VŠEOBECNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY
společnosti
PlatonFinanceOŰ
registrační číslo: 14730682, se sídlem Harju Maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn. 8,
10111 (dále jen "Platon Finance").
ČLÁNEK I
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1. „PlatonCoin“ (dále jen „PLTC“) je druhem virtuální měny. Jedná se o rozsáhlá výpočetní data
operující na bázi počítačové sítě Peer-to-Peer. Distribuce PLTC probíhá výhradně skrz databázi
blockchain. PLTC jsou distribuovány prostřednictvím transakcí, jejichž správnost potvrzují
jednotlivé bloky dat. Bloky jsou tvořeny softwarem, který využívá výkonný hardware určený k
výpočetním úkonům potřebným pro ověření správnosti transakcí. Virtuální měny nejsou v České
republice regulované právními předpisy, které upravují platební služby, a nespadají pod regulaci a
dohled České národní banky. Hodnota a možnost využití PLTC je závislá na neustálém vývoji
technologií, ekosystému a primárně na důvěře investorů a uživatelů v tyto technologie. PLTC
představuje autonomní neregulovaný platební nástroj určený k širokému využití podnikatelskými
subjekty a spotřebiteli;
2. „Platební bránou“ je služba provozovaná Platon Finance v rámci systému Platon Pay, za účelem
akceptace plateb v prostředí internetu. Je zajišťována souborem informačních systémů, který
zajišťuje bezpečný přenos informací o platbách v prostředí internetu za účelem plateb zboží či
služeb u obchodníka za PLTC;
3. „Obchodník“ je podnikatel, který na svých webových stránkách či mobilní aplikaci má umístěnou
Platební bránu, a který se zavázal k akceptaci PLTC za prodej svého zboží a služeb;
4. „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, nebo právnická
osoba, která zakoupí zboží či služby u obchodníka za PLTC platbou prostřednictvím Platební brány;
5. „Platon Life“ je elektronická peněženka neboli prostředek k uchování a převodům digitálních měn,
zejména PLTC;
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6. „Platon Wallet“ je elektronická peněženka neboli prostředek k uchování a převodům Digitálních
měn
7. „Platon Pay“ je systém provádění plateb v systému Platon Life, jehož součástí je i Platební brána;
8. „Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti
vyplývajících z používání Platební brány;
9. „Prodej a nákup PLTC“ se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej produktů Platon
Finance;
10. „Smlouva“ je smluvním ujednáním mezi Obchodníkem a Platon Finance o užívání Platební brány
Obchodníkem a jejím umístněním na Webové stránky obchodníka;
11. „Webová stránka“ je internetová stránka Obchodníka, na které je umístěna Platební brána;
12. „Zákon“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že je Klient spotřebitelem,
vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona Česká obchodní inspekce - www.coi.cz;
ČLÁNEK II
PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.

Tyto Podmínky podrobně upravují pravidla při používání Platební brány za účelem platby

ceny/odměny za zboží a služby u Obchodníka.
2.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé platby realizované prostřednictvím Platební

brány, pokud nejsou rozhodnutím Platon Finance vyloučeny.
3.

Na tyto Podmínky je před uskutečněním platby Klient dostatečným způsobem upozorněn a má

možnost se s nimi seznámit, když jsou zveřejněny na Webových stránkách. Provedením platby
prostřednictvím Platební brány Klient potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
4.

Platon Finance si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek, zejména v závislosti se

změnami podmínek fungování Platební brány. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a
účinnosti oznámením na webových stránkách Platon Finance.
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ČLÁNEK III
PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ PLATEBNÍ BRÁNY
1.

Na základě Smlouvy uzavřené s Obchodníkem se Platon Finance zavazuje umožnit

Obchodníkovi užívání systému Platební brány k přijímání a zpracovávání plateb v PLTC od Zákazníků
za zboží či služby objednané na Webových stránkách Uživatele. Za účelem užívání systému Platební
brány se Platon Finance zavazuje vést pro Obchodníka v rámci účet v Platon Wallet, a umožnit mu k
tomuto účtu přístup prostřednictvím administračního business rozhraní v systému Platon Life. PLTC
na účtu Obchodníka představují souhrn PLTC z transakcí zaúčtovaných Platon Finance ve prospěch
Obchodníka. Provozovatel přeposílá PLTC z účtů Klientů na účet Obchodníka vždy po provedené
platbě, nejpozději pak do konce každého pracovního dne.
2.

Obchodník není oprávněn činit výši konečné ceny zboží či služeb nabízených Obchodníkem

závislou na vybraném způsobu platby (např. stanovit nižší cenu při platbách zboží na dobírku nebo
prostřednictvím fiat měny oproti platbám prostřednictvím systému Platební brány). Obchodník rovněž
není oprávněn odmítnout oprávněnou reklamaci Klienta z důvodu, že se platba zboží či služeb
uskutečnila prostřednictvím systému Platební brány.
3.

Obchodník umožní Platon Finance implementaci systému Platební brány a jejích systémových

nástrojů potřebných pro komunikaci mezi systémem Platební brány a Webovými stránkami.
Prostřednictvím implementace systémového nástroje budou Webové stránky Obchodníka propojeny
se systémem Platební brány.
4.

Obchodník má povinnost zajistit vysoce účinné standardy zabezpečení dat zpracovávaných na

Webových stránkách souvisejících s transakcí prostřednictvím Platební brány. Obchodník je rovněž
povinen chránit Webové stránky a servery před napadením počítačovými viry nebo útoky třetích osob,
popř. takovou ochranu zajistit prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí.
5.

Obchodník je povinen zajistit, aby prostřednictvím jeho Webových stránek bylo nabízeno pouze

zboží nebo služby, jejichž nabízení a prodej je v souladu s právními předpisy. V případě, že Platon
Finance zjistí, že na Webových stránkách Uživatele je nabízeno zboží nebo služby, jejichž prodej či
poskytování je právními předpisy zakázáno, popř. odporuje zásadám Platon Finance, je oprávněn
odmítnout zpracování platby za takové zboží nebo služby, nebo zcela zastavit užívání systému Platební
brány; takové odmítnutí zpracování platby ani úplné pozastavení systému Platební brány není vadou
či porušením Smlouvy o provozování Platební brány ze strany Obchodníka. V případě, že Platon
Finance vznikne v důsledku prodeje zboží nebo služeb Obchodníka škoda, je Obchodník povinen tuto
škodu Platon Finance v plném rozsahu nahradit.
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6.

Obchodník je povinen neprodleně Platon Finance informovat o jakékoli přijaté objednávce

zboží nebo služeb, o níž obdrží informaci, že má být Klientem uhrazena prostřednictvím systému
Platební brány, a která může zakládat podezření, že jejím prostřednictvím může docházet k páchání
trestné činnosti nebo k legalizaci výnosů trestné činnosti (zejména neobvyklé množství nebo druh
objednaného zboží, opakované registrace Klienta k odběru zboží nebo služeb Obchodníka, podezřelé
údaje uvedené Klientem, v rámci registrace nebo objednávky apod.).
7.

Obchodník je povinen uchovávat doklady o poskytnutí zboží nebo služby Klientovi (dodací listy

nebo doručenky při fyzickém doručení), údaje o Klientovi včetně záznamu o komunikaci s ním a údaji
o jeho IP adrese při doručení elektronickém, při poskytnutí služby formou komunikace na dálku pak
datum a čas komunikace s Klientem, přesné určení Klienta a záznam komunikace (pokud je to možné),
to vše po dobu nejméně 18 měsíců od poskytnutí zboží nebo služby. Tyto doklady je Obchodník
povinen poskytnout Platon Finance na základě jeho výzvy.
8.

Po dokončení transakce při odeslání zboží nebo poskytnutí služby Klientovi je Obchodník

povinen vystavit Klientovi daňový doklad, obsahující veškeré náležitosti požadované právními
předpisy.
9.

Obchodník je povinen umístit na Webové stránky logo Platon Pay a odkaz na internetové

stránky Platon Finance, a to ve formě banneru, dostupného ke stažení na stránkách
www.platonfinance.com.
Logo je Obchodník povinen na Webové stránky umístit, jakmile je implementována Platební brána.
10.

Platon Finance si vyhrazuje právo měnit obsah a vzhled internetových stránek systému

Platební brány, loga popř. jiných informačně-propagačních materiálů. V takovém případě je jeho
povinností dát tyto upravené materiály Obchodníkovi k dispozici. Obchodník je poté povinen provést
aktualizaci loga i dalších materiálů uváděných na Webových stránkách. Obchodník je povinen provést
aktualizaci loga nebo dalších informačně-propagačních materiálů bez zbytečného odkladu poté, co jej
o nich Platon Finance informuje (též elektronicky prostřednictvím e-mailu).
ČLÁNEK IV
ZPRACOVÁNÍ PLATEB
1.

Systém Platební brány je možno užívat výhradně ke zpracovávání transakcí prováděných na

Webových stránkách Obchodníka, a to platbou v PLTC za zboží či služby, které prostřednictvím svých
Webových stránek nabízí.
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2.

Poukáže-li Klient PLTC ve prospěch Obchodníka prostřednictvím systému Platební brány, získá

transakce status „dokončeno“. Za autorizaci transakce Klientem se považuje dokončení zadání příkazu
k úhradě. Za okamžik přijetí platebního příkazu se považuje přijetí příkazu Klienta prostřednictvím
Platební brány. Klient není oprávněn odvolat platební příkaz od okamžiku jeho přijetí Platon Finance.
Obchodníkovi jsou PLTC dány k dispozici na jeho účet v Platon Wallet od okamžiku, kdy se jejich status
změní na „dokončeno”.
ČLÁNEK V
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1. Právo Platon Finance odmítnout provedení platby v rámci systému Platební brány popř. zamezit
přístup k systému Platební brány, popř. do Platon Wallet, a to zejména:
a) má-li důvodné podezření, že transakce není v souladu s právními předpisy,
b) má-li důvodné podezření, že transakce nebyla provedena se souhlasem Klienta,
c) má-li důvodné podezření, že nejde o reálnou transakci.
2. Platon Finance je oprávněn zamezit Obchodníkovi přístup k systému Platební brány, a to zejména v
případě:
a)

existuje-li důvodná hrozba ohrožení systému Platební brány počítačovými viry ze strany

Webových stránek,
b)

dozví-li se o protiprávním charakteru zboží či služeb nabízených na Webových stránkách jakož

i protiprávním obsahu samotných Webových stránek Obchodníka,
c)

dozví-li se o tom, že zboží či služby nabízené na Webových stránkách jakož i obsah Webových

stránek je v rozporu se zásadami či povinnostmi upravenými v těchto Obchodních podmínkách.
ČLÁNEK VI
OSOBNÍ ÚDAJE, MLČENLIVOST A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Fyzická osoba, která užívá Platební bránu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Uživatelé jsou oprávněni zadávat při registraci popř. pozdějších změnách registračních údajů kontaktní
a osobní údaje fyzických osob (statutárních orgánů, pověřených osob, zaměstnanců) pouze s jejich
výslovným souhlasem.
2.

Osobní údaje zpracovává Platon Finance po nezbytnou dobu provedení transakce. Uživatel se

zpracováním osobních údajů souhlasí a je povinen zajistit souhlas jednajících, zastupujících nebo jiných
kontaktních osob, které při registraci uvedl.
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3.

Zpracování osobních údajů se řídí pravidly pro jejich zpracování (GPDR) uvedené na:

https://platonfinance.com/privacy-policy.
4.

Obchodník je povinen poskytnout Platon Finance veškerou součinnost při identifikaci ve

smyslu § 8 a § 10 AML zákona. Za tímto účelem je povinen poskytnout pověřenému pracovníkovi Platon
Finance (fyzická identifikace dle § 8 AML zákona), nebo notáři či pracovníkovi obecního či krajského
úřadu, pověřenému identifikací (identifikace dle § 10 AML zákona) pravdivé a úplné informace.
5.

Smlouva o užívání Platební brány se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv strana je oprávněna

podat písemnou výpověď Smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta započne běžet
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
6.

Kterákoliv ze stran je pak oprávněna od Smlouvy o užívání Platební brány odstoupit v případě

závažného porušení povinností druhou stranou.
7.

Odstoupení od Smlouvy nebo výpověď musí být učiněny prostřednictvím elektronické pošty

zaslané na elektronickou adresu kontaktní osoby uvedenou ve Smlouvě nebo písemně a doručeny
běžnou poštou na adresu druhé strany. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu
škody ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
ukončení smlouvy. V případě ukončení Smlouvy zruší Platon Finance Obchodníkovi přístup k Platební
bráně.
8.

Platon Finance neodpovídá za případné škody vzniklé chybným zpracováním dat na straně

Klienta, Obchodníka nebo jiných třetích stran podílejících se na transakci prostřednictvím Platební
brány. Platon Finance nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v implementaci Platební brány
na straně Obchodníka.
9.

Platon Finance neodpovídá za škody způsobené především v důsledku situací a událostí, které

nastaly nezávisle na vůli Platon Finance a které Platon Finance nemůže ovlivnit, jako např. důsledky
působení vyšší moci a důsledky jednání třetích osob (např. hackerský útok, podvodné jednání, apod.,
což se považuje za vyšší moc). Platon Finance neodpovídá za přerušení provozu v důsledku situací
uvedených v tomto ustanovení.
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ČLÁNEK VII
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Rozhodné právo. Smluvní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí v částech neupravených Smlouvou
příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
2. Řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z právních vztahů vzniklých na
základě Smlouvy nebo související se Smlouvou, včetně sporů o platnost, výklad a zánik Smlouvy,
předloží k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
3. Oddělitelnost. Pokud by se ukázalo, že některé ustanovení Smlouvy je celé nebo zčásti neplatné
nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nevede k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních
ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bezodkladně nahradit neplatné
nebo neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vykonatelné a
které bude z hlediska svého účelu a funkce co nejvíce odpovídat účelu a funkci původního
ustanovení.
4. Přednost. V případě rozporu smluvních ustanovení s dispozitivními ustanoveními právních předpisů
platného právního řádu České republiky platí ustanovení Smlouvy. V případě rozporu smluvních
ustanovení s ustanoveními právních předpisů právního řádu České republiky, které je možné
dohodou Smluvních stran vyloučit, platí ustanovení Smlouvy, a uvedené ustanovení právních
předpisů České republiky se považují za vyloučené.
5. Platon Finance je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Smlouvě
bude platit vždy ta verze Podmínek, která byla zveřejněná v okamžiku uzavření Smlouvy na
Webových stránkách Platon Finance.
6. Projev vůle. Smluvní strany uzavřením Smlouvy potvrzují, že si důkladně přečetly ustanovení
Smlouvy a Podmínky, že jim rozumí a že souhlasí se všemi ustanoveními a jejich právními následky.
7. Podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Platon Finance.
8. Klient i Obchodník si jsou vědomi veškerých rizik spojených s transakcemi s Digitální měnou, kterou
je i PLTC, zejména rizika výkyvu ceny a hodnoty PLTC v budoucnu.
9. Klient si je také vědom, že současná právní úprava nikterak výhradně nereguluje obchodování s
PLTC. Vzhledem k tomu, že se tento stav, jakož i výklad příslušných platných právních předpisů může
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v budoucnu změnit, se Klient zavazuje respektovat jednak výše uvedenou skutečnost, jednak
případnou změnu těchto Podmínek vyplývající ze změn právních předpisů. V Praze dne 23.11.2020
PlatonFinance OŰ
Daniel Tanner, jednatel
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