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PODMIENKY PLATFORMY NFT MARKETPLACE 
 
 

1. Základné ustanovenia 
1.1. Pôsobnosť. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi vami ako používateľom a Spoločnosťou ako 

prevádzkovateľom Internetových stránok pri používaní platformy NFT Marketplace dostupnej na 
Internetových stránkach pod subdoménou https://nft.wexopay.com (ďalej len „Platforma“). Platforma 
slúži predovšetkým na predaj NFT (ponukou obmedzený digitálny obsah reprezentovaný ako token, tzv. 
non-fungible token) (ďalej len „NFT“). 

1.2. Definície. Slová, ktoré nie sú definované priamo v týchto podmienkach a začínajú veľkým písmenom, 

majú význam definovaný vo všeobecných obchodných podmienkach. 
1.3. Nadradenosť podmienok. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito podmienkami a všeobecnými 

obchodnými podmienkami je záväzné znenie týchto podmienok. 
1.4. Súhlas s podmienkami. Používateľ je povinný sa pred používaním Platformy oboznámiť s týmito 

podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na Internetových 
stránkach Spoločnosti. Používaním Platformy vyjadruje používateľ svoj súhlas s týmito podmienkami a 
všeobecnými obchodnými podmienkami. Ustanovenia týchto podmienok a všeobecných obchodných 
podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi Spoločnosťou a používateľom. 
 

2. Povaha NFT a súvisiace riziká 
2.1. Povaha NFT. Používateľ si je vedomý toho, že akékoľvek kroky týkajúce sa NFT, prípadne Kryptomien 

predstavujú veľké riziko, že NFT ani Kryptomeny nie sú regulovaným a centralizovaným nástrojom, 
ktorého hodnota by bola poistená, a zmena ich hodnoty v maximálnej miere závisí od krokov ostatných 
súkromných osôb. Používateľ si uvedomuje, že využiteľnosť a prevoditeľnosť NFT závisí od vývoja trhu 
a neexistuje žiadna istota, že NFT si tieto vlastnosti v budúcnosti zachovajú. 

2.2 Dôsledky použitia technológie NFT. Používateľ berie na vedomie, že v závislosti na vývoji technológií, 
na ktorých je NFT založené, môže dôjsť k nedostupnosti NFT, k prerušeniu spojenia NFT a digitálneho 
obsahu, obmedzeniu alebo znemožneniu prevodov NFT alebo k ďalším obmedzeniam ich užívania 
vrátane úplnej nefunkčnosti NFT. Spoločnosť nemá kontrolu nad technológiami, na ktorých je NFT 
založené a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich vývoj alebo zmenu. Spoločnosť negarantuje 
a neposkytuje ani žiadne iné záruky, že digitálny obsah prepojený s NFT bude dostupný po celú dobu 
existencie NFT. 

2.3 Rozdelenie siete. Z povahy použitej technológie distribuovaného registra Spoločnosť neovláda sieť ani 
infraštruktúru Kryptomeny, ktorú využívajú pre svoje fungovanie NFT ponúkané na Platforme, pričom 
môže v dôsledku zmeny software tejto siete dôjsť k jej rozdeleniu (hardfork, softfork), keď môžu vzniknúť 
dve alebo aj viac paralelných sietí, pričom tak môžu vzniknúť tokeny odvodené od NFT, ktoré budú 
paralelne existovať na všetkých alebo len na niektorých/niektorej takto vzniknutej sieti. Spoločnosť 

v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek dopady rozdelenia siete. Spoločnosť bude na 
akékoľvek rozdelenie siete reagovať primerane podľa vlastného uváženia. Spoločnosť si vyhradzuje 
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právo podľa svojho uváženia prevádzkovať Platformu a uznávať NFT na všetkých sieťach vzniknutých 
rozdelením alebo iba na niektorých zvolených sieťach alebo ku každej sieti pristupovať odlišne. 
Spoločnosť nie je povinná poskytovať akékoľvek plnenia súvisiace s NFT všetkým vlastníkom NFT na 
všetkých vzniknutých sieťach.    

2.4 Hodnota NFT. Používateľ je oboznámený so skutočnosťou, že hodnota NFT môže klesať (dokonca až 
na nulu) alebo stúpať bez toho, aby ich hodnotu mohla Spoločnosť akokoľvek ovplyvniť. Spoločnosť 
nenesie zodpovednosť za vývoj hodnoty NFT.  

2.5 Právna úprava. Používateľ berie na vedomie, že podnikateľská činnosť súvisiaca s NFT, Kryptomenami 
a blockchainovou technológiou je zo strany orgánov verejnej moci podrobne analyzovaná a právna 
úprava vo vzťahu k tejto činnosti sa môže výrazným spôsobom meniť. Takáto zmena sa môže 
v budúcnosti dotknúť aj činnosti Spoločnosti. V takom prípade môže byť potrebné, aby Spoločnosť 
vykonala nevyhnutné zmeny vo svojej činnosti, a teda aj v týchto podmienkach. Spoločnosť 
nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by používateľovi mohla vzniknúť v dôsledku takýchto zmien. 

2.6 Informovanosť používateľa. Pred nákupom NFT, prípadne pred účasťou v aukcii si je používateľ povinný 
zaobstarať dostatočné informácie o NFT, Kryptomenách, blockchainovej technológii aj o ponúkanom 
NFT, aby sa uistil, že vybraný NFT je pre neho vhodný a zodpovedá jeho finančnej situácii. Používateľ 
si je vedomý, že NFT sú mintované (vydávané) v sieti Cardano, ak nie je pri konkrétnom NFT uvedené 
inak. 

2.7 Prevzatie rizík. Používaním Platformy používateľ prijíma všetky riziká, ktoré sú s NFT, Kryptomenami a 
blockchainovou technológiou spojené. Spoločnosť nie je zodpovedná za nevhodný výber NFT a 
nezodpovedá za to, že bude slúžiť na zamýšľaný účel, bude spĺňať požiadavky a predstavy používateľa, 
bude ďalej využiteľný a prevoditeľný a predovšetkým, že si zachová hodnotu. 

2.8 Práva voči tretím stranám spojené s NFT. S NFT môžu byť spojené práva duševného vlastníctva, iné 
nároky alebo oprávnenia voči tretím osobám, spravidla voči ich vydavateľom, tak ako bude uvedené 
v podmienkach konkrétneho NFT. Používateľ berie na vedomie, že mu Spoločnosť negarantuje žiadne 
práva spojené s NFT zakúpeným na Platforme. Spoločnosť negarantuje ani inak neručí za 
vymáhateľnosť takýchto práv. 

2.9 Prehlásenia používateľa. Používateľ prehlasuje, že: 
a) používanie Platformy, používanie NFT, ich držanie, nákup a predaj nie je v štáte, ktorého je 

používateľ občanom, kde je rezidentom, kde má sídlo alebo na ktorý má používateľ inú obdobnú 
väzbu, zakázané alebo obmedzené do tej miery, že by plnením Zmluvy uzavretej podľa týchto 

podmienok bolo porušené právo takéhoto štátu, 
b) sa oboznámil s týmito podmienkami, súhlasí s nimi a rozhodol sa, že sú pre neho tieto 

podmienky vhodné, 
c) je oboznámený s povahou NFT a s rizikami s nimi spojenými a to právnymi aj technickými, 
d) je si vedomý, že transakcie s NFT v danej kryptomenovej sieti sú nezvratné, 
e) je si vedomý, že pri strate prístupových údajov ku svojej kryptomenovej peňaženke, na ktorej 

sú NFT uložené, sa môžu tieto aktíva stať navždy nedostupné, 
f) pri uzavieraní Zmluvy podľa týchto podmienok a všeobecných obchodných podmienok 
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vystupuje vo vlastnom mene a na vlastný účet a nezastupuje, či už priamo alebo nepriamo 
tretiu osobu a  

g) je straší ako 18 rokov a plne svojprávny. 
 

3 Nákup NFT 
3.1 Varianty nákupu. NFT je možné kúpiť buď za fixnú cenu uvedenú na Platforme, alebo prostredníctvom 

aukcie. Variant nákupu je špecifikovaný pri konkrétnych NFT. 
3.2 Nákup za fixnú cenu. Vybrané NFT môže Používateľ kúpiť odoslaním záväznej objednávky NFT 

prostredníctvom objednávkového formulára dostupného na Platforme. V objednávke používateľ 
špecifikuje NFT, ktoré chce kúpiť, a uvedie svoje osobné údaje nevyhnutné na plnenie Zmluvy. 
Odoslanie objednávkového formulára sa považuje za ponuku na uzatvorenie zmluvy. Spoločnosť po 

doručení objednávky bez zbytočného odkladu potvrdí používateľovi jej prijatie. K uzatvoreniu zmluvy 
dochádza v okamihu uhradenia ceny objednaného NFT. Ustanovenie § 1732 odseku 2 Občianskeho 
zákonníka sa nepoužije. 

3.3 Nákup prostredníctvom aukcie. Cieľom aukcie je predaj vybraného NFT používateľovi, ktorý počas 
trvania aukcie ponúkne najvýhodnejšiu cenu. Dĺžka trvania aukcie je uvedená pri jednotlivých NFT. 
Cena vybraného NFT je stanovená ako najvyššia cena ponúknutá v aukcii. Ponuku môže používateľ 
pridať prostredníctvom Platformy. Pridaním ponuky používateľ prejavuje svoj súhlas s tým, že ak jeho 
ponuka bude v okamihu ukončenia aukcie najvyššia, okamžite dôjde k uzatvoreniu zmluvy o nákupe 
NFT za túto cenu. Spoločnosť po ukončení aukcie používateľa, ktorý pridal najvyššiu ponuku, o 
víťazstve v aukcii informuje a zašle mu na e-mail pokyny týkajúce sa uhradenia ceny predmetného NFT.  

3.4 Výnimka z povinnosti registrácie. Používateľ, ktorý má záujem o jednorazový nákup NFT, nie je povinný 
zaregistrovať sa na Internetových stránkach v zmysle všeobecných obchodných podmienok, ale môže 
využiť možnosť odoslania objednávky na základe jednorazového prihlásenia, ak to pri predmetnom NFT 
Platforma umožňuje. Výnimka sa neuplatní v prípade nákupu prostredníctvom aukcie. 

3.5 Náklady na komunikačné prostriedky na diaľku. Používateľ súhlasí s využitím komunikačných 
prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku 
nesie sám používateľ. Tieto náklady sa nelíšia od základných sadzieb. 
 

4 Platobné podmienky 
4.1 Cena. Cena jednotlivých NFT, ktorú je používateľ na základe uzatváranej zmluvy povinný uhradiť, je 

špecifikovaná na Platforme v eurách (EUR). Cena je konečná a zahŕňa všetky poplatky a dane, 
s výnimkou prípadných poplatkov, ktoré môžu byť spojené s niektorými variantmi úhrady ceny. 
Internetové stránky môžu umožňovať zobrazenie ceny v iných fiat menách či Kryptomenách. V takom 
prípade je cena uvedená v inej fiat mene či Kryptomene len informatívna a vždy je stanovená na základe 
výmenného kurzu voči cene v eurách (EUR). 

4.2 Mena. Používateľ uhrádza cenu v eurách (EUR). Spoločnosť môže na Internetových stránkach umožniť 

úhradu ceny aj v inej fiat mene alebo Kryptomene, v takom prípade sa bude môcť používateľ oboznámiť 
s variantmi úhrady ceny a prípadnými poplatkami ešte pred odoslaním objednávkového formulára. 
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Používateľ berie na vedomie, že sám nesie všetky transakčné poplatky za využitie siete zvolenej 
Kryptomeny a taktiež, že nesie všetku zodpovednosť za vhodné nastavenie výšky transakčného 
poplatku. 

4.3 Úhrada ceny. Úhrada ceny v eurách (EUR) prebieha bezhotovostným spôsobom. V prípade nákupu za 
fixnú cenu uhrádza používateľ cenu cez online platobnú bránu, na ktorú je automaticky presmerovaný. 
V prípade nákupu v aukcii uhrádza používateľ cenu bankovým prevodom v súlade s platobnými 
pokynmi, ktoré mu budú po ukončení aukcie zaslané na e-mailovú adresu. Úhrada sa považuje za 

vykonanú v okamihu pripísania sumy na bankový účet Spoločnosti, prípadne na účet Spoločnosti 
vedený u prevádzkovateľa platobnej brány. Ak používateľ nevykoná platbu v stanovenom časovom 
limite a nedôjde teda k úhrade, Spoločnosť je oprávnená objednávku zamietnuť. V takom prípade sa 
objednávka ruší a k uzatvoreniu Zmluvy nedôjde. 

4.4 Faktúra. Po náležitom uhradení ceny zašle Spoločnosť na e-mailovú adresu používateľa potvrdenie 
o úhrade a faktúru. Prípadnú reklamáciu faktúry je nutné vykonať elektronicky na e-mailovú adresu 
Spoločnosti, a to s preskúmateľným odôvodnením. Ak nie je reklamácia podaná včas alebo náležitým 
spôsobom, považuje sa to za schválenie faktúry zo strany používateľa. 

4.5 DPH. Spoločnosť nie je platcom DPH v zmysle zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Ak 
sa Spoločnosť platcom DPH stane, je oprávnená pripočítať k cene jednotlivých NFT DPH v zákonom 
stanovenej sadzbe. 
 

5 Dodanie NFT 
5.1 Spôsob dodania. Kúpený NFT bude používateľovi dodaný bez zbytočného odkladu po úhrade ceny, a 

to na konto wexopay používateľa. Ak používateľ kúpi NFT prostredníctvom jednorazového prihlásenia 
bez vytvorenia konta wexopay, Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť dodanie kúpeného NFT na konto 
používateľa bez zbytočného odkladu, hneď ako si používateľ toto konto vytvorí a Spoločnosť o tom 
informuje. 

5.2 Odoslanie NFT. Kúpený NFT môže byť používateľovi odoslaný z kryptomenovej peňaženky Spoločnosti 
alebo z kryptomenovej peňaženky iných tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou. 

5.3 Súhlas s dodaním digitálneho obsahu. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, si je vedomý, že dodanie NFT 
predstavuje dodanie digitálneho obsahu, preto po dodaní NFT nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez 
udania dôvodu vo všeobecnej lehote štrnástich (14) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Uzatvorením 
zmluvy používateľ výslovne súhlasí s tým, že NFT mu môže byť doručený pred uplynutím lehoty 
štrnástich (14) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. 

5.4 Vlastnícke právo. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody v súvislosti s NFT prechádza 
na používateľa okamihom odoslania NFT používateľovi. 
 

6 Odstúpenie od Zmluvy 
Nemožnosť odstúpiť bez dôvodu. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, 

berie na vedomie, že od zmluvy nie je možné odstúpiť bez uvedenia zákonných dôvodov, a to ani vo 
všeobecnej lehote štrnástich (14) dní, keďže NFT je v zmysle § 1837 písm. b) Občianskeho zákonníka 
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tovar, ktorého cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa, ku ktorým môže 
dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Používateľ zároveň nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v 
rámci všeobecnej lehoty štrnástich (14) dní z toho dôvodu, že dodanie NFT predstavuje dodanie 
digitálneho obsahu a spotrebiteľ v čl. 5.3 týchto podmienok výslovne súhlasil s dodaním NFT pred 
uplynutím všeobecnej lehoty na odstúpenie. 
 

7 Záverečné ustanovenia 
7.1 Zakázané územia. Používateľ nie je oprávnený používať Platformu ani kupovať NFT, ak je občanom 

alebo rezidentom niektorého zo zakázaných území, ak má v ňom sídlo alebo ak má inú podobnú väzbu 
na niektoré zo zakázaných území. Zakázané územia sú krajiny, územia alebo jurisdikcie, kde je na 

základe právnych predpisov či iných pravidiel zakázané držať alebo používať NFT, virtuálne meny či 
tokeny, a ďalej krajiny alebo režimy, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie (predovšetkým 
sankčný zoznam EÚ). Medzi zakázané územia výslovne patria aj Spojené štáty americké, Čínska 
ľudová republika a Singapurská republika. 

7.2 Zmena podmienok. Znenie týchto podmienok môže byť zo strany Spoločnosti jednostranne zmenené. 
O zmenách týchto podmienok a ich novom znení bude používateľ informovaný na Internetových 
stránkach. Nové znenie bude účinné od okamihu jeho zverejnenia na Internetových stránkach a bude 
pre používateľa záväzné pri každej ďalšej objednávke, príp. účasti na aukcii realizovanej po ich 
zverejnení. Práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia týchto podmienok 
tým nie sú dotknuté. 

7.3 Jazykové verzie. Tieto podmienky sú vyhotovené v českom, slovenskom a anglickom jazyku, pričom 
v prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito jazykovými verziami je rozhodujúca česká verzia. 
Akékoľvek preklady do iných jazykov majú len informatívnu a nezáväznú povahu. 
 
Tieto VOP sú účinné od 1.8. 2022.  


