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PODMÍNKY KRYPTOMĚNOVÝCH SLUŽEB WEXOPAY 
 

1. Základní ustanovení 

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

provozovatelem Internetových stránek a Aplikace, v případech, kdy prostřednictvím 

Internetových stránek či Aplikace nakupujete, prodáváte, spravujete, přijímáte či zasíláte 

kryptoměny. 

1.2. Definice. Slova, která nejsou definována přímo v tomto dokumentu, 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 platí tyto podmínky. 

 

2. Nákup a prodej kryptoměn 

 
2.1. Objednávka. Uživatel vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře uzavírá se 

Společností zprostředkovatelskou smlouvu o nákupu nebo prodeji kryptoměny, kterou se 

Společnost zavazuje, že uživateli do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení peněžních prostředků, 

respektive kryptoměny, zajistí zprostředkování nákupu nebo prodeje kryptoměny za v daný 

okamžik aktuální měnový kurz. 

2.2. Měnové kurzy. Náš měnový kurz pro nákup nebo prodej kryptoměn, dle kterého se určuje 

orientační měnový kurz i aktuální měnový kurz, je variabilní a jako takový se neustále mění s 

ohledem na situaci na trhu s kryptoměnami. Námi stanovený měnový kurz zahrnuje veškeré 

poplatky za zprostředkování směny a žádné další poplatky nejsou za tuto Službu účtovány. Na 

Internetových stránkách a v Aplikaci zobrazujeme vždy aktuální měnové kurzy. 

2.3. Orientační měnový kurz. Při vyplňování objednávky se uživateli zobrazuje orientační množství 

nakupované kryptoměny, respektive orientační výnos z prodeje kryptoměny, obojí dle našich 

aktuálních měnových kurzů. 

2.4. Aktuální měnový kurz. Kryptoměnová transakce se realizuje dle našeho aktuálního měnového 

kurzu do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení peněžních prostředků, respektive kryptoměny. 

2.5. Zrušení příkazu. Příkaz k nákupu nebo prodeji kryptoměny nemůže uživatel bez souhlasu 

Společnosti zrušit. 

2.6. Odmítnutí příkazu. Může se stát, že Společnost příkaz uživatele k nákupu nebo prodeji 

kryptoměny zamítneme. V takovém případě Společnost nenese odpovědnost za žádné 

případné ztráty, které může uživatel v důsledku toho utrpět. Společnost může příkaz uživatele 

odmítnout, pokud: 

a) na trhu není dostupné dostatečné množství požadované kryptoměny; 
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b) některá z partnerských burz není dostupná; 
 

c) Společnost má důvod se domnívat, že účel příkazu je nelegální; nebo 

 
d) Společnost má důvod se domnívat, že vyhovění příkazu by mohlo mít špatný vliv na dobré 

jméno nebo pověst Společnosti. 

2.7. Splnění smlouvy. Smlouvu Společnost splní připsáním finanční částky v kryptoměně, 

respektive v zákonné (fiat) měně, uvedených v pokynu, na Uživatelský účet. 

 

3. Odstoupení od smlouvy 
 

3.1. 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 zákonné lhůtě, jelikož kryptoměna je zboží, jehož cena závisí na výchylkách 

finančního trhu nezávisle na  vůli podnikatele a k níž může dojít během lhůty pro odstoupení od 

smlouvy. 

 

4. Daňové povinnosti 

 
4.1. Povinnost uživatele. Uživatel si je vědom, že příjmy z nákupu, prodeje a směny kryptoměn 

podléhají dani z příjmu. Společnost neodpovídá za daňové závazky uživatele, jakkoliv se vážící 

k poskytnutým Sužbám. Veškeré příjmy, kterých uživatel dosáhne na základě Smlouvy, uživatel 

daní sám dle příslušných platných právních předpisů. 

 

5. Uchovávání a převody kryptoměny 

 
5.1. Virtuální účet. Veškerá kryptoměna, jejíž úschovu Společnost pro uživatele zajišťuje, je 

evidována na virtuálních účtech jednotlivých uživatelů. Kryptoměnu vlastní v souladu se 

zákonem přímo schovatel, nicméně činí tak jménem uživatele a uživatel má na danou 

kryptoměnu právní nárok. 

5.2. Sdružené peněženky. Kryptoměna, jejíž úschovu Společnost pro jednotlivé uživatele zajišťuje, 

je uložena na sdružených kryptoměnových peněženkách, na nichž jsou uloženy i kryptoměny 

ostatních uživatelů. Tyto kryptoměnové peněženky byly vytvořeny a jsou zabezpečeny přímo 

Společností nebo třetí stranou poskytující Společnosti služby úschovy kryptoměn. 

5.3. Privátní klíče. Uživatel nemá vlastní privátní klíče ke kryptoměně, dokud kryptoměnu z úschovy 

nepřevede na svou vlastní kryptoměnovou peněženku. Aktuální zůstatek kryptoměn/-y si 

uživatel může kdykoliv zobrazit prostřednictvím Internetových stránek Společnosti či Aplikace. 
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5.4. Fork. Pravidla konkrétní kryptoměny mohou být změněna prostřednictvím změn v protokolu 

kryptoměny, které se označují jako tzv. forku. Fork může významným způsobem změnit 

vlastnosti, funkce, hodnotu či název a další vlastnosti kryptoměny. Kryptoměnová síť se při 

forku může natrvalo rozštěpit. Pro takové případy si Společnost vyhrazuje právo dle vlastního 

uvážení postupovat následovně: podpořit obě nově vzniklé kryptoměny; uživatelův zůstatek 

ponechat v jedné ze dvou vzniklých kryptoměn; a/nebo zrušit podporu oběma novým 

kryptoměnám, a to i bez dalšího. Společnost je oprávněna ponechat si zůstatek z nadále 

nepodporované kryptoměny. 

5.5. Převody. Na Internetových stránkách nebo v Aplikaci může uživatel svoji kryptoměnu převést 

na svoji vlastní nebo na cizí kryptoměnovou peněženku. 

5.6. Nevratnost převodu. Uživatel si je vědom, že jakákoliv chyba v kryptoměnové adrese může 

vést k nevratné ztrátě kryptoměny. 

 

6. Nebezpečí a rizika kryptoměn 

 
6.1. Vysoká všeobecná rizika. Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že jakékoliv jednání 

nebo poskytování služeb souvisejících s kryptoměnami je vysoce rizikové s ohledem na jejich 

experimentální povahu a prakticky nepředvídatelný ekonomický a regulatorní vývoj. 

6.2. Decentralizované systémy. Kryptoměny jsou tvořeny autonomními a v zásadě neregulovanými 

světovými   výpočetními   sítěmi.   Z důvodu   absence   centrálních   autorit   jsou   transakce 

s kryptoměnami prakticky nevratné a chyby či krádeže kryptoměn jsou tak zpravidla 

nenapravitelné. Hodnota kryptoměn závisí na důvěře v tyto peer-to-peer (P2P) sítě a jejich 

kryptografické zabezpečení. Vývoj lidského poznání a vývoj na poli software i hardware může 

mít vliv na důvěru v uvedené sítě a rovněž na hodnotu takto tvořených kryptoměn. 

6.3. Vysoká volatilita. Kryptoměny jsou vysoce volatilní. Kurzy kryptoměn vůči běžným (fiat) měnám 

mohou zaznamenat prudké výkyvy v řádu desítek i více procent, a to v průběhu i několika málo 

hodin. 

6.4. Absence odvětvové právní regulace. Příkazce si je vědom, že pro Společnosti založené a 

sídlící v České republice a Slovenské republice (viz Všeobecné obchodní podmínky wexo) 

kryptoměny dle aktuálního výkladu veřejných orgánů nejsou elektronické peníze ani jiné 

peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů,  a dále 

že dle České národní banky a Národní banky Slovenska kryptoměny zpravidla nejsou 

regulovány jako převoditelné cenné papíry ani jako jiné investiční nástroje ve smyslu zákona o  

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Absence odvětvového dohledu. Poskytování služeb týkajících se kryptoměn (včetně služeb 

dle této Smlouvy) nepodléhá dohledu České národní banky, Národní banky Slovenska, a není 

ani jiným zvláštním způsobem, až na výjimky (zejména opatření proti legalizaci výnosů z 

trestné činností a financování terorismu), regulováno ze strany veřejných orgánů. Vzhledem 

k uvedenému rovněž nejsou služby poskytované dle této Smlouvy investičními službami 
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ve smyslu uvedeného zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

 
6.6. Rizika spojena s   hackerskými   útoky   a   jinými   výpadky.   Uživatel   bere   na   vědomí, 

že kryptoměnové burzy a další subjekty poskytující služby spojené s kryptoměnami, včetně 

Společnosti, nejsou plně regulovanými subjekty finančního trhu, jimi držené kryptoměny nejsou 

pojištěny a v případě hackerského útoku proti těmto subjektům nebo proti účtu uživatele, 

v případě výpadku jejich služeb z jiného důvodu nebo v případě hackerského útoku proti 

samotné kryptoměnové síti, uživatel může kdykoliv nevratně přijít o veškeré obhospodařované 

prostředky bez náhrady. 

6.7. Nepředvídatelný vývoj. Uživatel si je vědom, že výše uvedené posouzení a náhled ze strany 

veřejných orgánů se v budoucnu může změnit. 

6.8. Vyloučení odpovědnosti. Společnost s ohledem na výše uvedená rizika nemůže nést a nenese 

odpovědnost za jakýkoliv vývoj týkající se kryptoměn včetně možnosti úplné ztráty jejich 

hodnoty, zákazu ze strany České republiky nebo jiných národních států (např. státu, kde sídlí 

uživatel nebo subdodavatelé Společnosti), až po jejich úplnou ztrátu či zánik. 

6.9. Uživatel přebírá veškerá rizika. Uzavřením Smlouvy uživatel přijímá veškerá rizika, která jsou 

s kryptoměnami spojena. 

 

 

Tyto podmínky jsou účinné od 02.02.2023. 
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