______________________________________________
OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI XIXOIO A.S.
______________________________________________
platné od 20. dubna 2022

PŮSOBNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1

Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti XIXOIO a.s., se sídlem
Rooseveltova 166/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 073 66 949, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23744 („XIXOIO“), upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti XIXOIO, na straně
jedné, a každé fyzické či právnické osoby („Klient“), která bude registrována na portálu
xixout.com („Portál“) a objedná Produkt či jinou službu spojenou s profilem Klienta na
xixout.com („Produkt“) na základě smlouvy o registraci se zápisem na blockchain („Smlouva“).

1.2

Ustanovení:
Všeobecných obchodních podmínek XIXOIO v účinném znění (dostupných na adrese
www.xixoio.com/dokumenty/) („Všeobecné obchodní podmínky“) a
Smlouvy
se použije podpůrně. Pojmy a slovní spojení uvozené velkými počátečními písmeny mají význam
uvedený ve Smlouvě, těchto Obchodních podmínkách a/nebo Všeobecných obchodních
podmínkách.

1.3

V případě rozporu mezi ustanovením těchto Obchodních podmínek a Všeobecných obchodních
podmínek má přednost ustanovení Obchodních podmínek. V případě rozporu mezi ustanovením
těchto Obchodních podmínek a Smlouvou má přednost ustanovení těchto Obchodních podmínek.

DEFINICE
2.1

Následujícími pojmy a výrazy se rozumí

„AML zákon“

„Blockchain Genesis“

„Cena za Produkt“
„ČNB“
„Emitent“

„Finance“

„IPCO“

„IPCO platforma“

znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů;
znamená decentralizovanou síť a platformu pro realizaci chytrých
kontraktů, kterou vyvinulo XIXOIO a která umožňuje mimo jiné
emisi Tokenů třetích subjektů;
je uvedena ve Smlouvě;
Česká národní banka;
znamená Klienta, který si objednal službu IPCO od XIXOIO, na
jejímž základě může emitovat Token ve fázi tzv. primárního prodeje
za účelem získání finančních prostředků od investorů;
znamená peněžní plnění (v jakékoli měně) do vlastního kapitálu
Emitenta, které investor poskytuje Emitentovi na základě nabytí
Tokenů XYZ;
znamená zkratku (Initial Public Coin Offering), tedy spojení
vybraných vlastností dvou nástrojů, kterými jsou IPO (Initial Public
Offering), což je veřejná nabídka akcií na regulované burze, a ICO
(Initial Coin Offering), což je emise vlastního tokenu se zápisem na
blockchainu;
elektronický systém ukládání informací, který může XIXOIO pro
Klienta vyvinout na základě samostatné smlouvy a zpřístupnit
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„Nabyvatel“

„Portál“

„Produkt“

„Strany“
„Token“

„Tokenizace“
„Token XYZ“

investorům, kam bude Klient jakožto Emitent oprávněn ukládat
informace pro investory;
znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je vlastníkem
Tokenu XYZ, tj. zejména fyzickou nebo právnickou osobu, která:
(a) dle smlouvy o převodu Tokenu XYZ a/nebo z jiného právního
důvodu jako prvotní nabyvatel nabyla vlastnictví k Tokenu
XYZ; nebo
(b) nabyla vlastnictví k Tokenu XYZ od prvotního Nabyvatele;
nebo
(c) z jakéhokoli jiného právního důvodu se stala vlastníkem
Tokenu XYZ;
elektronický on-line systém vytvořený a vlastněný XIXOIO,
prostřednictvím kterého poskytuje XIXOIO služby třetím stranám
(zejména Emitentům a Nabyvatelům) a který je provozovaný na
webových doménách xixoio.com, moje.xixoio nebo dalších
doménách ekosystému XIXOIO;
znamená založení kompletního profilu Klienta pro zápis na
Blockchain Genesis, což zejména obsahuje:
a) založení osobní peněženky,
b) založení firemní peněženky Klienta,
c) založení profilu Klienta na komunitní síti www.xixout.com,
d) doplnění a ověření dalších informací Klienta (a ve spolupráci
s Klientem), a to za účelem potenciálního vstupu Klienta do
IPCO,
e) umožnění emise až 1 miliardy tokenů;
a dále využívání Portálu a obchodní Aplikace ze strany Klienta a
Nabyvatelů;
znamená společně XIXOIO a Klient; „Strana“ znamená kteroukoli
z nich;
znamená digitální aktivum (elektronicky uchovatelnou a případně
také převoditelnou jednotku), které:
(a) má svého Emitenta;
(b) je emitováno na Blockchainu Genesis, přičemž vzniká
v okamžiku jeho prvního zápisu do Blockchainu Genesis; a
(c) slouží jako nástroj k identifikaci osoby Nabyvatele;
znamená emise tokenů Klienta, kterou zajišťuje XIXOIO za účelem
získání Financí k podpoře další podnikatelské činnosti Klienta;
znamená Token Klienta vytvořený XIXOIO se speciálním
označením „Token“ a odlišením Klienta v podobě posledních tří
písmen, emitovaný Klientem v souladu s těmito OP.

ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK
3.1

XIXOIO je oprávněno tyto Obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit postupem dle
článku 4. Všeobecných obchodních podmínek; na existující objednávky se však uplatní výhradně
takové znění Obchodních podmínek, jaké bylo platné v době odeslání objednávky Klientem.
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3.2

Aniž by byla dotčena zvláštní úprava článku 3.1, práva a povinnosti stran související se změnou
Obchodních podmínek se ve zbývajícím rozsahu řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných
obchodních podmínek.
ZÁKLADNÍ INFORMACE

4.1

Provozovatel Portálu
Provozovatelem Portálu a prodávajícím Produktu je společnost XIXOIO.
V souvislosti s předmětem těchto Obchodních podmínek můžete XIXOIO kontaktovat:
(i)
(ii)
(iii)

e-mailem na adrese: info@xixoio.com;
poštou či jinou doručovací službou na adrese Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 –
Libeň; nebo
telefonicky na číslech: (+420) 776 441 472 nebo 777 765 145 (zákaznická linka).

VZTAH MEZI XIXOIO A KLIENTEM
5.1

Registrace
Právní vztah mezi XIXOIO a Klientem vzniká na základě Smlouvy, případně registrací
Klienta na Portále.
Za tímto účelem Klient se zavazuje poskytnout XIXOIO veškeré informace (včetně
příslušných údajů o členech statutárního orgánu Klienta), jež jsou nezbytné pro splnění
povinností stanovených AML zákonem.
Klient bere na vědomí, že registrací nevzniká Klientovi nárok na IPCO. Vstup Klienta do
IPCO procesu je závislý na splnění dalších podmínek (např. byznys plán, white paper,
studie proveditelnosti projektu, proškolení a další) a je možný pouze na základě samostatné
smlouvy mezi Klientem a XIXOIO.

5.2

Profil Klienta na xixout.com
Po úspěšné registraci Klienta a uhrazení Ceny za Produkt založí XIXOIO Klientovi
osobní/firemní digitální peněženku.
Klient bere na vědomí, že bez řádné součinnosti Klienta (zejména bez poskytnutí shora
uvedených informací v dostatečném rozsahu) není možné založit digitální peněženku a
funkční profil Klienta.

5.3

Emise tokenů
Po dokončení kompletního profilu Klienta vytvoří XIXOIO Klientovi Tokeny XYZ
v celkovém počtu až 1 miliarda a umožní nabytí jednoho (1) Tokenu XYZ za 1,- Kč
každému registrovanému uživateli ověřenému podle AML zákona prostřednictvím
Aplikace.
Ve fází před samotným IPCO budou Tokeny XYZ sloužit primárně jako nástroj k
identifikaci Klienta a vytváření komunity držitelů Tokenu XYZ.
Klient bere na vědomí, že nabytí Tokenu XYZ Nabyvatelem je zpoplatněn dle Sazebníku
poplatků za poskytování služeb XIXOIO a.s., jehož aktuální znění je dostupné na webu
xixoio.com.
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5.4

Tokeny XYZ nabyté před primární nabídkou v IPCO
Ve vztahu ke každému jednomu Tokenu XYZ převedenému za 1,- Kč jednomu
příslušnému Nabyvateli za účelem identifikace a vytvoření komunity, a to před realizací
IPCO, si XIXOIO vyhrazuje právo kterýkoliv a každý takový Token XYZ:
(i)

přejmenovat po dohodě s Klientem, spálit nebo vymazat;

(ii)

nahradit za jakýkoliv jiný Token XYZ; nebo

(iii)

spojit s jiným právem,

a to vždy ve vztahu ke konkrétnímu Nabyvateli a pouze v okamžiku, kdy Nabyvatel
nabyde alespoň jeden (1) Token XYZ ve vlastním IPCO procesu.
V případě, že Klient nevyužije možnosti IPCO a nebude aktivně využívat svůj profil a
Portál po dobu delší než jeden rok, je XIXOIO oprávněna všechny Tokeny XYZ převedené
před primárním prodejem za 1,- Kč tzv. spálit nebo vymazat, zrušit registraci a profil
Klienta.

PROHLÁŠENÍ STRAN K PRÁVNÍM A JINÝM REGULATORNÍM ASPEKTŮM
6.1

Atraktivita Tokenu XYZ – Klient bere na vědomí, že XIXOIO nenese žádnou odpovědnost za
to, zda Klient na základě registrace a emise Tokenů XYZ nashromáždí dostatečné množství
Nabyvatelů v počtu odpovídajícím záměru či potřebám Klienta.

6.2

Nejasná povaha – Závazné právní předpisy výslovně neupravují povahu Tokenů XYZ. To může
vést k pochybnostem o právní povaze práv a povinností vyplývajících ze samotných Tokenů
XYZ, vč. účetních a daňových povinností, které mohou mít závažný dopad na postavení Klienta.

6.3

Změna přístupu ČNB – Přístup ČNB v otázkách souvisejících s Tokeny XYZ se může v
budoucnu změnit, a to zejména s ohledem na budoucí výklad práva Evropské unie, popř. v
důsledku přijetí nové právní úpravy.

6.4

Nepředvídatelný vývoj v oblasti digitálních tokenů a kryptoměn – Jakékoliv jednání nebo
poskytování služeb souvisejících s kryptoměnami nebo digitálními tokeny je vysoce rizikové s
ohledem na jejich experimentální povahu a prakticky nepředvídatelný ekonomický a regulatorní
vývoj. XIXOIO nenese odpovědnost za jakýkoliv externí vývoj týkající se kryptoměn a
digitálních tokenů včetně možnosti zákazu jejich existence či dispozice s nimi ze strany České
republiky nebo jiných států, zejména v takovém případě XIXOIO neodpovídá za žádnou újmu
vzniklou Klientovi, ledaže by společnost XIXOIO porušila jinou povinnost stanovenou v těchto
OP.

6.5

Riziko nepředvídatelnosti technologie blockchainu – Technologie blockchainu s sebou nese
riziko nepředvídatelného technického vývoje a regulatorních změn. XIXOIO nemůže nést a
nenese odpovědnost za riziko jakékoliv nepříznivé změny technologie blockchainu a jiných
technologií nebo právních předpisů, a to včetně těch, které by měly za následek nemožnost užívat
Tokeny XYZ dle jejich zamýšleného účelu, a to zejména v důsledku změn platné právní úpravy,
příp. nemožnost XIXOIO poskytovat Klientovi Produkty (příp. jiné relevantní související
smluvní dokumentace). Může se tak stát, že Tokeny XYZ budou v budoucnosti zejména
technicky nepřevoditelné nebo že Tokeny XYZ nebude možné převádět v zamýšlené formě nebo
zamýšlený způsobem. Pokud taková situace nastane, zavazuje se XIXOIO a Klient najít vhodné
alternativní řešení tak, aby bylo v co nejkratším možném časovém období maximálně předejito
vzniku jakékoliv újmy Klientovi.
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UŽIVATELSKÝ ÚČET
7.1

Na základě registrace Klienta provedené na Portálu (je-li umožněna), případně po zaslání
přístupových údajů v návaznosti na vytvoření objednávky a úhradu Ceny za Produkt, může
Klient přistupovat do Uživatelského účtu.

7.2

Klient je povinen do svého Uživatelského účtu uvádět všechny údaje přesně a pravdivě. Údaje
uvedené v Uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

7.3

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen o
těchto datech zachovávat mlčenlivost a neumožnit jejich použití třetím osobám.

7.4

V případě porušení povinností Klienta týkajících se ochrany autorských práv nebo jiného
podstatného porušení těchto OP a jiných smluvních dokumentů (včetně prodlení s úhradou Ceny
za Produkt) je XIXOIO oprávněno i bez předchozího upozornění Uživatelský účet znepřístupnit
či zrušit. Tím nejsou dotčena jakákoli další související práva XIXOIO, včetně práva na náhradu
újmy.

7.5

Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení XIXOIO, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

AUTORSKÁ PRÁVA
8.1

Některé produkty XIXOIO, které představují autorské dílo ve smyslu autorského zákona, jsou
chráněny autorským právem a právy spřízněnými (ledaže to v konkrétním případě podstata
produktu vylučuje). Takovými produkty je zejména jakýkoli obsah ve formě kurzů, přednášek,
publikací apod.

8.2

Produkty chráněné autorským právem a spřízněnými právy je Klient oprávněn použít výhradně
pro vlastní vzdělávací a informační účely, případně pro účely jinak vyplývající ze Smlouvy
a popisu produktu; bez souhlasu XIXOIO je není povoleno dále rozmnožovat či šířit,
ani umožňovat jejich užití dalším osobám.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)
9.1

Práva a povinnosti Stran ohledně odpovědnosti XIXOIO za vady se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy, zejména ustanoveními § § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174
Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164
Občanského zákoníku.

9.2

XIXOIO je povinna dodávat Produkty bez vad. Z výskytu vad na objednaném Produktu vznikají
Klientovi tzv. práva z vadného plnění dle tohoto článku.

9.3

Práva z vadného plnění (reklamaci) lze uplatnit zejména kterýmkoli ze způsobů uvedených – a na
jakékoli adrese XIXOIO uvedené v úvodní části těchto OP.

9.4

Právo z vadného plnění nevylučuje právo Klienta na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout
uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat jiným způsobem.
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9.5

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Klient právo požadovat výměnu Produktu za nový
(což by v případě XIXOIO znamenalo především zaslání nových přístupových údajů). V případě
odstranitelné vady na dosud nepoužitém Produktu může Klient požadovat odstranění vady nebo
přiměřenou slevu z Ceny za Produkt anebo, není-li to neúměrné nebo neproveditelné, požadovat
výměnu Produktu za nový. V případě, že Klient neuplatní právo na dodání nového Produktu bez
vad nebo na výměnu součásti či opravu Produktu, může požadovat přiměřenou slevu z Ceny za
Produkt.

9.6

Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud před převzetím Produktu věděl, že Produkt má
vadu, anebo vadu sám způsobil. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené
nesprávným užíváním Produktu, včetně nedodržení návodu či pokynů.

9.7

Uplatní-li Klient právo z vadného plnění, potvrdí mu XIXOIO v písemné formě, kdy právo
uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tyto Obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky.
10.2 Pokud vztah mezi XIXOIO a Klientem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Klient, který
je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se
nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
10.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto vadného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se vadnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost
ostatních ustanovení.
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