______________________________________________
PRODUKTOVÉ PODMÍNKY TOKENU XIX
SPOLEČNOSTI XIXOIO A.S.
______________________________________________
platné od 1. srpna 2021

VYMEZENÍ POJMŮ A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA
1.1

Pojmy a slovní spojení uvozené velkými počátečními písmeny mají následující význam:
„Blockchain Genesis“

znamená decentralizovanou síť a platformu pro realizaci
Chytrých kontraktů, umožňující mimo jiné emisi vlastních
digitálních tokenů.

„Dceřiné společnosti“

znamená společnosti přímo nebo nepřímo ovládané XIXOIO,
které realizují Projekt a k jejichž rozvoji mohou být Finance
použity.

„Finance“

znamená finanční prostředky v jakékoli měně nebo jiném aktivu,
které se prvotní Nabyvatel zavázal poskytnout XIXOIO dle
Smlouvy o převodu Tokenu XIX.

„GEN“

znamená základní digitální token sítě Blockchain Genesis
používaný mimo jiné pro realizaci Chytrých kontraktů.

„Chytrý kontrakt“

znamená aplikaci provozovanou na síti Blockchain Genesis,
která zajišťuje, ověřuje nebo zaručuje provedení určité operace.

„Nabyvatel“

znamená Klienta a/nebo jinou osobu, která:
dle Smlouvy o převodu Tokenu XIX a/nebo z jiného
právního důvodu jako prvotní nabyvatel nabyla
od XIXOIO vlastnictví k Tokenům XIX; nebo
v souladu s těmito Produktovými podmínkami jako
Postupník nabyla vlastnictví k Tokenům XIX a byla na ni
postoupena veškerá práva a povinnosti v rámci
Postoupení; nebo
z jakéhokoli jiného právního důvodu se stala vlastníkem
Tokenů XIX.

„Podíl na zisku“

znamená podíl na zisku či na jiných vlastních zdrojích XIXOIO
ve smyslu § 34 ZOK stanovený dle řádné či mimořádné účetní
závěrky, o jehož rozdělení oprávněným vlastníkům Tokenů XIX
rozhodla valná hromada (resp. jediný akcionář) XIXOIO,
přičemž distribuci mezi Nabyvatele podléhá část dosaženého
zisku v souhrnné výši 40 %, kterou nejvyšší orgán XIXOIO určí
k distribuci mezi Nabyvatele podle poměrné výše jimi
vlastněných Tokenů XIX.

„Postoupení“

znamená postoupení veškerých práv a povinností spojených
s Tokeny XIX zejména dle těchto Produktových podmínek
Nabyvatelem na třetí osobu ve smyslu § 1895 a násl. OZ.

„Postupník“

znamená třetí osobu, na kterou jsou převedeny Tokeny XIX
a postupována práva a povinnosti v rámci Postoupení.

„Produktové podmínky“

znamená tyto Produktové podmínky Tokenu XIX společnosti
XIXOIO a.s. upravující práva a povinnosti XIXOIO
a Nabyvatelů.
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„Projekt“

znamená činnosti spočívající ve výkonu vlastních provozních
aktivit a poskytování vlastních služeb v souvislosti s vytvořením
Krypto Bankovního Ekosystému, decentralizované platformy
propojující svět současných finančních služeb s oblastí
digitálních měn a nových finančních technologií a poskytující
vzájemně synergické služby, především v oblastech fintech,
kryptoměn a dalších digitálních technologií včetně DLT
(Distributed Ledger Technology).

„Rozhodný okamžik“

znamená, pro účely rozdělení Podílu na zisku, počátek dne,
v němž nejvyšší orgán XIXOIO rozhodl o rozdělení Podílu
na zisku.

„Smlouva o převodu
Tokenu XIX“

znamená smlouvu o převodu Tokenů XIX mezi:
prvotním Nabyvatelem a XIXOIO, uzavřenou na základě
předchozí objednávky prostřednictvím Aplikace,
popřípadě se souhlasem XIXOIO jiným způsobem; nebo
Nabyvatelem a třetí osobou, uzavřenou prostřednictvím
Aplikace v souladu s těmito Produktovými podmínkami
a zahrnující vždy Postoupení;
jejímž předmětem je převod Tokenů XIX na adresu sítě
Blockchainu Genesis nového Nabyvatele.

„Token XIX“

znamená digitální aktivum emitované XIXOIO, které takto
XIXOIO označí a s nímž je spojeno zejména právo na Podíl
na zisku.

„Vyloučená osoba“

znamená osobu, (i) vůči níž jsou uplatňovány mezinárodní
sankce, (ii) spojenou s jurisdikcí, která je zařazena na sankčních
seznamech Evropské unie, FATF či jiných sankčních
seznamech, které jsou pro XIXOIO a/nebo zemi, v níž XIXOIO
vykonává podnikatelskou činnost, závazné či (iii) jinak
vyloučenou z obchodních vztahů v důsledku aplikace
AML zákona, mezinárodních sankcí či jiných obdobných
restrikcí (např. z důvodu podpory terorismu).

„ZOK“

znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů.

„ZPKT“

znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů.

1.2

Používají-li tyto Produktové podmínky pojem „Nabyvatel“, rozumí se tím „Klient“
ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek.

1.3

Používají-li tyto Produktové podmínky pojem „Smluvní dokument“, rozumí se tím Smluvní
dokument dle Všeobecných obchodních podmínek a jakákoli Smlouva o převodu Tokenu XIX.

1.4

Jsou-li v těchto Produktových podmínkách použita slova uvozená velkým počátečním písmenem,
která nejsou vymezena v tomto článku 1, mají tato slova význam, který jim přisuzují Všeobecné
obchodní podmínky, není-li výslovně v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak.
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PŮSOBNOST PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK
2.1

Tyto Produktové podmínky upravují práva a povinnosti XIXOIO a Nabyvatelů.

2.2

Všeobecné obchodní podmínky, tyto Produktové podmínky a Sazebník jsou nedílnou součástí:
každé Smlouvy o převodu Tokenu XIX;
jakýchkoliv ujednání mezi XIXOIO a Nabyvatelem a/nebo mezi Nabyvatelem a třetí
osobou, uzavřených v souvislosti s převodem a/nebo nabytím Tokenu XIX; a
jakýchkoliv ujednání mezi XIXOIO a Nabyvatelem a/nebo mezi Nabyvatelem a třetí
osobou, pokud se Nabyvatel dovolává jakéhokoliv práva vyplývajícího z těchto
Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Produktových podmínek a/nebo pokud je mu
přiznán či vyplacen jakýkoliv nárok stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách
a/nebo Produktových podmínkách.

2.3

Pro vyloučení pochybností se určuje, že Všeobecné obchodní podmínky, tyto Produktové
podmínky a Sazebník se vztahují na právní poměry jakékoliv osoby, která je nebo se stane
Nabyvatelem.

2.4

Produktové podmínky platí do doby úplného vypořádání všech vzájemných práv a povinností
vzniklých mezi XIXOIO a Nabyvatelem, a to ve znění platném k okamžiku vzniku smluvního
vztahu, pokud nedojde k jejich změně dle článku 4 Všeobecných obchodních podmínek.
ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK

3.1

Postup při změnách Produktových podmínek, oznamování změn Nabyvateli a práva a povinnosti
Nabyvatele související se změnou Produktových podmínek upravuje článek 4 Všeobecných
obchodních podmínek.
POSKYTNUTÍ FINANCÍ

4.1

Finance budou poskytnuty dle pokynů a technického řešení XIXOIO:
bezhotovostním převodem na bankovní účet XIXOIO, který bude Nabyvateli pro tyto
účely sdělen;
prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, pokud to bude XIXOIO umožňovat;
prostřednictvím GEN nebo jiného digitálního tokenu sítě Blockchain Genesis a/nebo
jiného kryptoaktiva, pokud to bude XIXOIO umožňovat; nebo
prostřednictvím Aplikace a způsobem uvedeným v Aplikaci, pokud to Aplikace bude
umožňovat.
CHARAKTER SMLUVNÍHO VZTAHU A TOKENŮ XIX

5.1

Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:
Tokeny XIX nejsou cennými papíry ani zaknihovanými cennými papíry ve smyslu OZ
a dále ani dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů;
smluvní vztah upravený Smlouvou o převodu Tokenu XIX ani postavení Nabyvatele
nejsou výslovně upraveny českými právní předpisy a jsou tedy vztahem inominátní povahy
ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ;
Tokeny XIX slouží zejména jako nástroj k identifikaci Nabyvatele, nástroj k Postoupení
a technický prostředek pro plnění povinnosti XIXOIO platit Podíl na zisku za podmínek
uvedených ve Smluvních dokumentech; a
u Tokenů XIX z technických důvodů nelze evidovat spoluvlastnictví, ani různé podíly
vlastníků Tokenů XIX; tím však nejsou dotčena práva a povinnosti spoluvlastníků vůči
sobě navzájem.
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5.2

Nabyvatel je dále srozuměn s tím, že Tokeny XIX nejsou v současné době považovány
za investiční cenný papír ani jiný investiční nástroj ve smyslu ZPKT. V rámci kvalifikovaného
dotazu podaného ze strany XIXOIO orgánu dohledu v oblasti podnikání na kapitálovém trhu,
tj. České národní bance, bylo zjišťováno, zda by Token XIX měl být považován za investiční
cenný papír ve smyslu ZPKT, ke kterému by bylo v případě veřejné nabídky nutné uveřejnit
prospekt dle ZPKT. Z odpovědi České národní banky vyplynulo, že digitální token, na který je
navázán podíl na zisku nebo příjmech určité osoby, nelze podřadit pod žádnou z kategorií
investičních nástrojů. Z názoru sděleného Českou národní bankou dále vyplývá, že XIXOIO při
vydání takového digitálního tokenu nejenže nemá povinnost, ale ani není oprávněno žádat
Českou národní banku o schválení případného prospektu. S ohledem na skutečnost, že evropská
úprava v daném případě neumožňuje požádat o schválení prospektu v jiném než domovském
státě, je v důsledku uvedeného rovněž vyloučena možnost, aby XIXOIO požádalo o schválení
prospektu v jiných členských státech Evropské unie.

5.3

Nabyvatel si je vědom, že Finance nejsou shromažďovány a nebudou použity za účelem
kolektivního investování. Poskytnuté Finance budou využity zejména (nikoliv však výlučně)
na hrazení veškerých nákladů spojených s rozvojem a realizací Projektu, zejména pak včetně
úhrady personálních nákladů, odměn (včetně odměn třetích osob poskytujících konzultantské
a jiné služby), mezd, daní, pojištění a dalších povinných odvodů, jakož i ostatních provozních
nákladů, finančních nákladů včetně úroků, akvizic jiných projektů apod. Použití Financí závisí
výhradně na vlastním uvážení XIXOIO.

5.4

Jakékoliv nároky přiznané Nabyvatelům jsou založeny především na vlastní, provozní
neinvestiční činnosti XIXOIO a realizaci zásadního přínosu. Činnosti prováděné v rámci
Projektu nebo s ním související zejména:
nemají za účel generovat sdružený zisk pro investory;
nemají za účel poskytnout službu spočívající ve zprostředkování možnosti investic; a
nespočívají v tvorbě zisku primárně nabýváním a/nebo zcizováním pořízeného majetku
v závislosti od vývoje jeho tržní ceny.
RIZIKA A PROHLÁŠENÍ NABYVATELE

6.1

Srozumění s riziky
Nabyvatel:
výslovně prohlašuje, že je seznámen s riziky a skutečnostmi uvedenými v tomto článku 6
a bere je na vědomí; a
je si vědom skutečnosti, že Tokeny XIX jsou určeny výhradně osobám, které jsou schopny
posoudit rizika spojená s nabytím takového aktiva.

6.2

Nejasná povaha
České právní předpisy výslovně neupravují obsah Smlouvy o převodu Tokenu XIX ani povahu
Tokenů XIX. To může vést k pochybnostem o právní povaze práv a povinností vyplývajících
ze Smlouvy o převodu Tokenu XIX, těchto Produktových podmínek a samotných Tokenů XIX,
které mohou mít závažný dopad na postavení Nabyvatelů.

6.3

Změna přístupu České národní banky
Přístup České národní banky v otázkách souvisejících s Tokeny XIX se může v budoucnu změnit,
a to zejména s ohledem na budoucí výklad evropského práva, 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
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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. V takovém případě XIXOIO neodpovídá
za žádnou újmu vzniklou Nabyvateli.
6.5

Likvidita a volatilita
Nabyvatel bere na vědomí, že se nemusí vytvořit dostatečně likvidní sekundární trh
s Tokeny XIX, nebo pokud se vytvoří, nemusí existovat po dostatečně dlouhou dobu. Rozsah
a likvidita případného sekundárního trhu s Tokeny XIX zároveň mohou být závislé na českých
právních předpisech i zahraniční právní úpravě. Hodnota Tokenů XIX může proto výrazně
kolísat. S vyšší volatilitou zároveň roste riziko ztráty. Volatilita může být ovlivněna
nepředvídatelnými budoucími faktory, například způsobem realizace Projektu, trendy
v oblastech fintech a kryptoměn a dalšími objektivními vlivy.

6.6

Inflace
Na případné výnosy může mít vliv hodnota inflace měny, a to zejména české koruny. Inflace
snižuje hodnotu měny a tím ovlivňuje případný reálný výnos.

6.7

Potenciální střet zájmů mezi akcionářem XIXOIO, mateřskou společností XIXOIO
a Nabyvateli
XIXOIO je 100 % dceřinou společností společnosti XIXOIO Ltd, se sídlem 27 Old Gloucester
Street, WC1N 3AX Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační
číslo: 11013311. XIXOIO nedokáže ovlivnit budoucí postup mateřské společnosti zahrnující
např. fúze, transakce, akvizice, nerozdělení zisku, prodej aktiv apod.

6.8

Nevyplacení Podílu na zisku
XIXOIO na základě žádného Smluvního dokumentu nepřebírá povinnost počínat si tak,
aby byl jakýkoli zisk či jiné vlastní zdroje XIXOIO rozdělen(y) vlastníkům Tokenů XIX
jako Podíl na zisku již jen z toho důvodu, že to právní předpisy či finanční situace XIXOIO
umožňují.
XIXOIO je oprávněno kumulovat a dále reinvestovat zisk za účelem rozvoje svého
podnikání. Rozhodnutí ohledně dalšího směřování růstu a využití zisku XIXOIO náleží
výhradně valné hromadě XIXOIO.

6.9

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 XIX dle jejich zamýšleného účelu, a to
zejména v důsledku změn platné právní úpravy. Může se tak stát, že Tokeny XIX budou
v budoucnosti zejména technicky nepřevoditelné nebo že plnění dle Smlouvy o převodu Tokenu
XIX a/nebo těchto Produktových podmínek nebude možné vyplácet v zamýšlené formě nebo
zamýšlený způsobem.

6.10 Podnikatelské riziko
Cílem Projektu je vytvořit nové a inovativní prostředí s produkty složenými z řady dílčích
služeb v rychle se měnícím a nejasném prostředí finančních technologií, digitálních aktiv
a kryptoměn. Úspěšnost tohoto záměru je nejistá a XIXOIO v tomto směru nečiní žádná
prohlášení či ujištění.
Údaje o Projektu zveřejněné XIXOIO nebo jinak poskytnuté Nabyvateli jsou pouze
informačního charakteru a mohou se v průběhu realizace změnit. Nabyvatel si je vědom
a je srozuměn s tím, že tyto údaje zachycují záměr Projektu v jeho raných fázích
a v průběhu času bude nutně docházet k jeho změnám. Projekt tak zejména může být
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omezen nebo naopak rozšířen o další záměry. Uvedené záměry tak mohou být v návaznosti
na vývoj realizace Projektu pozměněny, opuštěny nebo naopak rozšířeny o nové.
Jakékoliv informace, předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje XIXOIO,
hodnoty Tokenů XIX, finanční situace, podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu
uvedené ve Smluvních dokumentech, na Webových stránkách, v Aplikaci nebo jinde nelze
pokládat za závazný slib XIXOIO týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto
budoucí události nebo výsledky závisejí zcela, nebo zčásti na okolnostech a událostech,
které XIXOIO nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. To platí i v případech, kdy
z takových informací, předpokladů či výhledů vyplývá něco jiného nebo nejsou výslovně
kvalifikovány skutečnostmi dle předchozí věty.
6.11 Odvážná smlouva
Nabyvatel bere na vědomí, že z povahy Smlouvy o převodu Tokenu XIX se jedná o smlouvu
odvážnou ve smyslu § 2756 OZ. Na Smlouvu se tak nepoužijí ustanovení o změně okolností
a neúměrném zkrácení.
6.12 Žádné omezení pro financování XIXOIO
Nabyvatel bere na vědomí, že XIXOIO není omezeno v přijetí dluhového financování, jiné
zadluženosti nebo ve vydání dalších tokenů. XIXOIO není omezeno v poskytnutí úvěrů či jiného
financování ve prospěch třetích osob. XIXOIO rovněž není omezeno ve zřizování zajištění
za účelem zajištění svých závazků či závazků třetích osob.
6.13 Prohlášení Nabyvatele
S ohledem na výše uvedené Nabyvatel prohlašuje, že:
byl schopen posoudit (buď sám, nebo s pomocí finančního poradce a dalších externích
odborných poradců) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky a dalších faktorů, které
mohou mít vliv na hodnotu Tokenů XIX a na jeho schopnost nést možná rizika;
provedl vlastní šetření a analýzy, na základě kterých se rozhodl o poskytnutí Financí,
resp. nabytí Tokenů XIX;
má dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika
spojená s poskytnutím Financí, resp. nabytím Tokenů XIX;
plně rozumí podmínkám Smlouvy o převodu Tokenu XIX, ostatním Smluvním
dokumentům a povaze Tokenů XIX, jakož i právům a povinnostem Nabyvatele a XIXOIO
dle Smlouvy o převodu Tokenu XIX; a
předtím, než učinil svá prohlášení, dle tohoto článku 6, mohl využít služeb externích
odborných poradců (zejména finančních poradců, daňových poradců a advokátů), nic mu
ve využití těchto služeb nebránilo a pokud těchto služeb nevyužil, byl si vědom rizik
spojených s možným nedostatkem vlastní odbornosti potřebné k řádnému provedení
činností vymezených v tomto článku 6 a nabytím Tokenů XIX.
POSTAVENÍ NABYVATELE
7.1

Srozumění s postavením Nabyvatele
Nabyvatel uzavřením Smlouvy o převodu Tokenu XIX a/nebo jiným nabytím Tokenů XIX
a/nebo užíváním Aplikace výslovně potvrzuje, že jsou mu známy Produktové podmínky
i Všeobecné obchodní podmínky a že si je vědom a souhlasí zejména se skutečnostmi uvedenými
níže v článcích 7.2 až 7.4.

7.2

Nemožnost účasti na valné hromadě
Smlouva o převodu Tokenu XIX, ostatní Smluvní dokumenty ani vlastnictví Tokenů XIX
neopravňují Nabyvatele k výkonu jakýchkoli akcionářských či společnických práv v XIXOIO
či Dceřiných společnostech. Nabyvatel proto není zejména oprávněn účastnit se valných hromad
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XIXOIO nebo Dceřiných společností, na těchto valných hromadách vykonávat akcionářská
či společnická práva či se jinak podílet na řízení a rozhodování XIXOIO nebo Dceřiných
společností, a to ani v případě, že nebude vyplacen Podíl na zisku.
7.3

Neexistence povinnosti vrátit Finance, splatit nebo vykoupit Tokeny XIX
XIXOIO nemá povinnost Finance vrátit Nabyvateli. Nabyvatel ani jiné osoby zejména nemohou
požadovat jakékoliv splacení Tokenů XIX nebo odkoupení Tokenů XIX ze strany XIXOIO.
Nabyvatel v této souvislosti není oprávněn domáhat se odškodnění jakékoliv újmy či vznášet
nároky vůči XIXOIO či jiným osobám.

7.4

Předkupní a výměnná práva
Ze Smlouvy o převodu Tokenu XIX, jiných Smluvních dokumentů ani z vlastnictví Tokenů XIX
nevznikají Nabyvateli žádná předkupní, výměnná či opční práva vůči XIXOIO.
PODÍL NA ZISKU

8.1

Podíl na zisku
Rozhodne-li valná hromada XIXOIO o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů XIXOIO
ve prospěch aktuálních vlastníků Tokenů XIX, vyplatí XIXOIO příslušnému Nabyvateli
(aktuálnímu vlastníkovi Tokenu XIX) Podíl na zisku, a to v souladu s příslušným rozhodnutím
valné hromady XIXOIO a ve vztahu ke každému Tokenu XIX, jehož je Nabyvatel oprávněným
vlastníkem k Rozhodnému okamžiku. Poměrná výše Podílu na zisku připadající na každý Token
XIX bude rovněž určena v příslušném rozhodnutí valné hromady.

8.2

Podmínky vzniku práva na Podíl na zisku
Vznik práva na Podíl na zisku je podmíněn kumulativním splněním následujících podmínek:
valná hromada XIXOIO rozhodla o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů ve prospěch
vlastníků Tokenů XIX;
vlastní kapitál XIXOIO dle relevantní účetní závěrky není nižší, než je výše upsaného
základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze dle zákona nebo stanov rozdělit mezi
akcionáře;
vlastní kapitál XIXOIO neklesne v důsledku vyplacení celkového rozdělovaného zisku
pod hranici upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze dle zákona
nebo stanov XIXOIO rozdělit mezi akcionáře; a
výše celkového rozdělovaného zisku nepřekračuje výši hospodářského výsledku
posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích
období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů
v souladu se zákonem a stanovami XIXOIO.

8.3

Způsob poskytnutí Podílu na zisku
Podíl na zisku bude vyplácen v CZK, a to na bankovní účet Nabyvatele. Nabyvatel je povinen
sdělit číslo svého bankovního účtu XIXOIO k provedení vyplacení Podílu na zisku. Nabyvatel
bere na vědomí, že XIXOIO může jednostranně změnit formu vyplacení Podílu na zisku, a to tak,
že bude vyplácen ve formě GEN či jiného digitálního tokenu, a to na adresy sítě Blockchainu
Genesis, na kterých se budou Tokeny XIX nacházet k Rozhodnému okamžiku.

8.4

Splatnost
Podíl na zisku je splatný dle podmínek uvedených v rozhodnutí valné hromady XIXOIO
o rozdělení zisku, nejpozději však do tří měsíců od přijetí takového rozhodnutí. XIXOIO může
rozhodnout o posunutí splatnosti Podílu na zisku, zejména tehdy, pokud by si vyplacením Podílu
na zisku XIXOIO přivodilo úpadek nebo hrozící úpadek. O posunutí splatnosti lze rozhodnout
i opakovaně.
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DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ PODÍLU NA ZISKU
9.1

Oprávněná osoba
Nabyvatel a XIXOIO sjednávají, že osoba, která má Tokeny XIX evidovány na adrese sítě
Blockchainu Genesis a splní požadavky stanovené XIXOIO na svou identifikaci, bude
považována za vlastníka Tokenů XIX a oprávněnou osobu k výkonu práv a povinností
Nabyvatele v rozsahu předmětných Tokenů XIX.

9.2

Prokázání vlastnictví Tokenů XIX
XIXOIO je v souvislosti s plněním Podílu na zisku oprávněno po Nabyvateli požadovat, aby mu
prokázal, že je oprávněným vlastníkem Tokenů XIX, tj. zejména jakým způsobem Tokeny XIX
nabyl.

9.3

Zpochybnění vlastnictví Tokenů XIX
Je-li XIXOIO známa existence zpochybnění vlastnictví Tokenů XIX nebo oprávnění k plnění
odpovídajícímu právu na Podíl na zisku, je XIXOIO oprávněno pozastavit plnění (aniž by se
dostalo do prodlení) nebo zaslat odpovídající plnění do soudní nebo jiné, XIXOIO zvolené
úschovy a podmínit jakoukoliv svoji vlastní součinnost ve vztahu k předmětným Tokenům XIX
vydáním soudního rozhodnutí, kterým bude alespoň určeno, kdo je (resp. byl k Rozhodnému
okamžiku) vlastníkem těchto Tokenů XIX.

9.4

Vyloučená osoba
XIXOIO je oprávněno po Nabyvateli požadovat, aby jí prokázal, že není Vyloučenou osobou.
Vyloučené osobě nevzniká právo na vyplacení Podílu na zisku ani právo na jakoukoli náhradu.

9.5

Identifikace Nabyvatele
XIXOIO je v souvislosti s plněním Podílu na zisku oprávněno po Nabyvateli požadovat, aby mu
předložil ze strany XIXOIO stanovené identifikační údaje a doklady prokazující jeho totožnost
(a existenci), případně další údaje, které mohou mít vliv na právní jistotu XIXOIO.

9.6

Další případná AML/KYC opatření
XIXOIO je v souvislosti s vyplácením Podílu na zisku oprávněno po Nabyvateli dále požadovat,
aby mu poskytl jakékoliv další doklady a informace odpovídající řádnému postupu dle platných
právních předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, a to zejména v souvislosti s procesem identifikace a kontroly klienta dle AML zákona.

9.7

Součinnost Nabyvatele
Nabyvatel je povinen učinit veškerá právní jednání a faktické úkony, které jsou dle úvahy
XIXOIO potřebné nebo se ukáží být objektivně nezbytné pro zajištění řádného plnění platných
právních předpisů a k dosažení jejich účelu.

9.8

Nesplnění podmínek
Nesplní-li Nabyvatel požadavky XIXOIO dle článků 9.1 až 9.7 výše, nedostává se XIXOIO
do prodlení s výplatou Podílu na zisku, jehož se dané požadavky týkají.

9.9

Postup vůči Vyloučené osobě
Zjistí-li XIXOIO, že držitelem Tokenů XIX je Vyloučená osoba nebo jsou Tokeny XIX drženy
ve prospěch či na účet Vyloučené osoby, je oprávněno odepřít veškeré plnění a vyžadovat
od takové osoby návrh konkrétního postupu k vypořádání právního vztahu mezi ní a XIXOIO,
které bude v souladu s relevantními právními předpisy. XIXOIO neodpovídá za jakoukoliv újmu,
která by byla v této souvislosti předmětné osobě nebo jakékoliv jiné osobě způsobena.
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9.10 Zanedbatelná výše Podílu na zisku
XIXOIO není povinno vyplatit Nabyvateli Podíl na zisku, je-li částka, která má být Nabyvateli
uhrazena za dané období nižší, než náklady na úspěšné provedení transakce. Náklady na úspěšné
provedení transakce se rozumí transakční poplatky sítě (platformy), která je k rozeslání plateb
využívána. Právo Nabyvatele na uhrazení Podílu na zisku v těchto případech nevzniká.
PŘEVOD TOKENŮ XIX A POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
10.1 Smlouva o převodu Tokenu XIX
Smlouvou o převodu Tokenu XIX:
(i)

se XIXOIO jako převádějící zavazuje převést na Nabyvatele 1 Token XIX
za každých X CZK nebo ekvivalent v jiné měně či jednotce, kde X je aktuální cenou
Tokenu XIX dle údajů stanovených v Aplikaci; nebo

(ii)

se dosavadní Nabyvatel jako převádějící zavazuje převést na nového Nabyvatele
(Postupníka) určitý počet Tokenů XIX za sjednanou cenu;
v každém případě po odečtení jakýchkoli Poplatků dle Sazebníku.

XIXOIO si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení odmítnout jakýkoliv návrh
na uzavření Smlouvy o převodu Tokenu XIX učiněný ve formě objednávky
prostřednictvím Aplikace či jakýmkoliv jiným způsobem.
Smlouva o převodu Tokenu XIX nabývá účinnosti okamžikem, kdy dojde k převedení
Tokenu XIX na adresu sítě Blockchainu Genesis Nabyvatele, a to v případě Smlouvy
o převodu Tokenu XIX:
(i)

uzavřené mezi XIXOIO a prvotním Nabyvatelem, na základě objednávky
Nabyvatele učiněné prostřednictvím Aplikace a/nebo na základě obchodních
pokynů zadaných XIXOIO a popřípadě prvotním Nabyvatelem prostřednictvím
Aplikace; nebo

(ii)

uzavřené mezi dosavadním Nabyvatelem a třetí osobou, na základě obchodních
pokynů zadaných dosavadním Nabyvatelem a třetí osobou prostřednictvím
Aplikace.

Adresa sítě Blockchainu Genesis osoby, na kterou budou zaslány Tokeny XIX, bude
určena prostřednictvím a za podmínek Aplikace.
Pokud XIXOIO obdrží jakékoli finanční prostředky a/nebo jednotky GEN od Nabyvatele
(ať už na základě objednávky či jinak), je oprávněno připsání takových finančních
prostředků a/nebo jednotek GEN považovat za objednávku a návrh na uzavření Smlouvy
o převodu Tokenu XIX, není-li dohodnuto jinak.
10.2 Úvodní omezení převoditelnosti
Nabyvatel není oprávněn až do okamžiku určeného XIXOIO Tokeny XIX bez předchozího
souhlasu XIXOIO prodávat, převádět, měnit nebo s nimi jinak právně nakládat.
S ohledem na omezení uvedené v písm. (a) tohoto článku 10.2, se ustanovení o Postoupení
dle článků 10.4 až 10.10 uplatní až po ukončení předmětného omezení zcizení a jiného
právního nakládání.
10.3 Postoupení práv a povinností ze Smlouvy o převodu Tokenu XIX
Nabyvatel a XIXOIO určují, že s převodem vlastnického práva k Tokenům XIX na třetí osobu
vždy dochází k Postoupení.
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10.4 Oprávněnost Postupníka
Dojde-li k převodu Tokenů XIX na adresu sítě Blockchainu Genesis třetí osoby, Nabyvatel
a XIXOIO sjednávají, že tato třetí osoba, bude-li mít v důsledku převodu Tokeny XIX evidovány
na adrese sítě Blockchainu Genesis a splní požadavky stanovené XIXOIO na svou identifikaci,
je Postupníkem.
10.5 Podmínky Postoupení
Nabyvatel je oprávněn provést Postoupení pouze způsobem a v rozsahu uvedeném ve Smluvních
dokumentech. XIXOIO uděluje Nabyvateli předchozí souhlas k Postoupení za kumulativního
splnění následujících předpokladů:
Postupník není Vyloučenou osobou; a
Nabyvatel převedl na Postupníka vlastnické právo k příslušnému počtu Tokenů XIX
prostřednictvím Aplikace; bez převedení Tokenů XIX nelze provést Postoupení.
Tímto nejsou dotčena jakákoli omezení převoditelnosti Tokenů XIX obsažená v dalších
ustanoveních Smluvních dokumentů.
10.6 Rozsah Postoupení
K Postoupení dochází vždy v následujícím rozsahu:
Postoupení má účinky jen do budoucna, tj. ve vztahu k tomu, co ještě nebylo splněno. Jsouli nicméně Tokeny XIX převedeny po Rozhodném okamžiku, ale před uhrazením
odpovídajícího Podílu na zisku, k postoupení práva na Podíl na zisku za dané období
nedochází (blíže viz článek 10.10 níže);
k postoupení práva na Podíl na zisku dochází v rozsahu odpovídajícím počtu Tokenů XIX
převedených na Postupníka;
závazek poskytnout Finance se v žádném případě nepostupuje; a
Postupník je vázán všemi ujednáními Smluvních dokumentů stejně jako dosavadní
Nabyvatel.
10.7 Forma Postoupení
K Postoupení dochází uzavřením Smlouvy o převodu Tokenu XIX uzavřené prostřednictvím
Aplikace.
10.8 Účinnost Postoupení
Postoupení (resp. řada navazujících Postoupení) je účinné:
mezi Nabyvatelem a Postupníkem okamžikem připsání převáděných Tokenů XIX
na adresu sítě Blockchainu Genesis; a
vůči XIXOIO (i) okamžikem provedení identifikace Postupníka (resp. aktuálního
Nabyvatele) v souladu s článkem 9.5 výše a (ii) splněním podmínky dle písm. (a) tohoto
článku 10.8.
10.9 Odpovědnost za sekundární prodej
Každý Nabyvatel nese vlastní odpovědnost za to, že převod Tokenů XIX a Postoupení proběhnou
v souladu s právními předpisy a ustanoveními Smluvních dokumentů. Nabyvatel si je vědom,
že převod nebo nabytí Tokenů XIX a Postoupení může být v některých státech předmětem
zákonných omezení. XIXOIO v žádném případě nepřebírá odpovědnost za zákonnost a/nebo
platnost nabytí Tokenů XIX a Postoupení na třetí osobu, ať již podle právních předpisů státu
jejího založení nebo pobytu a/nebo právních předpisů státu, které se na danou osobu vztahují.
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10.10 Postoupení po Rozhodném okamžiku
Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že převede-li Nabyvatel Tokeny XIX po Rozhodném
okamžiku na třetí osobu, právo na Podíl na zisku za období vztahující se k danému Rozhodnému
okamžiku mu zůstává a nepostupuje se. Rozhodující pro určení osoby, které bude Podíl na zisku
za dané období uhrazen, je tedy provedení tzv. otisku blockchainu k Rozhodnému okamžiku
týkajícího se daného období (resp. evidence XIXOIO v případě, že Tokeny XIX jsou u něj
uloženy), a nikoliv následující stav blockchainu včetně stavu v okamžiku úhrady Podílu na zisku.
10.11 Přechod Tokenů XIX a prokázání nabytí
V případě přechodu vlastnického práva k Tokenům XIX dochází i k přechodu práv
a povinností ze Smlouvy o převodu Tokenu XIX, jako by šlo o Postoupení. Ustanovení
tohoto článku 10 se na takový přechod aplikují přiměřeně, jako by šlo o převod
vlastnického práva k Tokenům XIX a Postoupení.
XIXOIO je oprávněno po takovém Nabyvateli požadovat, aby mu prokázal, že je
oprávněným vlastníkem Tokenů XIX, tj. zejména jakým způsobem Tokeny XIX nabyl.
Jsou-li Tokeny XIX uloženy u XIXOIO, XIXOIO v evidenci uvede nového vlastníka,
který prokáže přechod a nabytí Tokenů XIX a práv a povinností ze Smlouvy o převodu
Tokenu XIX rozhodnutím soudu o dědictví, výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným
způsobem pro XIXOIO uspokojivým s ohledem na právní důvod nebo skutečnost, která
změnu vlastnického práva zapříčinila.
VÝKUP TOKENŮ XIX
11.1 Výkup Tokenů XIX na sekundárním trhu
XIXOIO si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv odkupovat Tokeny XIX
na sekundárním trhu, a to za podmínek, na kterých se dohodne s příslušným Nabyvatelem.
V případě odkoupení Tokenů XIX od Nabyvatele platí, že Nabyvatel převedl na XIXOIO
rovněž veškerá práva a povinnosti vyplývající z Postoupení. Pro účely definice pojmu
„Smlouva o převodu Tokenu XIX“ v článku 1.1 těchto Produktových podmínek se
XIXOIO považuje za třetí osobu.
11.2 Společná ustanovení o výkupu Tokenů XIX
XIXOIO v žádném ohledu nezaručuje, že jakékoli Tokeny XIX od Nabyvatele vykoupí.
Nabyvatel není oprávněn po XIXOIO požadovat, aby k jakémukoliv výkupu došlo.
SMĚNNÉ KURZY
12.1 Účel článku
Pokud je XIXOIO povinno nebo oprávněno dle Smluvních dokumentů plnit Nabyvateli částku
vyjádřenou v CZK ve formě GEN a/nebo pokud je Nabyvateli dle Smluvních dokumentů
umožněno plnit XIXOIO částku vyjádřenou v CZK ve formě GEN, použijí se pro stanovení počtu
jednotek GEN pravidla ujednaná v tomto článku 12.
12.2 Kurz GEN/CZK
Pro kurzový přepočet CZK → GEN či naopak se použijí převodní kurzy zveřejněné na webové
adrese www.blockgns.com pro konverzní rozhodný den dle článku 12.3. XIXOIO může
jednostranně rozhodnout o změně zdrojů pro použité kurzy a oznámit novou webovou stránku
zobrazující kurz, a to zejména v případě, kdy kurzy nebude možné z uvedených zdrojů nadále
získávat.
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12.3 Konverzní rozhodný den
Není-li ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, je rozhodný den pro
přepočet CZK → GEN či naopak vždy den předcházející dni odeslání příslušné transakce
do sítě Blockchain Genesis.
U práva na výplatu částky odpovídající Podílu na zisku je rozhodným dnem den
rozhodnutí valné hromady XIXOIO, kterým je rozhodnuto o rozdělení předmětné částky
vlastníkům Tokenů XIX.
MIGRACE NA JINOU PLATFORMU A ZMĚNY SÍTĚ
13.1 Možnost migrace na jiný protokol (platformu)
XIXOIO je oprávněno dle vlastní úvahy kdykoliv rozhodnout o změně protokolu (platformy),
v rámci kterého jsou vydány a převáděny Tokeny XIX, a to zejména (nikoliv však výlučně)
v následujících případech:
XIXOIO bude považovat vlastnosti jiného protokolu za vhodnější pro účely plnění
Smluvních dokumentů a převodu Tokenů XIX; nebo
dojde k technické změně fungování sítě Blockchain Genesis, která bude mít negativní
dopad na použití Tokenů XIX v souvislosti s plněním dle Smluvních dokumentů; nebo
dojde ke změně přístupu vnitrostátního orgánu dohledu nebo právních (včetně daňových)
předpisů majících dopad na plnění dle Smluvních dokumentů.
13.2 Postup při migraci na jiný protokol (platformu)
Rozhodne-li se XIXOIO provést migraci, vydá samostatné podmínky upravující proces
přechodu. Tyto podmínky přechodu budou stanoveny dle uvážení XIXOIO a budou upravovat
zejména způsob výměny Tokenů XIX za jiný nástroj sloužící k Postoupení a lhůty pro vrácení
Tokenů XIX a prokázání postavení Nabyvatele.
DAŇOVÉ POVINNOSTI
14.1 Daňové povinnosti
Nabyvatel si je vědom a je srozuměn s tím, že může být povinen zaplatit daně, odvody, poplatky
a veškeré jiné platby veřejnoprávní povahy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém
dochází k převodu Tokenů XIX nebo jehož je Nabyvatel rezidentem, nebo které se na Nabyvatele
vztahují z jiných důvodů.
14.2 Nejasná povaha a riziko změny daňových předpisů
V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů
nebo soudní rozhodnutí týkající se Tokenů XIX a obdobných aktiv. Zároveň může dojít před
vypořádáním Tokenů XIX a plnění dle příslušných smluvních dokumentů ke změně souvisejících
daňových aspektů. S ohledem na uvedené by se Nabyvatel měl poradit ohledně individuálního
zdanění se svými daňovými poradci a vyžádat si další informace o daňových dopadech nabytí,
vlastnictví a dispozice s Tokeny XIX v konkrétních situacích.
14.3 Provedení srážky nebo jiné platby ze strany XIXOIO
Bude-li XIXOIO povinno provést jakoukoliv srážku daně či jinou obdobnou platbu a v důsledku
toho bude částka placená Nabyvateli nižší, než pokud by taková platba provedena nebyla, není
XIXOIO povinno provedenou platbu Nabyvateli kompenzovat.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
15.1 Vyloučení odpovědnosti za fungování platformy
XIXOIO neodpovídá za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s nefunkčností,
nedostupností nebo jinou vadou sítě Blockchain Genesis nebo jiné platformy.
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OMEZENÍ ZMĚN PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK, TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLUVNÍHO
VZTAHU
16.1 Omezení změn těchto Produktových podmínek
XIXOIO se zavazuje nepřijmout změny těchto Produktových podmínek, které by vedly:
k úplnému odepření Podílu na zisku; nebo
k faktickému znemožnění výplaty Podílu na zisku Nabyvateli, který splnil podmínky
stanovené v těchto Produktových podmínkách a/nebo jiném Smluvním dokumentu;
ledaže půjde o změny vyvolané v důsledku změny právních předpisů, jejich výkladu
nebo právního názoru vnitrostátního orgánu dohledu.
16.2 Porušení Produktových podmínek podstatným způsobem
Porušení těchto Produktových podmínek ze strany XIXOIO v souvislosti s některým z rizik
výslovně uvedených v tomto dokumentu není porušením podstatným způsobem. Aplikace § 1978
OZ se pro takový případ vylučuje.
16.3 Poskytnutí služeb a dodání digitálního obsahu
Nabyvatel, který je spotřebitelem, uděluje svůj výslovný souhlas k převodu Tokenů XIX (ať už
od XIXOIO nebo na sekundárním trhu) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od
Smlouvy o převodu Tokenu XIX a žádá XIXOIO o provedení či zajištění provedení všech s tím
souvisejících úkonů, dodání digitálního obsahu a poskytnutí souvisejících služeb. Nabyvatel,
který je spotřebitelem, výslovně bere na vědomí, že v případě uplatnění práva odstoupit
od Smlouvy o převodu Tokenu XIX, jakmile již došlo k převodu Tokenů XIX na Nabyvatele,
může být Nabyvatel nadále povinen k úhradě souvisejících nákladů či poplatků.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PŘEVODU TOKENU XIX SPOTŘEBITELEM
17.1 Prvotní Nabyvatel, jenž je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o převodu Tokenu XIX
uzavřené s XIXOIO s účinností od doručení odstoupení XIXOIO, a to ve lhůtě 14 dní ode dne
uzavření Smlouvy o převodu Tokenu XIX zasláním odstoupení od smlouvy na e-mail:
customer.support@xixoio.com.
17.2 Doporučený text odstoupení je následující:
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o převodu Tokenu XIX, která byla uzavřena na základě
objednávky dne __________ a na základě které došlo k převodu __________ Tokenů XIX.
[Jméno a podpis Nabyvatele a datum odstoupení od smlouvy].
17.3 Lhůta na odstoupení od Smlouvy o převodu Tokenu XIX uzavřené s XIXOIO je zachována,
pokud Nabyvatel, jenž je spotřebitelem, zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení
od Smlouvy o převodu Tokenu XIX uzavřené s XIXOIO předtím, než uplyne lhůta na odstoupení
od smlouvy.
17.4 V případě řádného odstoupení se XIXOIO zavazuje vrátit Nabyvateli Finance, které byly
poskytnuty XIXOIO, ponížené o prokazatelné výdaje, které XIXOIO vynaložilo v souvislosti
s předmětným obchodem, a to do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy o převodu
Tokenu XIX uzavřené s XIXOIO ze strany Nabyvatele.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O TOKENECH XIX
18.1 Celkový počet Tokenů XIX
XIXOIO je oprávněno vydat nejvýše celkem 1.000.000.000 Tokenů XIX, které byly, popř. budou
poskytnuty prvotním Nabyvatelům v různých fázích za různých cenových podmínek, a to dle
výhradního uvážení XIXOIO. XIXOIO předpokládá, že až 40 % z celkového počtu Tokenů XIX
bude poskytnuto různým osobám v rámci motivačních programů, např. jako forma odměny
zaměstnanců, investorů, partnerů, poradců, spolupracovníků nebo jiných osob. XIXOIO je
14 / 15

XIXOIO a.s., se sídlem Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 073 66 949, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23744.

nicméně oprávněno překročit výše uvedený podíl 40 %. XIXOIO rovněž není nijak časově
limitováno ve vztahu k vydání a distribuci Tokenů XIX.
ÚČINNOST PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK
19.1 Tyto Produktové podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. srpna 2021.
19.2 Tyto Produktové podmínky nahrazují Smluvní podmínky plnění postupovaného při převodu
Tokenu účinné ode dne 22. ledna 2020, popřípadě jakékoliv jiné obchodní podmínky a ujednání
platné mezi kterýmkoliv Nabyvatelem a XIXOIO přede dnem 1. srpna 2021. Pro účely definice
pojmu „Nabyvatel“ v článku 1.1 těchto Produktových podmínek se jakákoliv osoba, která
vlastnila či jinak nabyla Tokeny XIX před 1. srpnem 2021, považuje za Nabyvatele ve smyslu
těchto Produktových podmínek.
19.3 Užíváním Aplikace Nabyvatel souhlasí, že veškerá práva a povinnosti týkající se Tokenů XIX
budou upraveny těmito Produktovými podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami
a Sazebníkem.
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