PODMIENKY KRYPTOMENOVÝCH SLUŽIEB WEXOPAY
1. Základné ustanovenia
1.1. Pôsobnosť. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi Vami, ako používateľmi, a Spoločnosťou,
ako prevádzkovateľom Internetových stránok a Aplikácie, v prípadoch, keď prostredníctvom
Internetových stránok či Aplikácie nakupujete, predávate, spravujete, prijímate alebo zasielate
kryptomeny.
1.2. Definície. Pojmy, ktoré nie sú definované priamo v tomto dokumente 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.

2. Nákup a predaj kryptomien
2.1. Objednávka: Používateľ vyplnením a potvrdením objednávkového formulára uzatvára so
Spoločnosťou sprostredkovateľskú zmluvu o nákupe alebo predaji kryptomeny, ktorou sa
Spoločnosť zaväzuje, že používateľovi do dvadsiatich štyroch (24) hodín od doručenia
peňažných prostriedkov, respektíve kryptomeny, zabezpečí sprostredkovanie nákupu alebo
predaja kryptomeny za v daný okamih aktuálny menový kurz.
2.2. Menové kurzy. Náš menový kurz pre nákup alebo predaj kryptomien, podľa ktorého sa určuje
orientačný menový kurz aj aktuálny menový kurz, je variabilný a ako taký sa neustále mení s
ohľadom na situáciu na trhu s kryptomenami. Nami stanovený menový kurz zahŕňa všetky
poplatky za sprostredkovanie pri zmene a žiadne ďalšie poplatky nie sú za túto Službu
účtované. Na Internetových stránkach a v Aplikácii zobrazujeme vždy aktuálne menové kurzy.
2.3. Orientačný menový kurz. Pri vypĺňaní objednávky sa používateľovi zobrazuje orientačné množstvo
nakupovanej kryptomeny, respektíve orientačný výnos z predaja kryptomeny, obe podľa našich
aktuálnych menových kurzov.
2.4. Aktuálny menový kurz. Kryptomenová transakcia sa realizuje podľa nášho aktuálneho menového
kurzu do dvadsiatich štyroch (24) hodín od doručenia peňažných prostriedkov, respektíve
kryptomeny.
2.5. Zrušenie príkazu. Príkaz na nákup alebo predaj kryptomeny nemôže používateľ bez súhlasu
Spoločnosti zrušiť.
2.6. Zamietnutie príkazu. Môže sa stať, že Spoločnosť príkaz používateľa na nákup alebo predaj
kryptomeny zamietne. V takom prípade Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne prípadné
straty, ktoré môže používateľ v dôsledku toho utrpieť. Spoločnosť môže príkaz používateľa
zamietnuť, ak:
a) na trhu nie je dostupné dostatočné množstvo požadovanej kryptomeny,
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b) niektorá z partnerských búrz nie je dostupná,
c) Spoločnosť má dôvod sa domnievať, že účel príkazu je nelegálny, alebo
d) Spoločnosť má dôvod sa domnievať, že vyhovenie príkazu by mohlo mať zlý vplyv na dobré
meno alebo povesť Spoločnosti.
2.7. Naplnenie zmluvy. Zmluvu Spoločnosť naplní pripísaním finančnej sumy v kryptomene,
respektíve v zákonnej (fiat) mene, uvedenej v pokyne na Konto používateľa.

3. Odstúpenie od zmluvy
1.

Od zmluvy nie je možné 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 v zákonom stanovenej lehote štrnástich (14) dní, keďže
kryptomena je v zmysle § 1837 písm. b) Občianskeho zákonníka tovar, ktorého cena závisí od
výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na
odstúpenie od zmluvy.

4. Daňové povinnosti
2.

Povinnosť používateľa. Používateľ si je vedomý, že príjmy z nákupu, predaja a zmeny

kryptomien podliehajú dani z príjmu. Spoločnosť nezodpovedá za daňové záväzky používateľa
akýmkoľvek spôsobom sa viažucim k poskytnutým Službám. Všetky príjmy, ktoré používateľ
dosiahne na základe Zmluvy, musí používateľ zdaniť sám podľa príslušných platných právnych
predpisov.

5. Uchovávanie a prevody kryptomeny
5.1. Virtuálne konto. Všetky kryptomeny, ktorých úschovu Spoločnosť pre používateľa
zabezpečuje, sú evidované na virtuálnych kontách jednotlivých používateľov. Kryptomenu
vlastní v súlade so zákonom priamo uschovávateľ, ale robí to v mene používateľa a používateľ
má na danú kryptomenu právny nárok.
5.2. Združené peňaženky. Kryptomena, ktorej úschovu Spoločnosť pre jednotlivých používateľov
zabezpečuje, je uložená na združených kryptomenových peňaženkách, na ktorých sú uložené
aj kryptomeny ostatných používateľov. Tieto kryptomenové peňaženky boli vytvorené a sú
zabezpečené priamo Spoločnosťou alebo treťou stranou poskytujúcou Spoločnosti služby
úschovy kryptomien.
5.3. Privátne kľúče. Používateľ nemá vlastné privátne kľúče ku kryptomene, pokiaľ kryptomenu z
úschovy neprevedie na svoju vlastnú kryptomenovú peňaženku. Aktuálny zostatok
kryptomien/kryptomeny si používateľ môže kedykoľvek zobraziť prostredníctvom Internetových
stránok Spoločnosti či Aplikácie.
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5.4. Fork. Pravidlá konkrétnej kryptomeny môžu byť zmenené prostredníctvom zmien v protokole
kryptomeny, ktoré sa označujú ako fork. Fork môže významným spôsobom zmeniť vlastnosti,
funkcie, hodnotu či názov a ďalšie vlastnosti kryptomeny. Kryptomenová sieť sa pri forku môže
natrvalo rozštiepiť. Pre takéto prípady si Spoločnosť vyhradzuje právo podľa vlastného
uváženia postupovať nasledovne: podporiť obe novovzniknuté kryptomeny, používateľov
zostatok ponechať v jednej z dvoch vzniknutých kryptomien a/alebo zrušiť podporu obom
novým

kryptomenám.

Spoločnosť

je

oprávnená

ponechať

si

zostatok

z

naďalej

nepodporovanej kryptomeny.
5.5. Prevody. Na Internetových stránkach alebo v Aplikácii môže používateľ svoju kryptomenu
previesť na svoju vlastnú alebo na cudziu kryptomenovú peňaženku.
5.6. Nevratnosť prevodu. Používateľ si je vedomý, že akákoľvek chyba v kryptomenovej adrese
môže viesť k nevratnej strate kryptomeny.

6. Nebezpečenstvá a riziká týkajúce sa kryptomien
6.1. Vysoké všeobecné riziká. Používateľ berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že akékoľvek
konanie alebo poskytovanie služieb súvisiacich s kryptomenami je mimoriadne rizikové s
ohľadom na ich experimentálnu povahu a prakticky nepredvídateľný ekonomický a regulačný
vývoj.
6.2. Decentralizované systémy. Kryptomeny sú tvorené autonómnymi a v zásade neregulovanými
svetovými výpočtovými sieťami. Z dôvodu absencie centrálnych autorít sú transakcie s
kryptomenami prakticky nevratné, preto sú chyby či krádeže kryptomien spravidla
nenapraviteľné. Hodnota kryptomien závisí od dôvery v tieto peer-to-peer (P2P) siete a ich
kryptografické zabezpečenie. Vývoj ľudského poznania a vývoj na poli softvéru aj hardvéru
môže mať vplyv na dôveru v uvedené siete a tiež na hodnotu takto tvorených kryptomien.
6.3. Vysoká volatilita. Kryptomeny sú mimoriadne volatilné. Kurzy kryptomien voči bežným (fiat) menám
môžu zaznamenať prudké výkyvy rádovo v desiatkach percent a viac, a to aj v priebehu niekoľkých hodín.
6.4. Absencia odvetvovej právnej regulácie. Príkazca si je vedomý, že kryptomeny podľa
aktuálneho výkladu verejných orgánov nie sú elektronické peniaze ani iné peňažné prostriedky
v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku, v znení neskorších
predpisov, a ďalej že podľa Českej národnej banky kryptomeny spravidla nie sú regulované
ako prevoditeľné cenné papiere ani ako iné investičné nástroje v zmysle § 2e zákona č.
256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov.
6.5. Absencia odvetvového dohľadu. Poskytovanie služieb týkajúcich sa kryptomien (vrátane služieb
podľa tejto Zmluvy) nepodlieha dohľadu Českej národnej banky a nie je ani iným špeciálnym
spôsobom, až na výnimky (najmä opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovanie
terorizmu), regulované zo strany verejných orgánov. Vzhľadom na uvedené takisto nie sú
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služby poskytované podľa tejto Zmluvy investičnými službami v zmysle uvedeného zákona
o podnikaní na kapitálovom trhu.
6.6. Riziká spojené s hackerskými útokmi a inými výpadkami. Používateľ berie na vedomie, že
kryptomenové burzy a ďalšie subjekty poskytujúce služby spojené s kryptomenami vrátane
Spoločnosti nie sú plne regulovanými subjektmi finančného trhu, nimi držané kryptomeny nie
sú poistené a v prípade hackerského útoku voči týmto subjektom alebo voči kontu používateľa,
v prípade výpadku ich služieb z iného dôvodu alebo v prípade hackerského útoku voči
samotnej kryptomenovej sieti, používateľ môže kedykoľvek nenávratne prísť o všetky
obhospodarované prostriedky bez náhrady.
6.7. Nepredvídateľný vývoj. Používateľ si je vedomý, že vyššie uvedené posúdenie a náhľad zo
strany verejných orgánov sa v budúcnosti môže zmeniť.
6.8. Vylúčenie zodpovednosti. Spoločnosť s ohľadom na vyššie uvedené riziká nemôže niesť a nenesie
zodpovednosť za akýkoľvek vývoj týkajúci sa kryptomien vrátane možnosti úplnej straty ich hodnoty,
zákazu zo strany Českej republiky alebo iných štátov (napr. štátu, kde sídli používateľ alebo
subdodávatelia Spoločnosti), až po ich úplnú stratu či zánik.
6.9. Používateľ preberá všetky riziká. Uzavretím Zmluvy používateľ prijíma všetky riziká, ktoré sú s
kryptomenami spojené.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť 19. 4. 2022.
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