PODMÍNKY PLATON LIFE AUKCE
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.

„Podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze

smluv uzavřených mezi PlatonFinance OÜ (dále jen „Platon Finance“) a Klientem, jejichž předmětem je
nákup zboží a služeb zaplacený prostřednictvím PLTC, realizovaný prostřednictvím Aukce.
2.

„Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla min. věku 18 let a je plně svéprávná, nebo

právnická osoba, která vlastní PLTC, a která se účastní Aukce.
3.

„Aukce“ je elektronická aukce zboží a služeb prodávaných ze strany spol. MK Czech IT s.r.o.,

IČO: 07821662, sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „MK Czech IT“) či zboží a
služeb, jejichž prodej Platon Finance prostřednictvím Aukce zprostředkovává a jichž se mohou účastnit
Klienti.
Za Aukci se pro účely těchto Podmínek považuje každá Aukce vyhlášená ze strany Platon Finance.
4.

„PlatonCoin“ (dále jen „PLTC“) je druhem virtuální měny, ale která není peněžním prostředkem

podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ale která může být použita k nákupu zboží nebo
služeb. 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.
5.

„Platon Life“ je ekosystém produktů a služeb skupiny Platon Life provozovaných a dodávaných

za účelem podpory směny PLTC vytvořením unikátního systému nabídky zboží a služeb a poptávky
subjektů disponujících a akceptujících při platebním styku PLTC, jehož součástí je i systém Aukce.
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6.

„Platon Wallet“ je elektronická peněženka neboli prostředek k uchování a převodům

digitálních měn, zejména PLTC.
7.

„e-mail“ je e-mailová adresa uvedená Klientem při zakládání účtu Platon Life a je určena ke

komunikaci Platon Finance s Klientem při realizaci Aukce.
8.

„Prostředky komunikace na dálku“ (dále jen „PKD“) jsou komunikační prostředky, kterými

dochází k uzavření Smlouvy mezi Platon Finance a Klientem. Těmito prostředky jsou zejména Webové
stránky Platon Finance, Platon Life, telefonní linka či e-mailová adresa Platon Finance a Klienta.
9.

„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.
10.

„Webová stránka Platon Finance“ je internetová platforma, na které je umístěna aplikace

Platon Finance – Platon Life na adrese auction.platonlife.com.
11.

„Prodej a nákup Digitální měny“ se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej

produktů Platon Finance společnosti Platon Finance.
ČLÁNEK II
PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. Tyto Podmínky podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z účasti Klienta na
Aukci pořádané Platon Finance za účelem prodeje zboží či služeb ve vlastnictví MK Czech či jiné třetí
osoby (takto zprostředkovávaný prodej zboží či služeb ze strany Platon Finance) a následně uzavřené
smlouvy o koupi a prodeji v Aukci vydraženého zboží či služby (dále jen „Kupní smlouva“).
2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy, pokud nejsou rozhodnutím Platon
Finance vyloučeny.
3. Na tyto Podmínky je Klient před uzavřením Kupní smlouvy dostatečným způsobem upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit. Účastí v Aukci 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 na změně
právní úpravy a tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s PLTC či pořádáním Aukce.
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Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na Webových stránkách
Platon Finance.
5. Právní vztahy výslovně neupravené Kupní smlouvou ani Podmínkami se řídí příslušnými
ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
6. Uzavřením Kupní smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání týkající se jejího obsahu.
ČLÁNEK III
REGISTRACE DO AUKCE
1.

Klient provede registraci do konkrétní Aukce vyhlášené Platon Finance přihlášením ke

konkrétní Aukci na Webových stránkách v rámci svého účtu v Platon Life, podle instrukcí uvedených v
podmínkách dané Aukce.
2.

Klient se shora uvedeným způsobem přihlásí do Aukce na konkrétní zboží či službu. Platon

Finance umístí do konkrétní Aukce vždy zboží či službu popsané v podmínkách Aukce, ve vlastnictví MK
Czech či jiné třetí osoby, kde bude také uvedeno, zda se jedná o zboží nové či tzv. zánovní (tzn. již
použité).
3.

Úspěšnou registrací do Aukce Klient automaticky realizuje minimální příhoz na kupní cenu

zboží či služby realizované v Aukci dle podmínek dané konkrétní Aukce.
4.

Klient provádí přihlášení do Aukce vždy za pomocí svého účtu v Platon Life. Klient není

oprávněn se přihlašovat k jinému než svému uživatelskému účtu v rámci dané Aukce ani se účastnit
Aukce z vícero účtů.
5.

Přihlášením Klienta do Aukce dojde k uzavření smlouvy mezi Platon Finance a Klientem o účasti

Klienta v Aukci s minimálním příhozem Klienta na kupní cenu v Aukci realizovaného zboží či služby.
6.

Klient je oprávněn samostatně spravovat svůj účet v Platon Life. Klient si může zvolit jím

preferovaný jazyk aplikace, typ komunikace, preferovanou FIAT měnu (například EUR), nastavit si
notifikace a rovněž je oprávněn upravovat své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa). V rámci Aukce
si Klient může nastavit požadovanou jazykovou verzi Aukce, která je k dispozici. Veškeré ceny zboží a
služeb jsou uváděny také ve vybrané fiat měně.
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ČLÁNEK IV
PODMÍNKY AUKCE
1. Aukce se vždy koná po dobu uvedenou v podmínkách Aukce, které je Platon Finance oprávněn
jednostranně měnit změnou podmínek Aukce. Po dobu trvání Aukce je Klient oprávněn zvyšovat
libovolně svou nabídku (příhozy) kupní ceny v Aukci realizovaného zboží či služby.
2. Klient je dále oprávněn využít možnosti tzv. „koupě ihned“, kdy u vybraných Aukcí Platon Finance
umožňuje (pakliže je toto uvedeno v podmínkách Aukce), že Klient může v Aukci realizované zboží
či služby koupit ihned (dále jen „Koupě ihned“). V takovém případě je Klient povinen zaplatit kupní
cenu zboží či služby uvedenou v podmínkách Aukce, která je vždy vyšší než min. příhoz, tzn.
minimální kupní cena takového zboží či služby uvedená v podmínkách Aukce. Uzavřením takové
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny prostřednictvím PLTC se Aukce ukončuje.
3. Veškeré kupní ceny zboží či služeb realizovaných v Aukcích jsou uváděny výhradně v PLTC, není-li v
podmínkách uvedeno jinak. Dle státu uvedeného Klientem v registračním formuláři je pak u kupní
ceny informativně uvedena i cena v oficiální fiat měně, např. EUR, CZK.). Tento údaj slouží výhradně
k informativním účelům ohledně konverze PLTC vůči dané fiat měně. Kurz PLTC vůči dané fiat měně
se dynamicky mění a 1krát za minutu přepočítává nastavené hodnoty ve fiat měně vůči PLTC.
4. Veškeré příhozy v Aukci jsou pro Klienta závazné a považují se za neodvolatelný závazek k uzavření
Kupní smlouvy k danému zboží či službě za kupní cenu ve výši dle daného příhozu. Klientovi PLTC
umístněné v Platon Wallet nejsou po dobu trvání Aukce blokovány ani strhávány, kdy pouze
probíhá kontrola, zda výše příhozu na straně Klienta odpovídá výši PLTC deponovaných v Platon
Wallet.
5. V případě, kdy Klient nemá v Platon Wallet k dispozici dostatečné množství PLTC, není mu umožněn
další příhoz bez nákupu odpovídajícího počtu PLTC. Aplikace Aukce o tomto Klienta vyrozumí a
vyzve jej ke koupi potřebného počtu PLTC. V případě, že tak Klient neučiní, příhoz nebude realizován
a poslední závaznou nabídkou Klienta bude posledně realizovaný příhoz.
6. V případě, kdy není Klient v Aukci úspěšný a jeho poslední (nejvyšší) nabídka (příhoz) není v čase
trvání Aukce dostatečná k zakoupení zboží či služby realizované v Aukci (tzn. že jiný Klient realizoval
vyšší nabídku - příhoz), bude účast Klienta na Aukci ukončena. Klient v takovém případě není
povinen k úhradě žádného poplatku či kupní ceny a nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy či na
převod vlastnického práva ke zboží či dodání služby.
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7. Klientovi, který bude v Aukci úspěšný, bude po ukončení Aukce umožněn nákup zboží či služby za
poslední (nejvyšší) jím realizovanou nabídku (příhoz). Dané zboží či služba si následně Klient
přesune sám do košíku v Aukci a následně bude přesměrován k pokladně a platební bráně. Na
realizaci koupě daného zboží či služby má Klient 24 hodin od obdržení emailu s potvrzením, že se
stal výhercem dané Aukce. Kupní smlouva je pak uzavřena až v okamžiku realizace platby kupní
ceny prostřednictvím platební brány shora uvedeným způsobem.
8. Pokud Klient nerealizuje nákup zboží či služby shora uvedeným způsobem v dané lhůty, ztrácí bez
dalšího nárok na uzavření Kupní smlouvy a tím i na nákup zboží či služby za podmínek dle dané
Aukce. Možnost nákupu a uzavření Kupní smlouvy pak automaticky přechází na dalšího účastníka
Aukce umístněného v pořadí na následujícím místě. Takto se to bude opakovat dle podmínek dané
Aukce.
9. V případě Koupě ihned je koupě zboží či služby a uzavření Kupní smlouvy realizováno obdobně s
tím, že Aukce je ukončena ze strany Platon Finance bezprostředně po zaplacení kupní ceny zboží či
služby.
10. Nad rámce kupní ceny zboží či služby je Klient povinen uhradit MK Czech manipulační poplatek ve
výši 5% z kupní ceny dle Kupní smlouvy a dále poplatek za dopravu zboží či v případě služby
dopravu voucheru na její uplatnění u poskytovatele služby ve výši vypočtené dle obsahu košíku
nákupu. Klient je dále povinen uhradit poplatek ve výši 1% z kupní ceny dle Kupní smlouvy k úhradě
pojištění doručovaného zboží či služby.
11. Zboží či voucher na uplatnění služby dle Kupní smlouvy jsou doručovány vždy způsobem uvedeným
v podmínkách prodeje daného zboží či služby. Není-li tak v podmínkách Aukce uvedeno, bude
doručování probíhat dle možností MK Czech a dohody s Klientem.
12. Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce prostřednictvím příslušné jazykové verze
Platon Life. Uzavřená Kupní smlouva a daňové doklady jsou ze strany MK Czech archivovány za
účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy a nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám.
13. Platon Finance a MK Czech prohlašují, že veškeré osobní údaje poskytnuté Klientem jsou důvěrné,
budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny s
výjimkou případů, kdy dochází k distribuci či platebnímu styku týkajícího PLTC (sdělení jména a
adresy dodání). Osobní údaje, které Klient poskytne Platon Finance a MK Czech, jsou
shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Klient má
právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv
ke svým osobním údajům. Bližší informace jsou uvedeny v sekci Platon Life – Privacy Policy.
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14. Pro případ poskytnutí informací podle předchozího ustanovení Klient bere na vědomí, že:
a)

poskytnuté informace nejsou právně závazné a mají pouze informativní charakter, nejsou

doporučením, nabídkou ani návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy, pokud není výslovně uvedeno
jinak;
b)

Platon Finance nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné ztráty Klienta či jiných třetích

osob vzniklé v souvislosti s poskytnutými informacemi.
15.

Platon Finance je oprávněn kdykoliv pozastavit či změnit způsob nebo rozsah poskytování

některé ze svých služeb, včetně služeb Platon Life jako celku, tj. i Aukce, kdy Klient nemá v takovém
případě nárok na náhradu jakékoliv mu v souvislosti s tím vzniklé škody. V případě Aukce ukončené ze
strany Platon Finance nemá Klient nárok na jakékoliv odškodnění.
16.

Platon Finance upozorňuje Klienta na možnost výpadků systému Platon Life z důvodu zejména

údržby a dalšího vývoje produktů a služeb skupiny Platon Life. Po tuto dobu mohou být některé z funkcí
Platon Life, včetně přístupu do Platon Wallet či do systému Aukce omezeny či zcela Klientovi odepřeny.
17.

Platon Finance je oprávněn omezit přístup Klienta k jakékoliv službě v Platon Life (včetně Aukce)

z důvodu podezření na protiprávní jednání Klienta, zejména související s podezřením z praní špinavých
peněz či financování terorismu či z důvodu nepoctivého nebo jiného protiprávního jednání Klienta vůči
Platon Finance.
18.

Klient je povinen se při užívání Platon Life, tj. i systému Aukce chovat vždy tak, aby nikterak

neohrozil fungování Platon Life a Aukce a nepoškodil Platon Finance či jeho další Klienty. Klient je
zejména povinen poskytovat Platon Finance výhradně jen pravdivé údaje a informace, dbát na
bezpečnost zařízení, ze kterého se připojuje ke svému účtu v Platon Life, mít k dispozici kvalitní a
aktualizovaný antivirový program, nenahrávat ani jinému neumožnit nahrávat škodlivé soubory či viry
do programu Platon Life či do jakéhokoliv zařízení nebo systému Platon Finance a informovat Platon
Finance o jakékoliv události či skutečnosti, která by mohla znamenat porušení jeho povinností
vyplývajících z těchto VOP.
19.

Klient je v případě převzetí zboží vždy sám odpovědný za plnění celních a daňových předpisů

ve státě, kterého je residentem či do kterého je mu zboží doručováno.
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ČLÁNEK V
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Klient je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému účtu v Platon Life v tajnosti a nesdělovat

jej dalším osobám. Platon Finance nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití,
ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Platon Finance jeho úmyslným zaviněním nebo
hrubou nedbalostí.
2.

Klient je povinen číst důležitá sdělení, která mu Platon Finance či MK Czech zasílá na e-mail. Po

odeslání takového sdělení běží lhůta 7 (sedm) dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky
považováno za doručené a přečtené.
3.

Uzavřením Kupní smlouvy Klient potvrzuje, že: (i) je k tomu oprávněný a (ii) že mu v uzavření

Kupní smlouvy či následném plnění jeho povinností (zejména k úhradě kupní ceny) nebrání žádné
nařízení a/nebo soudní či správní zákaz.
4.

Klient není oprávněn převádět žádná práva nebo závazky z Kupní smlouvy bez předchozího

písemného souhlasu MK Czech.
5.

Klient uzavřením Kupní smlouvy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem PLTC, a že tyto

nepocházejí z trestné činnosti, z účasti na trestné činnosti, ani z jiné činnosti, která by porušovala platné
právní předpisy České republiky či státu, ve kterém Klient má bydliště a související právní akty
Evropských společenství a Evropské Unie či státu nebo společenství, jehož je Klient občanem nebo
residentem či ve kterém se nachází v době uzavření Kupní smlouvy. V opačném případě Klient
odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Klient pak výslovně prohlašuje, že nákup zboží či služby
prostřednictvím Aukce neslouží k trestnému činu legalizace výnosů z trestné činnosti či k financování
terorismu.
6.

Ochrana osobních údajů Klienta se řídí zásadami ochrany osobních údajů (Privacy policy)

zveřejněné na stránkách Platon Finance Platon Life - Privacy Policy.
7.

Platon Finance konstatuje, že systém Platon Life provozuje bez jakékoliv záruky a neručí tak za

jeho dostupnost či za dostupnost některých jeho funkcí. Platon Finance se vždy snaží zajistit bezpečný
a nepřetržitý úplný provoz Platon Life, nicméně nemůže vyloučit vznik různých poruch, existenci
nedostatků či jeho nedostupnost. Veškeré takové události budou řešeny ze strany Platon Finance v co
nejkratším možném čase tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození práv Klienta.
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8.

S ohledem na stále probíhající vývoj a vylepšení technického řešení Platon Life a na další

okolnosti nezávislé na vůli Platon Finance nenese Platon Finance žádnou odpovědnost za pomalý nebo
chybný přenos pokynů či dat, který nastal mezi Klientem a Platon Life či mezi Platon Finance a třetími
osobami či subjekty nebo za nedostupnost či omezenou dostupnost některých služeb či funkcionalit
Platon Life. Platon Finance také nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany
poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení Klienta či dodavatelů určitých částí
technického řešení Platon Life. Klient tímto vylučuje odpovědnost Platon Finance za jakoukoliv mu tím
způsobenou škodu a zavazuje se, že jí nebude po Platon Finance jakkoliv uplatňovat.
9.

Klient přihlášením k Aukci závazně dává Platon Finance souhlas s pořízením audio a video

záznamu z převzetí a předání zboží či služby dodávané Platon Finance dle Kupní smlouvy a k umístnění
takové nahrávky a informaci o Klientovi jako výherci Aukce na Webových stránkách a sociální sítí
spravovaných Platon Finance.
ČLÁNEK VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodné právo. Smluvní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy se řídí v částech neupravených
Smlouvou příslušnými ustanoveními platných právních předpisů státu dle podmínek uvedených v
podmínkách Aukce. Není-li v takových podmínkách nic uvedeno, řídi se smluvní vztahy právním
řádem České republiky.
2. Oddělitelnost. Pokud by se ukázalo, že některé ustanovení Kupní 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.
3. Platon Finance je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Kupní
smlouvě bude platit vždy ta verze Podmínek, která byla zveřejněná v okamžiku uzavření Kupní
smlouvy na Webových stránkách Platon Finance.
4. Platon Finance je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu poskytnutém v souvislosti s
uzavřením Kupní smlouvy.
5. Podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Platon Finance.
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6. Klient si je vědom veškerých rizik spojených s transakcemi s digitální měnou, kterou je i PLTC,
zejména rizika výkyvu ceny a hodnoty digitálních měn v budoucnu. Klient je srozuměn s možností
výrazných změn v hodnotě jeho investice do digitálních měn. Platon Finance nezaručuje výši tržní
ceny digitální měny z důvodu její nestálosti a jejího kolísaní. Klient byl ze strany Platon Finance na
výše uvedená rizika (zejména na vysokou volatilitu cen, tj. na kolísaní ceny PLTC) upozorněn.
7. 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
v budoucnu změnit, se Klient zavazuje respektovat jednak výše uvedenou skutečnost, jednak
případnou změnu těchto Podmínek vyplývající ze změn právních předpisů.

V Praze dne
PlatonFinance OŰ
Daniel Tanner, jednatel
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