Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků
uzavřená v souladu s § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedené dne, měsíce a
roku mezi:
CPTO s.r.o.
(dále také jako „Provozovatel“)
a
Registrovaným uživatelem
(dále také jako „Klient“)
(společné také jako „Smluvní strany“)
I
Základní pojmy
1. Virtuální měnou se v souladu s § 2 odst. 1 písm. l zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí
elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není
peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží
nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. Podle stanoviska České národní banky
ze dne 10. 2. 2014 virtuální měny nevykazují znaky investičního nástroje ve smyslu § 3 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a nákup či prodej virtuálních měn
nepředstavuje žádnou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o
platebním styku. Klient si je vědom, a výslovně toto bere na vědomí, že obchodování
s virtuálními měnami nevyžaduje povolení České národní banky a nepodléhá jejímu dohledu.
2. Vkladem se rozumí peněžní prostředky, které Klient svěřuje Provozovateli za účelem udržení a
získání případného Výnosu. Tyto peněžní prostředky, maximálně však ve vložené výši, zůstávají
ve vlastnictví Klienta a Provozovatel má pouze dispoziční právo s nimi nakládat dle této
smlouvy. Minimální výše vkladu činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
3. Účtem se rozumí interní označení souhrnu Vkladů a případných Výnosů evidovaných
Provozovatelem v souvislosti se všemi vklady Klienta.
4. Výnosem se rozumí částka, která náleží, po zohlednění dalších odpočtů a přípočtů dle této
smlouvy, Klientovi v souvislosti s jím učiněným Vkladem. Tento Výnos může být i záporný,
v tomto případě se o takový Výnos ponižuje částka Vkladu.
5. Kursem se rozumí cena virtuální měny vyjádřená vůči některé ze světových měn, přičemž pro
účely této smlouvy je Kurs stanovován Provozovatelem s přihlédnutím ke kursům virtuálních
měn na světových burzách. Aktuální hodnota Kursu je promítnuta a zohledněna ve Výkonnosti.

6. Výkonností se rozumí koeficient stanovený Provozovatelem na základě posouzení
Provozovatele s přihlédnutím k ekonomickým výsledkům Vkladů svěřených Klientem
Provozovateli, kdy na základě Výkonnosti je určen Výnos.
7. Portfoliem se rozumí soubor Provozovatelem vybraných virtuálních měn, na které byly
Provozovatelem převedeny peněžní prostředky z Vkladu Klienta, a to na základě příkazu
Klienta. Klient bere na vědomí, že volba virtuálních měn, na které budou Provozovatelem
převedeny peněžní prostředky z Vkladu klienta, je know-how a obchodní tajemství
Provozovatele a Klient nemá po celou dobu trvání smlouvy nárok na informace o povaze
portfolia.
II
Předmět smlouvy, upozornění
1. Klient na základě této smlouvy poskytuje Provozovateli Vklad, aby nad ním Provozovatel
vykonával správu, a současně Provozovateli uděluje příkaz, aby peněžní prostředky z Vkladu
Klienta dle svého uvážení a svého know-how převedl na virtuální měny, a vytvořil Portfolio, za
což se Klient Provozovateli za předpokladu kladného Výnosu zavazuje uhradit provizi na níže
specifikovaných podmínek.
2. Klient bere na vědomí, že Virtuální měny jsou vysoce volatilní (tj. nestabilní), a proto obchody
s Virtuálními měnami obsahují vysokou míru rizika. Není neobvyklé, že kurzy Virtuálních měn
vůči zákonným měnám vykazují během několika hodinového časového intervalu prudké
výkyvy, které mohou vyústit v prudký kladný, ale také záporný Výnos Klienta, nebo také
v náhlou ztrátu hodnoty Klientova Portfolia. Virtuální měny jsou autonomním a
decentralizovaným systémem závislým na „P2P“ síti a „kryptografii“. Hodnota Virtuálních měn
není regulována nebo korigována žádnou centrální bankou nebo jinou autoritou, ale je závislá
na střetu nabídky s poptávkou, která je odvislá od důvěry ve Virtuální měny, zejména v jejich
možné využití v reálném světě a jejich technologický vývoj. Hodnota Virtuálních měn je tak
závislá zejména na politické situaci, technologickém vývoji a obecném stavu ekonomiky, jakož
i na dalších faktorech nepředvídaných touto smlouvou.
3. Klient výslovně prohlašuje, že si je vědom povahy Virtuálních měn uvedené v čl. II odst. 2 této
smlouvy, je mu známo, na jakém principu Virtuální měny fungují, a že Provozovatel není
odpovědný za rizika spojená s Virtuálními měnami, neboť tato objektivní rizika není schopen
ovlivnit. S tímto vědomím a po pečlivém zvážení své finanční situace a schopnosti posoudit
riziko obchodů s Virtuálními měnami Klient prohlašuje, že má vůli uzavřít tuto smlouvou a
uděluje Provozovateli příkaz dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Klient dále prohlašuje, že není
povinným v žádném exekučním řízení, že se nenachází v úpadku, a že ho převod jeho Vkladu
na Virtuální měny nepřivede do úpadku.
III
Odměna Provozovatele
1. Klient si při registraci svého osobního účtu (náhledu) na portále portal.cpto.cz může zvolit, že
Vklad Provozovateli poskytuje na dobu šesti měsíců od převedení Klientova Vkladu na virtuální
měny Provozovatelem. V takovém případě se Smluvní strany dohodly, že Provozovateli náleží
odměna ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z kladného rozdílu hodnoty Klientova Portfolia při
převedení Klientova Vkladu na virtuální měny Provozovatelem a hodnoty Klientova Portfolia
při ukončení smlouvy. Klient tímto opět bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel
Klientovi není schopen garantovat a zaručit, že rozdíl uvedených hodnot nebude záporný.
Pokud bude rozdíl uvedených hodnot záporný, Provozovateli nevznikl nárok na odměnu.

Vznikne-li Provozovateli nárok na odměnu, vyplatí Klientovi Výnos až po vyplacení své odměny.
Klient tímto Provozovateli výslovně uděluje souhlas s takovým vyplacením odměny
Provozovatele.
2. V případě, že si Klient při registraci svého osobního účtu (náhledu) výslovně nezvolí variantu
dle čl. III odst. 1 této smlouvy, Smluvní strany se dohodly, že si Klient zvolil, že Vklad
Provozovateli poskytuje na dobu tří let od převedení Klientova Vkladu na virtuální měny
Provozovatelem. V takovém případě Klientovi náleží garantovaný zisk ve výši 8 % (slovy: osm
procent) p.a. (ročně) z Klientem poskytnutého Vkladu, bez ohledu na aktuální hodnotu
Klientova Portfolia. Veškeré další prostředky evidované na osobním Účtu Klienta náleží
Provozovateli.
IV
Práva a povinnosti Provozovatele
1. Klient bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést
objemová omezení nebo omezení počtu provedených Vkladů vztahujících se na jednoho
Klienta. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že Provozovatel Vklad Klienta
nepřevede na Virtuální měny. Tento postup Provozovatel uplatňuje v souladu s ustanoveními
o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.
2. Pokud Provozovatel nabude podezření, že Účet Klienta je využíván pro legalizaci výnosů
z trestné činnosti nebo podpoře terorismu, mohl být použit při páchání trestné činnosti nebo
s trestnou činností jakkoliv souviset, je Klient povinen poskytnout Provozovateli bezodkladně
součinnost k prošetření Klientova podezření. Pokud nebude podezření Provozovatele Klientem
vyvráceno, je Provozovatel od této smlouvy odstoupit, jakož i vyrozumět příslušné orgány.
3. Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v
souvislosti s touto smlouvou.
4. Provozovatel je povinen jednat při správě Vkladů Klienta, jakož i při plnění příkazu Klienta dle
čl. II odst. 1 této smlouvy, v obhajitelném zájmu Klienta, neodpovídá však za újmu Klienta
vzniklou v důsledku ztráty hodnot Virtuálních měn nebo za újmu Klienta vzniklou v důsledku
technických problémů (zejména vedoucích k časovému prodlení při obchodování s Virtuálními
měnami) souvisejících s převody Virtuálních měn. Provozovatel rovněž neodpovídá za újmu
vzniklou Klientovi jednáním jiných subjektů (finančních institucí, burz s Virtuálními měnami),
které povede ke ztrátě hodnot Virtuálních měn, zejména neodpovídá za technické problémy
na serverech provozovaných třetími subjekty, jakož za platební neschopnost, napadení
hackerskými útoky nebo protiprávní jednání třetích subjektů.
5. Provozovatel je oprávněn s Vklady Klienta při jejich správě nakládat podle svého uvážení, jakož
toto nakládání umožnit také dalším osobám, které by se vůči Provozovateli nacházely ve
smluvním vztahu.
6. Provozovatel neručí za kladný Výnos Klienta, jakož také neodpovídá za žádnou újmu vzniklou
Klientovi v souvislosti s touto smlouvou, a to zejména z důvodů uvedených v čl. II odst. 2 této
smlouvy.
V
Práva a povinnosti Klienta, prohlášení Klienta

1. Klient je povinen pro učinění Vkladu použít výhradně portál portal.cpto.cz, na kterém mu bude
po Klientově registraci zřízen osobní Účet. Tento Účet bude Klientovi přístupný a v týdenních
intervalech bude obsahovat informace o Výkonnosti Klientova Portfolia. Klient se zavazuje, že
při své registraci na portále portal.cpto.cz poskytne Provozovateli aktuální, pravdivé a úplně
informace. Náhled na osobní Účet bude Klientovi umožněn skrze portál portal.cpto.cz, po
zadání registračních údajů a hesla, které budou Klientem zvoleny při registraci. Provozovatel
však neručí a neodpovídá za případné újmy vzniklé Klientovi v souvislosti s technickými
výpadky náhledu k Účtu Klienta.
2. Klient souhlasí s tím, že pro registraci svého osobního Účtu na portále portal.cpto.cz je povinen
uvést své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu, a je doložit tyto
údaje fotokopií občanského, či jiného průkazu umožňujícího identifikaci Klienta. Provozovatel
si tímto vyhrazuje právo ověřit občanský, či jiný průkaz umožňující identifikaci Klienta ve lhůtě
3 pracovních dnů od doložení takového průkazu Klientem. Teprve po ověření občanského, či
jiného průkazu umožňujícího identifikaci Klienta má Klient právo na převedení Vkladu na
Virtuální měny. Pokud bude mít Provozovatel pochyby o pravosti průkazu Klienta, je oprávněn
od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
3. Klient je povinen neumožnit přístup ke svému osobnímu Účtu třetím osobám, jakož i třetím
osobám nesdělovat jakékoliv informace týkající se jeho osobního Účtu. Klient je vždy povinen
kontrolovat, že se k portálu portal.cpto.cz připojuje prostřednictvím protokolu hpps s platným
certifikátem.
4. Klient tímto Provozovateli uděluje souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů
poskytnutých Provozovateli v souvislosti s plněním této smlouvy. Klient bere na vědomí, že
službu dle této smlouvy není možné bez uvedených osobních údajů poskytovat a odvolání
tohoto souhlasu Klienta je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele.
V případě, že Klient zjistí jakékoliv jednání ohrožující jeho osobní Účet, zejména jednání
směřující ke zneužití jeho Osobního účtu, registračních údajů a hesla, je povinen o tomto
bezodkladně vyrozumět Provozovatele.
5. Klient tímto prohlašuje, že peněžní prostředky z jeho Vkladů nepocházejí z výnosů z trestné
činnosti a účelem poskytnutí Vkladu není legalizace výnosů z trestné činnosti nebo podpora
terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Klient prohlašuje, že zdrojem
peněžním prostředků z jeho Vkladů je jeden či více z následujících zdrojů: příjem z podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti, půjčka, dar, výhra, dědictví, příjem z prodeje jiného majetku.
6. Klient se dále zavazuje, že Výnosy z této smlouvy nevyužije k transferu majetkových hodnot z
nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti
nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a
aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek, a dále je nevyužije k
transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše
uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí u fyzické osoby každý stát,
jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je
přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a
současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
7. Klient se zavazuje uhradit veškerou újmu, která vznikne Provozovateli, nebo pokuty uložené
ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty
vzniknou v důsledku Klientova porušení nebo nesprávností kteréhokoliv prohlášení Klienta a
jeho obcházením.

8. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví
v souvislosti s touto smlouvou.
9. Klient prohlašuje, že peněžní prostředky z jeho Vkladů náleží jemu, a nikoliv třetí osobě. Klient
současně prohlašuje, že mu žádné zákonné ustanovení nezakazuje Vklady provádět, a že má
k těmto peněžením prostředkům dispoziční oprávnění.
10. Klient prohlašuje, že si je vědom všech daňových povinností souvisejících s plněním dle této
smlouvy, a že je povinen tyto daňové povinnosti splnit sám. Provozovatel není povinen plnit
daňové povinnosti Klienta.
VI
Ukončení smlouvy
1. Provozovatel je tuto smlouvu oprávněn kdykoliv vypovědět i bez uvedení důvodu, a to
zasláním výpovědi Klientovi skrze uživatelský přístup klienta na portále portal.cpto.cz nebo na
Klientem uvedenou emailovou adresu. Případný Výnos, který Klientovi ke dni zaslání výpovědi
Provozovatelem skrze uživatelský přístup klienta na portále portal.cpto.cz nebo Klientem
uvedenou emailovou adresu vznikne, Provozovatel Klientovi vyplatí na účet Klienta do 30 dnů
od zaslání výpovědi Klientovi skrze uživatelský přístup klienta na portále portal.cpto.cz nebo
Klientem uvedenou emailovou adresu. V případě vypovězení smlouvy Klienta, jenž při
registraci svého osobního Účtu na portále portal.cpto.cz zvolil variantu uvedenou v čl. III odst.
2 této smlouvy, bude v čl. III odst. 2 garantovaný roční Výnos přepočten na počet dnů trvání
smlouvy.
2. U klienta, který při registraci svého osobního účtu (náhledu) na portále portal.cpto.cz zvolil
variantu uvedenou v čl. III odst. 1 této smlouvy, tato smlouva, kromě případu uvedeného v čl.
VI. odst. 1 této smlouvy, skončí uplynutím šesti měsíců od převedení Vkladu Klienta na virtuální
měny Provozovatelem. Případný Výnos, který Klientovi vznikne, Provozovatel vyplatí na účet
Klienta do 30 dnů od ukončení této smlouvy.
3. U klienta, který při registraci svého osobního účtu (náhledu) na portále portal.cpto.cz zvolil
variantu uvedenou v čl. III odst. 2 této smlouvy, tato smlouva, kromě případu uvedeného v čl.
VI. odst. 1 této smlouvy, skončí uplynutím tří let od převedení Vkladu Klienta na virtuální měny
Provozovatelem. Výnos garantovaný v čl. III odst. 2 bude Klientovi vyplacen na účet do 30 dnů
od ukončení této smlouvy.
VII
Závěrečná ustanovení
1. Jakákoliv změna této smlouvy, její úprava, či zrušení mohou být zásadně provedeny pouze
písemnou formou na listině podepsané všemi Smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými souhlasy při registraci, že si smlouvu řádně
zvážily, její celý text přečetly a pochopily, souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své
svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek pro tu kterou Smluvní stranu,
ani v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti, když nepožadují v této smlouvě žádnou
další změnu ani doplnění.

4. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související
ujednání či jakákoli její část ukáže být neplatným či se neplatným stane, neovlivní tato
skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit
neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno
nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních
zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou plně svéprávné a neví o žádné skutečnosti, která by jim
bránila tuto smlouvu platně uzavřít.
6. Klient potvrzuje, že byl Provozovatelem informován, že veškeré spotřebitelské spory vzniklé
mezi Provozovatelem a Klientem v souvislosti s touto smlouvou mohou být řešeny
mimosoudní cestou skrze subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
České obchodní inspekce.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti souhlasem všech Smluvních stran.

