinárodních burzách, je
Provozovatel oprávněn získat od Klienta potvrzení o zájmu provést nákup Bitcoinů za
nový Základní kurz pomocí zbylých finančních prostředků. O takové skutečnosti
vyrozumí Provozovatel Klienta bez zbytečného odkladu. Pakliže nebude změna
Základního kurzu potvrzena Klientem do 3 dnů od vyrozumění Provozovatelem, dojde
k vypořádání vzájemných závazků ze zbylých nevyužitých finančních prostředků podle
čl. II odst. 7 těchto Obchodních podmínek.

IV.

Další ujednání o jednorázovém nákupu

Obchodní strany berou na vědomí, že zákonná 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy se
neuplatní na uzavřenou smlouvu o nákupu Bitcoinu podle těchto Obchodních
podmínek, jelikož realizace Transakce naplňuje svou povahou plnění podle § 1837
písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“),
podle kterého Klient nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby,
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k
němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V.

Průběžné dokupování a okamžik uzavření smlouvy o dokupování Bitcoinu

1. Pro objednání průběžného dokupování Bitcoinů vyplní Klient na Webovém rozhraní
příslušný formulář, v němž uvede zejména:
- jméno a příjmení/název Klienta;
- e-mailovou adresu;
- telefonní číslo;
- hodnotu měsíční transakce;
- trvalé bydliště/sídlo;
- doklad totožnosti v případě fyzické osoby;
- místo narození a státní příslušnost v případě fyzické osoby;
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- skutečnost o tom, zda je Klient politicky exponovanou osobou;
- zdroje finančních prostředků Klienta;
- výši čistého příjmu;
- účel obchodního vztahu;
- informace o vlastnické a řídící struktuře, způsob jednání a údaje o osobě, která jedná
v případě právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez
právní osobnosti;
- informace o skutečném/skutečných majiteli/majitelích a struktuře v případě právnické
osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti;
a tím odešle Provozovateli Objednávku.
2. Na základě Objednávky obdrží Klient na jím uvedenou e-mailovou adresu tyto
Obchodní podmínky a Platební instrukci. Obsah těchto Obchodních podmínek je
rovněž zveřejněn na Webovém rozhraní. Objednávka může být verifikována
prostřednictvím telefonického hovoru na základě Klientem uvedeného telefonního
čísla.
3. Klient při provádění Objednávky stanoví výši průběžného měsíčního Příkazu klienta, za
kterou si přeje dokupovat Bitcoiny na opakující se bázi jednoho měsíce, přičemž
minimální výše průběžného měsíčního nákupu činí 1.000,- Kč.
4. Smlouva o dokupování Bitcoinu je uzavřená a mezi Obchodními stranami účinná
v okamžiku prvního připsání peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu
Provozovatele na základě Platební instrukce (Inicializační poplatek). Po řádném
zaplacení Inicializačního poplatku aktivuje Provozovatel službu průběžného
dokupování Bitcoinu pro Klienta. Obsah smlouvy o dokupování Bitcoinu se řídí těmito
Obchodními podmínkami.
5. Inicializační poplatek musí být připsán na bankovní účet Provozovatele nejpozději do
20 dnů od provedení Objednávky. Pokud nedojde k řádnému a včasnému zaplacení
Inicializačního poplatku, považuje se Objednávka za odvolanou.
6. Výše Inicializačního poplatku se řídí Sazebníkem služeb a slouží pouze k uhrazení
administrativních a jiných nákladů spojených se založením účtu pro Klienta. Následně
Klient provádí průběžné měsíční Příkazy klienta podle Objednávky.
7. Průběžně dokupované Bitcoiny budou ukládány do Digitální peněženky Provozovatele
za podmínek čl. III odst. 6 těchto Obchodních podmínek (deposit Bitcoinů).
Ustanovení upravující deposit průběžně dokupovaných Bitcoinů se neuplatní, pokud si
Klient zvolí způsob posílání průběžně dokupovaných Bitcoinů do Klientem určené
Digitální peněženky, popř. pokud si zvolí způsob doručení první Digitální peněženky
Kurýrem.
8. Klient má rovněž možnost zvolit si doručení Digitální peněženky Kurýrem s následným
převodem dokupovaných Bitcoinů. V takovém případě se obdobně užijí podmínky této
služby podle čl. III odst. 7 těchto Obchodních podmínek.
9. Nebude-li řádně a včas Inicializační poplatek zaplacen nebo měsíční Příkaz klienta
proveden podle Platební instrukce, vyhrazuje si Provozovatel právo odmítnout
provedení Transakce. Pokud nedojde ke sjednání nápravy ze strany Klienta do 5 dnů
od provedení Objednávky, postupuje Provozovatel ve lhůtě podle čl. X odst. 3 těchto
Obchodních podmínek. Provede-li Klient Příkaz klienta ve vyšší částce, než ke které se
zavázal podle čl. V odst. 3 těchto Obchodních podmínek, bude Provozovatel
považovat tuto změnu za jednorázový požadavek Klienta o provedení vyššího
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průběžného dokupování a provede měsíční Transakci s takto pozměněnou výší
měsíčního Příkazu klienta.
10. Klient se zavazuje, že provede převod finančních prostředků tak, aby výše průběžného
měsíčního Příkazu klienta podle čl. V. odst. 3 těchto Obchodních podmínek byla
připsána na bankovní účet Provozovatele do konce 24. dne měsíce, za který mají být
Bitcoiny průběžně dokoupeny. Poruší-li Klient svůj takto stanovený závazek provádět
měsíční Příkazy klienta ve dvou po sobě jdoucích měsících, dochází bez dalšího
k ukončení smluvního vztahu mezi Obchodními stranami a v takovém případě dojde
k vypořádání vzájemných závazků podle čl. II odst. 7 těchto Obchodních podmínek.
Obchodní strany si vyhrazují právo zachovat platnost a účinnost této smlouvy o
dokupování Bitcoinu i přes toto porušení, a to dohodou, nejpozději však do 5 dnů ode
dne, kdy došlo k takovému porušení. Pokud dojde k takovému ukončení smlouvy o
dokupování Bitcoinu a byl zvolen způsob depozitu Bitcoinů, Klient bez zbytečného
odkladu sdělí Provozovateli adresu Digitální peněženky, kam by měly být průběžně
ukládané Bitcoiny vyplaceny, následně Provozovatel provede vyplacení nejpozději do
5 dnů ode dne, kdy mu byla Klientem sdělena adresa takové Digitální peněženky.
11. Směnný kurz, dle kterého obdrží Klient Bitcoiny na základě měsíčního Příkazu klienta,
je určen jako kurz BTC/CZK stanovený na burze Coingi.com ke 23:59:59 posledního
dne toho měsíce, v němž byl proveden daný měsíční příkaz Klienta. Klient přijímá
riziko změny takto stanoveného kurzu, a to nejvýše o 10 % nad takový kurz. Dojde-li
ke zvýšení tohoto kurzu o více než 10 % a Provozovatel přesto hodlá provést danou
měsíční Transakci, je Provozovatel povinen získat opětovné potvrzení Klienta
nejpozději do 3 dnů od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl
proveden daný měsíční Příkaz klienta. K tomuto potvrzení se užije obdobně čl. III odst.
9 těchto Obchodních podmínek. Pakliže nebude nový kurz Klientem potvrzen (ať již
výslovným odmítnutím ze strany Klienta, nebo rozhodnutím Provozovatele neprovést
danou měsíční Transakci), převede se výše měsíčního Příkazu klienta do dalšího
měsíce, což nezprošťuje Klienta povinnosti provést měsíční Příkaz klienta pro tento
daný další měsíc.
12. Pakliže byl proveden měsíční Příkaz klienta podle čl. V. odstavce 10 těchto
Obchodních podmínek, bude provedeno připsání Bitcoinů do depozitní Digitální
peněženky Klienta, kterou Provozovatel vede pro Klienta, a to do 1. dne měsíce, který
následuje po měsíci, v němž byl proveden měsíční Příkaz klienta. Tato lhůta platí
obdobně po posílání Bitcoinů do Digitální peněženky určené Klientem. Neprovede-li
Provozovatel Transakci do této lhůty, vypořádají se vzájemné závazky Obchodních
stran podle čl. II odst. 7 těchto Obchodních podmínek. To neplatí, pokud Provozovatel
postupuje podle čl. V odst. 11 těchto Obchodních podmínek nebo se Obchodní strany
dohodnou na prodloužení této lhůty do 5 dnů od jejího uplynutí.
13. Klient se zavazuje provádět průběžné Příkazy klienta dle výše, kterou sám určil v čl.
V. odst. 3 těchto Obchodních podmínek minimálně po dobu jednoho roku.
14. Klient bere na vědomí, že transakce s Bitcoiny jsou spojeny s rizikem fluktuace
směnných Kurzů a takové riziko výslovně přijímá. Provozovatel průběžně nakoupí
Bitcoiny na základě jednotlivých měsíčních Příkazů klienta v souladu s čl. V odst. 11
těchto Obchodních podmínek a Klient přijímá tento směnný kurz, dle kterého budou
Bitcoiny pro daný měsíční Příkaz klienta nakoupeny. Klient se zavazuje provádět
měsíční příkazy v souladu s těmito Obchodními podmínkami bez ohledu na pohyb
směnných kurzů Bitcoinu.
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15. Výše finančních prostředků použitá k provedení průběžného dokupování Bitcoinů, a
tedy k rozhodnému stanovení směnného poměru, je snížena o odměnu Provozovatele,
popř. jiné poplatky, dle Sazebníku služeb.
16. Pro získání souhlasu Klienta s provedením měsíční Transakce po částečném splnění
Transakce se užije obdobně čl. V odst. 11 těchto Obchodních podmínek.

VI.

Další ujednání o průběžném dokupování a provizi Provozovateli

1. Provozovatel informuje Klienta, že Klient má právo odstoupit od smlouvy o dokupování
Bitcoinu bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření
smlouvy o dokupování Bitcoinu týkající se objednávky průběžného dokupování
Bitcoinů. Klient bere na vědomí, že provedením měsíčního Příkazu klienta ztrácí
právo odstoupit od smlouvy o dokupování Bitcoinu ve smyslu čl. IV těchto
Obchodních podmínek.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o dokupování Bitcoinu musí
Klient písemně informovat Provozovatele a toto jednostranné právní jednání musí být
doručeno na kontaktní adresu Provozovatele dle Webového rozhraní nejpozději do
14 dnů od uzavření dané smlouvy o dokupování Bitcoinu .
3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o dokupování Bitcoinu, budou vzájemné závazky
mezi Obchodními stranami vypořádány podle lhůty v čl. II. odst. 7 těchto
Obchodních podmínek ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o
dokupování Bitcoinu. Neurčí-li Klient jinak, zašle Provozovatel Inicializační poplatek
zpět na bankovní účet, ze kterého byl Inicializační poplatek poslán na bankovní účet
Provozovatele.

VII. Prodej a okamžik uzavření smlouvy o prodeji Bitcoinu
1. Klient je oprávněn prostřednictvím Webového rozhraní rovněž uskutečnit prodej
Bitcoinu.
2. Pro prodej Bitcoinu vyplní Klient na Webovém rozhraní příslušný formulář, v němž
uvede zejména:
- jméno a příjmení/název Klienta;
- e-mailovou adresu;
- telefonní číslo;
- hodnotu transakce;
a tím odešle Provozovateli Objednávku.
Pokud jednorázová Hodnota transakce převýší 1.000 EUR, uvede Klient ve zvláštním
formuláři rovněž:
- trvalé bydliště/sídlo;
- doklad totožnosti v případě fyzické osoby;
- místo narození a státní příslušnost v případě fyzické osoby;
- skutečnost o tom, zda je Klient politicky exponovanou osobou;
- zdroj finančních prostředků Klienta;
- výši čistého příjmu;
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- účel obchodního vztahu;
- informace o vlastnické a řídící struktuře, způsob jednání a údaje o osobě, která jedná
v případě právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez
právní osobnosti;
- informace o skutečném/skutečných majiteli/majitelích a struktuře v případě právnické
osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.
3. Na základě Objednávky obdrží Klient na jím uvedenou e-mailovou adresu tyto
Obchodní podmínky a Platební instrukce k realizaci prodeje Bitcoinů. Obsah těchto
Obchodních podmínek je rovněž zveřejněn na Webovém rozhraní. Objednávka může
být verifikována prostřednictvím telefonického hovoru na základě Klientem uvedeného
telefonního čísla.
4. Smlouva o prodeji Bitcoinu je uzavřená a mezi stranami účinná v okamžiku připsání
Bitcoinů ve prospěch Digitální peněženky Provozovatele na základě Platební instrukce
k realizaci prodeje Bitcoinů podle předchozího odstavce. Tento okamžik se považuje
za Příkaz klienta, na jehož základě provede Provozovatel prodej Bitcoinů. Obsah
smlouvy o nákupu Bitcoinu se řídí těmito Obchodními podmínkami.
5. Příkaz klienta musí být Klientem zadán do 20 dnů od provedení Objednávky. Pokud
nedojde k provedení Příkazu klienta, považuje se Objednávka za odvolanou.
6. Do pěti pracovních dnů od Příkazu klienta budou ve prospěch bankovního účtu Klienta
připsány finanční prostředky obdržené z prodeje Bitcoinů dle Objednávky, tím se
považuje Transakce za provedenou. Neprovede-li Provozovatel Transakci do této lhůty,
vypořádají se vzájemné závazky Obchodních stran podle čl. II odst. 7 těchto
Obchodních podmínek. To neplatí, pokud Provozovatel postupuje podle čl. VII odst. 7
těchto Obchodních podmínek nebo se Obchodní strany dohodnou na prodloužení této
lhůty do 5 dnů od jejího uplynutí.
7. Okamžik Příkazu klienta je rozhodný pro stanovení Základního kurzu prodeje.
Provozovatel provede Transakci pouze v případě, že dojde ke snížení Skutečného
kurzu nejvýše o 10 % pod Základní kurz. Dojde-li ke snížení Skutečného kurzu o více
než 10 % pod Základní kurz, má Provozovatel povinnost opětovného potvrzení zájmu
Klienta o prodej Bitcoinu za nově stanovený kurz. Tím dochází ke změně Objednávky
dohodou, Klient projeví souhlas s nově stanoveným kurzem pomocí kladné odpovědi
na SMS zprávu od Provozovatele, v níž Provozovatel shrne nové znění Objednávky.
Den změny Objednávky se považuje za nový Příkaz klienta ke stanovení nového
Základního kurzu. Pakliže nebude změna Základního kurzu potvrzena Klientem do 3
dnů od posledního Příkazu klienta, dojde k vypořádání vzájemných závazků podle
lhůty v čl. II odst. 7 těchto Obchodních podmínek a Bitcoiny budou převedeny do
Digitální peněženky, ze které byly odeslány do Digitální peněženky provozovatele,
neurčí-li Klient jinak.
8. Konečná výše finančních prostředků z provedené Transakce vyplacená na bankovní
účet Klienta dle Objednávky, stanovená dle směnného poměru podle Skutečného
kurzu v okamžiku zadání příkazu Provozovatele k prodeji Bitcoinů na mezinárodní
burze na základě Příkazu klienta a množství Bitcoinů, které Klient zaslal Provozovateli
jako Příkaz klienta, je snížena o odměnu Provozovateli, popř. jiné poplatky, dle
Sazebníku služeb.
9. Pokud lze Transakci splnit za směnný kurz určený dle čl. VII odst. 7 a 8 těchto
Obchodních podmínek pouze částečně z důvodu nedostatečné poptávky po
Bitcoinech na mezinárodních burzách, je Provozovatel oprávněn získat od Klienta
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potvrzení o zájmu provést prodej Bitcoinů za nový Základní kurz. O takové skutečnosti
vyrozumí Provozovatel Klienta bez zbytečného odkladu. Pakliže nebude změna
Základního kurzu potvrzena Klientem do 3 dnů od vyrozumění Provozovatelem, dojde
k vypořádání vzájemných závazků ze zbylých nevyužitých prostředků podle čl. II odst.
7 těchto Obchodních podmínek.
10. Dojde-li ke zvýšení Skutečného kurzu nad Základní kurz, bude Transakce přesto
Provozovatelem provedena za využití takového množství Bitcoinů, které byly připsány
do Digitální peněženky Provozovatele na základě Platební instrukce, a to bez ohledu
na toto zvýšení. Klient obdrží takto vyšší množství finančních prostředků než by získal
na základě Základního kurzu.
VIII. Další ujednání o prodeji
Obchodní strany berou na vědomí, že zákonná 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy se
neuplatní na smlouvu o prodeji Bitcoinu podle těchto Obchodních podmínek, jelikož
realizace Transakce Bitcoinů naplňuje svou povahou plnění podle § 1837 písm. b)
Občanského zákoníku, podle kterého Klient nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce
zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
IX.

Odměna za Služby

1. Provize Provozovatele u jednorázového nákupu a průběžného dokupování je
stanovena procentem z Hodnoty transakce stanoveném dle Sazebníku služeb.
V případě prodeje je výše odměny stanovena z částky vyplacené Klientovi, kterou
Klient získá prodejem Bitcoinu na základě Příkazu klienta podle čl. VII odst. 8 těchto
Obchodních podmínek. Provozovatel dále obdrží Inicializační poplatek v případě
nákupu Bitcoinů formou průběžného dokupování. Případné náklady spojené s
převodem peněžních prostředků, například poplatky blockchainové síti a bankovní
poplatky, nese Klient. V případě částečného splnění Transakce se stanoví odměna
z takto určeného poměru splněné Transakce.
2. Klient je v případě jednorázového nákupu oprávněn uplatnit slevový kód, který se
zadává při provádění Objednávky. Slevový kód je aplikován na konečnou částku
provize, která je vypočtena podle předchozího odstavce. Určení služeb, na které lze
uplatnit slevový kód a doba platnosti takového slevového kódu, jsou dány výlučně na
základě uvážení Provozovatele. Takové služby, na které lze uplatnit slevový kód, budou
označeny v Sazebníku služeb. Služby, které nejsou Provozovatelem takto označeny,
nepodléhají režimu slevových kódů.
3. Poplatky za poskytnuté Služby v případě průběžného dokupování se řídí Sazebníkem,
jenž je zveřejněn na Webovém rozhraní.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Sazebník dle svého uvážení. V případě změny
Sazebníku služeb je Provozovatel povinen informovat Klienta alespoň 30 (třicet) dnů
před dnem změny Sazebníku. Klient je oprávněn změnu Sazebníku odmítnout a
smlouvu o dokupování Bitcoinu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou
v délce jednoho měsíce. Nedojde-li taková výpověď Provozovateli nejpozději v den,
kdy nastávají právní účinky změny Sazebníku, a není-li tento den v místě sídla
Provozovatele pracovním dnem, pak v nejbližší následující pracovní den, platí, že
Klient změnu Sazebníku přijal. Změna Sazebníku je zveřejněna výlučně na Webovém
rozhraní a Klient je informován o změně Sazebníku prostřednictvím e-mailu.
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X.

Obecná ustanovení o reklamaci

1.

Tato ustanovení se použijí pro jednorázový nákup, průběžné dokupování, deposit,
prodej Bitcoinu a službu AML kurýra.

2.

Pokud dojde na straně Klienta ke zjištění jakýchkoli nestandardních skutečností,
například zcizení osobních dokladů, výpočetní techniky nebo jiných okolností, jež
mohou mít vliv na bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je Klient povinen
neprodleně informovat Provozovatele dle kontaktu na Webovém rozhraní.

3.

Provozovatel si vyhrazuje, že neponese žádnou odpovědnost za neprovedení
Transakce následkem:
- nedostačující likvidity;
- volatility kurzů na trhu Virtuálních měn;
- výpadku dodávky elektřiny;
- výpadku internetového připojení;
- rozhodnutí a pokynů orgánů veřejné moci;
- plnění zákonných povinností nebo povinností stanovených obecně závaznými
předpisy;
- přerušení provozu burzy s Virtuálními měnami;
- zásahu vyšší moci.
Pakliže dojde k některé ze situací předvídaných tímto odstavcem, bude Klient bez
zbytečného odkladu informován v pracovní době Provozovatele. Vzájemné závazky
z takto neprovedené Transakce budou mezi Obchodními stranami vypořádány do 14
dnů ode dne, kdy Provozovatel o takové skutečnosti Klienta informoval, ledaže
Obchodní strany projeví zájem na realizaci předmětu uzavřené smlouvy a dohodnou se
na odlišném postupu. K takové dohodě musí dojít do 14 dnů ode dne, v němž došlo
k okolnosti, která způsobila nemožnost Provozovatele provést Transakci. Pakliže
nedojde k dohodě dle tohoto odstavce, vypořádají se vzájemné závazky do 14 dnů
ode dne, kdy Provozovatel Klienta informoval o nemožnosti provést Transakci.

4.

Jakákoliv reklamace v případě vadného plnění ze smluv uzavřených dle těchto
Obchodních podmínek musí být provedena písemně a musí být doručena na kontaktní
adresu Provozovatele dle Webového rozhraní nejpozději do 14 dnů od provedení
Transakce.

5.

Provozovatel i Klient se zavazují, že vzájemné závazky z neprovedené Transakce po
uzavření smluv dle těchto Obchodních podmínek vypořádají mezi sebou v dobré víře
bez zbytečného odkladu. Klient si je vědom, že Provozovatel reklamaci nemusí
přijmout, jestliže Klient nepředloží doklad o provedení platby ve prospěch bankovního
účtu Provozovatele podle Platební instrukce nebo záznam z bitcoinové sítě o odeslání
Virtuální měny podle Platební instrukce.

6.

Provozovatel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

7.

Údaji o provedení Transakce se pro účely reklamace rozumí informace dostupné z
databází o převodech Bitcoinů uvedených ve veřejně přístupných zdrojích. Tyto
informace považují Obchodní strany za nezpochybnitelné a závazné pro účely
vyřizování reklamace.
XI.

Doba trvání smluv uzavřených podle těchto Obchodních podmínek
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1.

Smlouva o nákupu Bitcoinu a smlouva o prodeji Bitcoinu se uzavírá vždy na dobu
určitou, a to ve vztahu k jednotlivému jednorázovému nákupu podle čl. III a IV. těchto
Obchodních podmínek nebo prodeji podle čl. VII. A VIII. těchto Obchodních podmínek,
přičemž trvá vždy do realizace Příkazu klienta Provozovatelem a v případě realizace
Příkazu klienta týkajícího se průběžného dokupování podle čl. V. a VI. těchto
Obchodních podmínek trvá smlouva po dobu realizace Příkazu klienta Provozovatelem
zvolenou Klientem.

2.

Smlouvy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek je možné ukončit odstoupením
od smlouvy ze zákonných důvodů a dohodou mezi Obchodními stranami. Dohodu lze
sjednat výlučně písemnou formou. V případě porušení závazku Klienta podle čl.
V odst. 10 těchto Obchodních podmínek dochází rovněž k ukončení smluvního vztahu.

XII. Identifikace a kontrola Klienta
1.

Provozovatel je povinnou osobou podle § 2 písmena l) zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen „AML zákon“).

2.

Provozovatel je v situacích stanovených AML zákonem povinen provést identifikaci a
kontrolu Klienta a v této souvislosti může od Klienta požadovat další údaje či
dokumenty, a to včetně kopií dokladů totožnosti.

3.

Provozovatel má zákonnou povinnost odmítnout poskytnutí Služby v případech, které
stanoví AML zákon, a to zejména pokud se Klient odmítne podrobit identifikaci nebo
nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li Provozovatel pochybnosti o
pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti jím předložených
dokladů.

4.

Klient je oprávněn si objednat službu AML kurýra pro účely provedení identifikace a
kontroly podle AML zákona. Poplatky za tuto službu se řídí Sazebníkem služeb. Po
objednání této služby provede AML kurýr osobně s Klientem AML proceduru, a to na
adrese podle požadavků Klienta. Pokud Klient vysloví souhlas s provedením služby
podle tohoto odstavce před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy,
sděluje Provozovatel Klientovi, že v takovém případě nemá Klient právo na odstoupení
od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.

5.

Neurčí-li Klient jinak, je poplatek za službu AML kurýr zaplacen snížením
výše finančních prostředků připsaných na bankovní účet Provozovatele na základě
Platební instrukce (Příkaz klienta). Nákup Bitcoinů je následně proveden za částku
sníženou o odměnu Provozovatele a poplatek za AML kurýra. Klient je oprávněn
rozhodnout, že poplatek za AML kurýra bude zaplacen zvlášť a Příkaz klienta nebude
pak snížen o tento poplatek. V případě prodeje Bitcoinů musí Klient uhradit poplatek
za službu AML kurýra, jinak Provozovatel nemůže provést Transakci, pokud již nebyl
předtím verifikován.
XIII. Závazná prohlášení Klienta

1.

Klient prohlašuje, že finanční prostředky a Bitcoiny použité k nákupu či prodeji na
Webovém rozhraní nepochází z trestné činnosti a účelem nákupu a prodeje Bitcoinů
není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře
nebo financování terorismu ve smyslu AML zákona.

2.

Klient prohlašuje, že si je vědom povinnosti Provozovatele na základě AML zákona
přezkoumat zdroje peněžních prostředků Klienta, případně jiného majetku, který se
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vztahuje ke Službám pro Klienta a zda je Klient politicky exponovaná osoba.
Provozovatel je oprávněn požadovat doklady nebo informace ze strany Klienta
k provedení kontroly podle AML zákona, zejména podklady o původu peněžních
prostředků či jiného majetku Klienta.
3.

Klient prohlašuje, že ponese veškerou odpovědnost za správnost a úplnost údajů
poskytovaných Provozovateli a přijímá, jako jediný, veškeré následky plynoucí z
porušení této povinnosti.

4.

Klient prohlašuje, že se seznámil s mechanismem fungování Virtuálních měn a
povahou obchodu s nimi před provedením Objednávky.

XIV. Komunikace s Klientem
1.

Klient výslovně souhlasí s tím, že bude pro účely komunikace využívána jeho emailová adresa a telefonní číslo, které Provozovateli poskytne v příslušném formuláři.
Tam, kde je to vzhledem k okolnostem přiměřené, považují se komunikační prostředky
prostřednictvím e-mailové adresy a telefonního přístroje (resp. SMS zprávy) za sobě
rovnocenné.

2.

E-mailová zpráva je považována za doručenou pro účely tohoto článku nejpozději
následující den po jejím odeslání, obdobně platí pro SMS zprávu.

XV.
1.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel je povinen podle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, splnit vůči Klientovi informační povinnost týkající se zpracování osobních údajů
o Klientovi. V souladu s tímto ustanovením sděluje Provozovatel Klientovi tyto
informace:
- správcem osobních údajů je Futurity power s.r.o., Smetanova 131, Ohrazenice, 533
53, Pardubice;
- účelem zpracování osobních údajů podle čl. III odst. 1, čl. V odst. 1 a čl. VII odst. 2
těchto Obchodních podmínek je splnění zákonné povinnosti podle AML zákona;
- za účelem uzavření a realizace smluv uzavřených dle těchto Obchodních podmínek a
komunikace s Klientem jsou získávány tyto údaje:
o

jméno a příjmení/název Klienta;

o

datum narození/IČO;

o

e-mailová adresa;

o

telefonní číslo;

o

číslo bankovního účtu;

- v případě plnění povinností podle AML zákona jsou údaje o Klientovi uchovávány po
dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu s Klientem,
v ostatních případech jsou osobní údaje uloženy po 5 let;
- Klient je oprávněn požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům týkajících
se údajů Klienta, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování;
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- Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost
údajů;
- Klient je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice
Úřad pro ochranu osobních údajů;
- podkladem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je jak zákonný
požadavek podle AML zákona, tak i smluvní požadavek k realizaci předmětu smlouvy.
2.

Klient bere na vědomí, že Provozovatel je povinen odmítnout poskytnutí Služeb, pokud
dojde k odmítnutí poskytnutí povinných údajů v souvislosti s plněním zákonných
povinností Provozovatele.

3.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace Klienta při zadání
Objednávky a plnění zákonných povinností v souvislosti s AML zákonem. Provozovatel
je povinen předat Klientovi informaci o zpracování osobních údajů o Klientovi, pokud
ten o to požádá.

4.

Klient je si vědom své povinnosti uvádět své osobní údaje při jednání s
Provozovatelem správně a pravdivě.

XVI. Závěrečná ustanovení
1.

Klient prohlašuje, že byl před uzavřením smluv podle těchto Obchodních podmínek
seznámen s obsahem Obchodních podmínek.

2.

Právní vztahy mezi Obchodními stranami výslovně neupravené těmito Obchodních
podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména pak Občanským
zákoníkem. Případné spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Klientem, se řídí
výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České
republiky.

3.

Jazykem, ve kterém mezi sebou Obchodní strany jednají, je český jazyk.

4.

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je, nebo se stane či
bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost,
neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek,
nestanoví-li zákon jinak.

5.

Obchodní strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností, tj. pro vyloučení pochybností se ustanovení § 1765 odst. 1
a § 1766 Občanského zákoníku ve vztazích mezi Obchodními stranami založených
smlouvami dle těchto Obchodních podmínek nepoužijí. Současně se pro vyloučení
pochybností ve vztazích mezi Obchodními stranami založených smlouvami dle těchto
Obchodních podmínek nepoužije ustanovení § 1793 odst. 1 Občanského zákoníku.

6.

Provozovatel neodpovídá za újmu, která Klientovi vznikne následkem uvedení
chybných údajů o Digitální peněžence Klienta nebo bankovním účtu Klienta, ztrátu,
odcizení nebo zneužití privátního klíče (resp. seed phrase) k Digitální peněžence
Klienta třetí osobou.

Souhlas s těmito Obchodními podmínkami vyjadřuje Klient jednáním na Webovém
rozhraní, kde Klient potvrzuje jejich přijetí. Smlouvy uzavřené mezi
Provozovatelem, které se řídí těmito Obchodními podmínkami, jsou uzavřeny
mezi smluvními stranami tím, že Klient na základě pokynu Provozovatele
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převede na bankovní účet Provozovatele peněžní prostředky nebo převede
Bitcoiny do Digitální peněženky Provozovatele.
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