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PODMÍNKY PLATFORMY NFT MARKETPLACE 
 
 
1. Základní ustanovení 

1.1. Působnost. Tyto podmínky upravují vztah mezi Vámi, jakožto uživateli, a Společností, 

jakožto provozovatelem Internetových stránek, v případech, kdy využíváte platformu 

NFT Marketplace dostupnou na Internetových stránkách pod subdoménou 

https://nft.wexopay.com (dále jen „Platforma“). Platforma slouží především k prodeji 

NFT (nabídkou omezený digitální obsah reprezentovaný jako token, tzv. non-fungible 

token) vydávaný (mintovaný) v síti Cardano nebo jiné síti obdobného typu zvoleného 

Společností (dále jen „NFT“). 

1.2. Definice. Slova, která nejsou definována přímo v těchto podmínkách, a začínají velkým 

písmenem, mají význam definovaný ve všeobecných obchodních podmínkách wexo. 

1.3. Přednost podmínek. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami 

a všeobecnými obchodními podmínkami wexo platí tyto podmínky. 

1.4. Souhlas s podmínkami. Uživatel je povinen se před využíváním Platformy seznámit 

s těmito podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami wexo, které jsou dostupné 

na Internetových stránkách Společnosti. Užíváním Platformy projevuje uživatel souhlas 

s těmito podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami wexo. Ustanovení těchto 

podmínek a všeobecných obchodních podmínek wexo tvoří nedílnou součást smlouvy 

mezi Společností a uživatelem. 

 
2. Povaha NFT a související rizika 

2.1. Povaha NFT. Uživatel si je vědom, že jakékoliv jednání v souvislosti s NFT popř. 

Kryptoměnami je vysoce rizikové, že NFT ani Kryptoměny nejsou regulovaným a 

centralizovaným nástrojem, jehož hodnota by byla pojištěna, a změna jejich hodnoty plně 

závisí na jednání ostatních soukromých osob. Uživatel je srozuměn s tím, že využitelnost 

a převoditelnost NFT odvisí od vývoje trhu a neexistuje žádná jistota, že si NFT tyto 

vlastnosti v budoucnu zachovají. 

2.2. Důsledky použití technologie NFT. Uživatel bere na vědomí, že v závislosti na vývoji 

technologií, na kterých je NFT založeno může dojít k nedostupnosti NFT, přerušení 

spojení NFT a digitálního obsahu, omezení nebo znemožnění převodů NFT nebo dalším 

omezením jejich užívání včetně úplné nefunkčnosti NFT. Společnost nemá kontrolu nad 

technologiemi, na kterých je NFT založeno a nenese žádnou odpovědnost za jejich vývoj 

https://nft.wexopay.com/
https://wexopay.com/legal/GeneralTerms&ConditionsSK.pdf
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nebo změnu. Společnost negarantuje a nečiní ani žádné jiné záruky, že digitální obsah 

propojený s NFT bude dostupný po celou dobu existence NFT. 

2.3. Rozdělení sítě. Z povahy použité technologie distribuovaného registru Společnost 

neovládá síť ani infrastrukturu Kryptoměny, kterou využívají pro své fungování NFT 

nabízené na Platformě, přičemž může v důsledku změny software této sítě dojít k jejímu 

rozdělení (hardfork, softfork), kdy mohou vzniknout dvě nebo více paralelních sítí, 

přičemž tak mohou vzniknout tokeny odvozené od NFT, které mohou paralelně existovat 

na všech nebo jen některých takto vzniklých sítích. Společnost v žádném případě 

nenese odpovědnost za jakékoli dopady rozdělení sítě. Společnost bude na jakékoli 

rozdělení sítě reagovat přiměřeně dle vlastního uvážení. Společnost si vyhrazuje právo 

dle svého uvážení provozovat Platformu a uznávat NFT na všech sítích vzniklých 

rozdělením nebo jen na některých zvolených sítích nebo ke každé síti přistupovat 

odlišně. Společnost není povinna poskytovat veškerá plnění související s NFT všem 

vlastníkům NFT na všech vzniklých sítích. 

2.4. Hodnota NFT. Uživatel je seznámen se skutečností, že hodnota NFT může klesat 

(dokonce až na nulu) nebo stoupat, aniž by Společnost mohla jejich hodnotu jakkoliv 

ovlivnit. Společnost nenese odpovědnost za vývoj hodnoty NFT. 

2.5. Právní úprava. Uživatel bere na vědomí, že podnikatelská činnost související s NFT, 

Kryptoměnami a blockchainovou technologií je ze strany orgánů veřejné moci podrobně 

analyzována a právní úprava ve vztahu k této činnosti se může značně měnit. Takováto 

změna se může v budoucnu dotknout i činnosti Společnosti. V takovém případě může 

být nezbytné, aby Společnost provedla potřebné změny ve své činnosti, a tedy i v těchto 

podmínkách. Společnost neodpovídá za žádnou škodu, která by uživateli v důsledku 

takovýchto změn mohla vzniknout. 

2.6. Informovanost uživatele. Před zakoupením NFT popř. před účastí v aukci si je uživatel 

povinen opatřit dostatečné informace o NFT, Kryptoměnách, blockchainové technologii 

i o nabízeném NFT, aby se ujistil, že vybrané NFT je pro něj vhodné a odpovídá jeho 

finanční situaci. Uživatel si je vědom, že NFT jsou mintována (vydávána) v síti Cardano, 

není-li u NFT uvedeno jinak. 

2.7. Převzetí rizik. Užíváním Platformy uživatel přijímá veškerá rizika, která jsou s NFT, 

Kryptoměnami a blockchainovou technologií spojena. Společnost není odpovědná za 

nevhodné zvolení NFT a neodpovídá za to, že bude sloužit k zamýšlenému účelu, bude 

splňovat uživatelovy požadavky a představy, bude dále využitelné, převoditelné a 

obchodovatelné a zejména že si uchová hodnotu. 
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2.8. Práva vůči třetím stranám spojená s NFT. S NFT mohou být spojena práva duševního 

vlastnictví, jiné nároky či oprávnění vůči třetím stranám, zpravidla jejich vydavatelům, tak 

jak stanoví podmínky konkrétního NFT. Uživatel bere na vědomí, že Společnost uživateli 

negarantuje žádná práva spojená s NFT zakoupeným na Platformě. Společnost 

negarantuje ani jinak neručí za vymahatelnost takovýchto práv. 

2.9. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje, že: 

a) používání Platformy, používání NFT, jejich držení, nákup a prodej není ve státě, 

kterého je Uživatel občanem, kde je rezidentem, kde má sídlo nebo na který má 

Uživatel jinou obdobnou vazbu, zakázáno nebo omezeno do té míry, že by plněním 

Smlouvy uzavřené dle těchto podmínek bylo porušováno právo tohoto státu; 

b) se seznámil s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a rozhodl se, že jsou pro něj tyto 

podmínky vhodné; 

c) je obeznámen s povahou NFT a riziky s nimi spojenými ať už právními nebo 

technickými; 

d) je si vědom, že transakce v síti Cardano nebo jiné síti obdobného typu zvoleného 

Společností, jsou nezvratné; 

e) je si vědom, že při ztrátě přístupových údajů ke své kryptoměnové peněžence, na 

níž jsou NFT uložena, se mohou tato aktiva stát navždy nedostupnými; 

f) při uzavírání Smlouvy dle těchto podmínek a všeobecných obchodních podmínek 

wexo vystupuje vlastním jménem a na vlastní účet a nezastupuje, ať už přímo nebo 

nepřímo, třetí osobu; a 

g) je starší 18 let a plně svéprávný. 

 
 
3. Koupě NFT 

3.1. Varianty koupě. NFT je možno zakoupit buď za fixní cenu uvedenou na Platformě nebo 

prostřednictvím aukce. Varianta koupě je specifikována u jednotlivých NFT. 

3.2. Koupě za fixní cenu. Vybrané NFT může Uživatel zakoupit odesláním závazné 

objednávky NFT prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Platformě. 

V objednávce uživatel specifikuje NFT, které má zájem zakoupit, a uvede své osobní 

údaje nezbytné pro plnění Smlouvy. Odeslání objednávkového formuláře se považuje 

za nabídku k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dochází v momentě uhrazení ceny 

objednaného NFT. Uživatel bere na vědomí, že vybrané NFT není nabídkou s výhradou 

vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Společnosti plnit. 
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3.3. Koupě prostřednictvím aukce. Cílem aukce je prodej vybraného NFT uživateli, který 

v době trvání aukce nabídne nejvýhodnější cenu. Doba trvání aukce je uvedena 

u jednotlivých NFT. Cena vybraného NFT je stanovena jako nejvyšší cena nabídnutá 

v aukci. Nabídku ceny může uživatel učinit prostřednictvím Platformy. Umístěním 

nabídky uživatel projevuje souhlas s tím, že pokud jeho nabídka bude nejvyšší 

k okamžiku ukončení aukce, bez dalšího dojde k uzavření smlouvy o koupi NFT za tuto 

cenu. Společnost po ukončení aukce uživatele, který umístil nejvyšší nabídku, o vítězství 

v aukci informuje a zašle mu na e-mail instrukce k uhrazení ceny předmětného NFT.  

3.4. Výjimka z povinnosti registrace. Uživatel, který má zájem o jednorázové zakoupení NFT, 

není povinen zaregistrovat se na Internetových stránkách ve smyslu všeobecných 

obchodních podmínek wexo, ale může využít možnosti odeslání objednávky na základě 

jednorázového přihlášení, umožňuje-li to u předmětného NFT Platforma. Výjimka se 

neuplatní v případě koupě prostřednictvím aukce. 

3.5. Náklady na komunikační prostředky na dálku. Uživatel souhlasí s využitím 

komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy. Náklady na použití 

komunikačních prostředků na dálku nese uživatel sám. Tyto náklady se neliší od 

základních sazeb. 

 
4. Platební podmínky 

4.1. Cena. Cena jednotlivých NFT, kterou je uživatel na základě uzavírané smlouvy povinen 

uhradit, je specifikovaná na Platformě v eurech (EUR). Cena je konečná a zahrnuje 

veškeré poplatky a daně, s výjimkou případných poplatků, které mohou být spojeny 

s některými variantami úhrady ceny. Internetové stránky mohou umožňovat zobrazení 

ceny v jiných fiat měnách či Kryptoměnách. V takovém případě je cena uvedená v jiné 

fiat měně či Kryptoměně pouze informativní a vždy se opírá o převodní kurz vůči ceně 

v eurech (EUR). 

4.2. Měna. Uživatel hradí cenu v eurech (EUR). Společnost může na Internetových stránkách 

připustit též úhradu ceny v jiné fiat měně či Kryptoměně, v takovém případě se bude 

moci uživatel seznámit s variantami úhrady ceny a případnými poplatky před odesláním 

objednávkového formuláře. Uživatel bere na vědomí, že sám nese veškeré transakční 

poplatky za využití sítě zvolené Kryptoměny a rovněž že nese veškerou odpovědnost za 

vhodné nastavení výše transakčního poplatku. 

4.3. Úhrada ceny. Úhrada ceny v eurech (EUR) probíhá bezhotovostním způsobem. 

V případě koupě za fixní cenu hradí uživatel cenu on-line skrze platební bránu, na níž je 

automaticky přesměrován. V případě koupě v aukci hradí uživatel cenu bankovním 



 

PODMÍNKY PLATFORMY NFT MARKETPLACE v1.2  Stránka 5 z 6 

převodem v souladu s platebními instrukcemi, které mu po ukončení aukce budou 

zaslány na e-mailovou adresu. Úhrada se považuje za provedenou v okamžiku připsání 

ceny na bankovní účet Společnosti, popř. na účet Společnosti vedený u provozovatele 

platební brány. Neprovede-li uživatel platbu ve stanoveném časovém limitu a nedojde 

tak k úhradě, je Společnost oprávněna objednávku zamítnout. V takovém případě se 

objednávka ruší a k uzavření Smlouvy nedojde. 

4.4. Faktura. Po řádném uhrazení ceny zašle Společnost na e-mailovou adresu uživatele 

potvrzení o uhrazení ceny a fakturu. Případnou reklamaci faktury je nutno provést 

elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti, a to s přezkoumatelným odůvodněním. 

Nebyla-li reklamace provedena včas či řádně, má se za to, že uživatel fakturu schválil. 

4.5. DPH (daň z přidané hodnoty). Společnost není plátcem DPH ve smyslu zákona o dani z 

přidané hodnoty. Pokud se Společnost plátcem DPH stane, je oprávněna připočítat k 

ceně jednotlivých NFT DPH v zákonné sazbě. 

 

5. Dodání NFT 

5.1. Způsob dodání. Zakoupené NFT bude uživateli dodáno bez zbytečného odkladu po 

úhradě ceny, a to na uživatelův wexo účet. Zakoupí-li uživatel NFT na základě 

jednorázového přihlášení, aniž by měl zřízen wexo účet, Společnost se zavazuje zajistit 

dodání zakoupeného NFT na uživatelův účet bez zbytečného odkladu poté, co si jej 

uživatel zřídí a Společnost o tom informuje. 

5.2. Odeslání NFT. Zakoupené NFT může být uživateli odesláno z kryptoměnové peněženky 

Společnosti či z kryptoměnové peněženky jiných třetích osob spolupracujících se 

Společností. 

5.3. Souhlas s dodáním digitálního obsahu. Uživatel, který je spotřebitelem, si je vědom, že 

dodání NFT představuje dodání digitálního obsahu, a že proto po dodání NFT není 

oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v obecné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode 

dne uzavření smlouvy. Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, že mu NFT 

může být dodáno před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Vlastnické právo. Vlastnické právo a nebezpečí škody na NFT přechází na uživatele 

okamžikem odeslání NFT uživateli. 

 

6. Odstoupení od Smlouvy 
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Nemožnost odstoupit bez důvodu. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu 

občanského zákoníku, bere na vědomí, že od smlouvy není možné bez udání zákonných 

důvodů odstoupit, a to ani v obecné čtrnácti (14) denní lhůtě, jelikož NFT je ve smyslu 

ustanovení občanského zákoníku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu 

nezávisle na vůli podnikatele a k níž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Uživatel současně není oprávněn odstoupit od smlouvy v obecné čtrnácti (14) denní 

lhůtě z toho důvodu, že dodání NFT představuje dodání digitálního obsahu ve smyslu 

ustanovení občanského zákoníku a spotřebitel v čl. 5.3 těchto podmínek výslovně 

souhlasil s dodáním NFT před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení. 

 
7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Zakázaná území. Uživatel není oprávněn k užívání Platformy ani k zakoupení NFT, 

pokud je občanem či rezidentem některého ze zakázaných území, má na něm sídlo 

nebo má jinou obdobnou vazbu na některé ze zakázaných území. Zakázaná území jsou 

země, území či jurisdikce, kde je na základě právních předpisů či jiných pravidel 

zakázáno držet či užívat NFT, virtuální měny či tokeny, a dále země či režimy, na které 

se vztahují mezinárodní sankce (zejména sankční seznam EU). Mezi zakázaná území 

se výslovně řadí také Spojené státy americké, Čínská lidová republika, Ruská federace 

a Singapurská republika. 

7.2. Změna podmínek. Znění těchto podmínek může být ze strany Společnosti jednostranně 

změněno. O změnách těchto podmínek a jejich novém znění bude uživatel informován 

na Internetových stránkách. Nové znění bude účinné od okamžiku jejich uveřejnění na 

Internetových stránkách a bude pro uživatele závazné při každé další objednávce, popř. 

účasti v aukci učiněné po jejich uveřejnění. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti 

předchozího znění těchto podmínek tím nejsou dotčena. 

7.3. Jazykové verze. Tyto podmínky jsou sepsány v české, slovenské a anglické verzi, 

přičemž v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito verzemi je rozhodující česká verze. 

Jakékoliv překlady do jiných jazyků mají pouze informativní a nezávaznou povahu. 

 

 
Tyto podmínky jsou účinné od 02.02.2023. 
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	2.6. Informovanost uživatele. Před zakoupením NFT popř. před účastí v aukci si je uživatel povinen opatřit dostatečné informace o NFT, Kryptoměnách, blockchainové technologii i o nabízeném NFT, aby se ujistil, že vybrané NFT je pro něj vhodné a odpoví...
	2.7. Převzetí rizik. Užíváním Platformy uživatel přijímá veškerá rizika, která jsou s NFT, Kryptoměnami a blockchainovou technologií spojena. Společnost není odpovědná za nevhodné zvolení NFT a neodpovídá za to, že bude sloužit k zamýšlenému účelu, bu...
	2.8. Práva vůči třetím stranám spojená s NFT. S NFT mohou být spojena práva duševního vlastnictví, jiné nároky či oprávnění vůči třetím stranám, zpravidla jejich vydavatelům, tak jak stanoví podmínky konkrétního NFT. Uživatel bere na vědomí, že Společ...
	2.9. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje, že:

	3. Koupě NFT
	3.1. Varianty koupě. NFT je možno zakoupit buď za fixní cenu uvedenou na Platformě nebo prostřednictvím aukce. Varianta koupě je specifikována u jednotlivých NFT.
	3.2. Koupě za fixní cenu. Vybrané NFT může Uživatel zakoupit odesláním závazné objednávky NFT prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Platformě. V objednávce uživatel specifikuje NFT, které má zájem zakoupit, a uvede své osobní údaje ne...
	3.3. Koupě prostřednictvím aukce. Cílem aukce je prodej vybraného NFT uživateli, který v době trvání aukce nabídne nejvýhodnější cenu. Doba trvání aukce je uvedena u jednotlivých NFT. Cena vybraného NFT je stanovena jako nejvyšší cena nabídnutá v aukc...
	3.4. Výjimka z povinnosti registrace. Uživatel, který má zájem o jednorázové zakoupení NFT, není povinen zaregistrovat se na Internetových stránkách ve smyslu všeobecných obchodních podmínek wexo, ale může využít možnosti odeslání objednávky na základ...
	3.5. Náklady na komunikační prostředky na dálku. Uživatel souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese uživatel sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

	4. Platební podmínky
	4.1. Cena. Cena jednotlivých NFT, kterou je uživatel na základě uzavírané smlouvy povinen uhradit, je specifikovaná na Platformě v eurech (EUR). Cena je konečná a zahrnuje veškeré poplatky a daně, s výjimkou případných poplatků, které mohou být spojen...
	4.2. Měna. Uživatel hradí cenu v eurech (EUR). Společnost může na Internetových stránkách připustit též úhradu ceny v jiné fiat měně či Kryptoměně, v takovém případě se bude moci uživatel seznámit s variantami úhrady ceny a případnými poplatky před od...
	4.3. Úhrada ceny. Úhrada ceny v eurech (EUR) probíhá bezhotovostním způsobem. V případě koupě za fixní cenu hradí uživatel cenu on-line skrze platební bránu, na níž je automaticky přesměrován. V případě koupě v aukci hradí uživatel cenu bankovním přev...
	4.4. Faktura. Po řádném uhrazení ceny zašle Společnost na e-mailovou adresu uživatele potvrzení o uhrazení ceny a fakturu. Případnou reklamaci faktury je nutno provést elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti, a to s přezkoumatelným odůvodněním. ...
	4.5. DPH (daň z přidané hodnoty). Společnost není plátcem DPH ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud se Společnost plátcem DPH stane, je oprávněna připočítat k ceně jednotlivých NFT DPH v zákonné sazbě.

	5. Dodání NFT
	5.1. Způsob dodání. Zakoupené NFT bude uživateli dodáno bez zbytečného odkladu po úhradě ceny, a to na uživatelův wexo účet. Zakoupí-li uživatel NFT na základě jednorázového přihlášení, aniž by měl zřízen wexo účet, Společnost se zavazuje zajistit dod...
	5.2. Odeslání NFT. Zakoupené NFT může být uživateli odesláno z kryptoměnové peněženky Společnosti či z kryptoměnové peněženky jiných třetích osob spolupracujících se Společností.
	5.3. Souhlas s dodáním digitálního obsahu. Uživatel, který je spotřebitelem, si je vědom, že dodání NFT představuje dodání digitálního obsahu, a že proto po dodání NFT není oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v obecné lhůtě čtrnácti (14) dn...
	Vlastnické právo. Vlastnické právo a nebezpečí škody na NFT přechází na uživatele okamžikem odeslání NFT uživateli.

	6. Odstoupení od Smlouvy
	Nemožnost odstoupit bez důvodu. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, bere na vědomí, že od smlouvy není možné bez udání zákonných důvodů odstoupit, a to ani v obecné čtrnácti (14) denní lhůtě, jelikož NFT je ve smyslu ustano...

	7. Závěrečná ustanovení
	7.1. Zakázaná území. Uživatel není oprávněn k užívání Platformy ani k zakoupení NFT, pokud je občanem či rezidentem některého ze zakázaných území, má na něm sídlo nebo má jinou obdobnou vazbu na některé ze zakázaných území. Zakázaná území jsou země, ú...
	7.2. Změna podmínek. Znění těchto podmínek může být ze strany Společnosti jednostranně změněno. O změnách těchto podmínek a jejich novém znění bude uživatel informován na Internetových stránkách. Nové znění bude účinné od okamžiku jejich uveřejnění na...
	7.3. Jazykové verze. Tyto podmínky jsou sepsány v české, slovenské a anglické verzi, přičemž v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito verzemi je rozhodující česká verze. Jakékoliv překlady do jiných jazyků mají pouze informativní a nezávaznou povahu.


