
Obchodní podmínky 

1. Úvodní ustanovení  
1.1 Společnost KRYPTOTOP s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO:              
08185182 (dále jen„obchodník“ nebo „provozovatel“ nebo “správce”) se zabývá v rámci své podnikatelské činnosti              
zprostředkováním nákupu a prodeje digitálního aktiva jako jsou BTC, LTC, ETH, XRP a jiná aktiva (dále jako                 
„kryptoměna“ nebo „kryptoměn“) (dále jen „transakce“), a to prostřednictvím jeho web stráňky kryptotop.eu (dále              
jen„webová stránka“ nebo „stránka“ nebo „stránek"). 
1.2 Tímto obchodník také stanovuje podmínky poskytování speciálních elektronických peněženek (dále           
jen„KryptoTopPremium“) k odběru služeb nabízených obchodníkem na jeho provozované webové stránce:           
client.kryptotop.eu. 
1.3 Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a                
povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
1.4 Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního                 
vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Provozovatelem a Klientem. 
1.5 Podmínky se obecně vztahují rovněž na případy, kdy objednatelem a/nebo příjemcem služeb poskytovaných              
Provozovatelem je fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba. V těchto               
případech je však aplikace některých ustanovení Podmínek ze zákona nebo z povahy věci vyloučena. 
1.6 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní                 
úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s Digitální měnou, za účelem umožnění řádného               
fungování Webových stránek anebo řádného poskytování služeb Provozovatelem. Změny a doplnění Podmínek            
nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách a od tohoto okamžiku jsou pro Smluvní                
strany závazné. 
1.7 Digitální měna není v České republice zákonnou měnou, neboť není regulována právními předpisy              
upravujícími platební služby (zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem                
č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění), a obchodování s Digitální měnou nepodléhá tedy                
povolení, regulaci ani dohledu České národní banky. 
 
Definice 
1. „Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti            

Provozovatele a Klienta v rámci obchodování s Digitální měnou. 
2. „Provozovatelem“ anebo „Obchodníkem“ aneb “správcem” se rozumí KRYPTOTOP s.r.o., se sídlem           

Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 08185182. 
3. „Zákazníkem“ anebo „Klientem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná,                

anebo právnická osoba, která je návštěvníkem, objednatelem a/nebo příjemcem jakékoli služby poskytované            
Provozovatelem prostřednictvím webových stránek https://kryptotop.eu. 

4. „Digitální měnou“ se 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; pro účely těchto Podmínek se za Digitální měnu                  
považuje zejména Bitcoin, Litecoin, Etereum a iné. 

5. „Smluvními stranami“ se rozumí Provozovatel a Klient, „Smluvní stranou“ se rozumí Provozovatel anebo             
Klient. 

6. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o nákupu nebo prodeji Digitální měny podle aktuálních kurzů Provozovatele,              
uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím webových stránek  https://kryptotop.eu, jíž se jedna           
Smluvní strana zavazuje, že druhé Smluvní straně odevzdá Digitální měnu, která je předmětem nákupu nebo               
prodeje, a druhá Smluvní strana se zavazuje, že Digitální měnu převezme a zaplatí za ni první Smluvní straně                  
kupní cenu. Proces uzavření Smlouvy je završen zasláním potvrzení Provozovatele o akceptaci objednávky a              
přijetí plnění Klienta. 

7. „Webovými stránkami“ se rozumí web ve vlastnictví Provozovatele umístěný pod doménou           
 https://kryptotop.eu, který má charakter autorského díla a databáze a Provozovatel k němu vykonává veškerá              
majetková práva; obsah Webových stránek nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat              
jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem písemně souhlas. 

8. „Směnou“ se rozumí nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný na základě Smlouvy. 
9. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
10. „ AMLZ “ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a                

financování terorismu, v platném znění. 
11. „ GDPR “ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o                

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o                 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25. května              
2018. 

12. „ ZOOU “ se rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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13. „ Úřadem “ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1. 

2. Základní podmínky poskytování služby nákupu a prodeje        
kryptoměn (vrátane služby KryptoTop Premium) 

Zákazník  
2.1Zákazníkům pro účely nákupu a prodeje kryptoměn se rozumí osoba, která je registrovaná v systému                
obchodníka KryptoTop Premium („registrovaný zákazník“). Zákazníkům pro účel nákupu kryptoměn může být i             
osoba, která není registrována v systému obchodníka KryptoTop Premium ale disponuje vlastní elektronickou             
peněženkou, přičemž splní podmínky nákupu a prodeje kryptoměny stanovené ze strany obchodníka            
(„neregistrovaný zákazník“). 
2.2 Zákazník je povinen před využitím služeb KryptoTop Premium zaslat obchodníkovi řádně vyplněnou registraci              
na obchodníkům provozované webové stránce, ve které uvedl pravdivě své jméno a příjmení, adresu, kontaktní               
email a telefonní číslo. Podle bodu 2.4 těchto obchodních podmínek má zákazník právo na využití služeb                
KryptoTop Premium (v rozsahu úrovně jeho ověření podle bodu 2.4), a to až po potvrzení registrace                
obchodníkům, přičemž mu obchodník přidělí vlastní klientský účet (včetně přihlašovacích údajů). 
2.3 Zákazník je povinen v případě zájmu o nákup kryptoměny za finanční měnu a za účelem platného potvrzení                  
objednávky mít ekvivalentní množství tzv. Kreditu na svém klientském účtu. Hodnota Kreditu ke vkládané finanční               
měně je 1:1. Tento Kredit (dále jen "Kredit" nebo "Kreditu") si zákazník doplní na svůj klientský účet realizací                  
SEPA převodu na účet obchodníka, který je uveden při objednávce anebo také prostřednictvím finančních služeb               
tzv. „platebních bran“ např. Besteron, jejichž internetová stránka bude automaticky vygenerována při závazném             
potvrzení objednávky. Tento Kredit je uložen na „Peněženka Euro“ nebo na peněžence „Peněženka CZK“. 
2.4 Úrovně ověření zákazníka a s tím související oprávnění zákazníka. Zákazník se dostane na úroveň ověření:  

- 1 (jedna), v tom případě, že se jedná o neregistrovaného anebo registrovaného zákazníka a tento               
ověří své fakturační údaje (celé jméno aneb obchodní název, adresa aneb sídlo, mailová adresa,              
telefonní číslo) a následně může nakupovat/prodávat kryptoměnu do výšky maximálně 1000 EUR            
(„Euro kreditu“)/měsíc (bez ohledu na počet transakcí)  

- 2 (dva), v tom případě že se jedná o výlučně registrovaného zákazníka přičemž bude na něm                
úspěšně realizovaná Identifikace podle AMLZ dle čl. 10 těchto Podmínek. Zákazník počká na             
provedení identifikace, verifikace a schválení ze strany Obchodníka. Po schválení může           
nakupovat/prodávat kryptoměnu bez omezení co do výšky „Euro kreditu" /denně. 

2.5 Zákazník je povinen při užívání Webových stránek dodržovat obecně závazné právní předpisy a Podmínky,               
jakož i respektovat práva Obchodníka i třetích osob. Zákazník se zejména zavazuje, že nebude: 

1. užívat Webové stránky způsobem způsobilým poškodit Obchodníka, ostatní Zákazníky a/nebo třetí 
osoby; 

2. pozměňovat obsah Webových stránek, jakkoliv do nich zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich 
provoz; 

3. používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na 
fungování Webových stránek; 

4. získávat neoprávněně osobní údaje jiných Zákazníků nebo skutečnosti, které jsou předmětem 
obchodního tajemství Obchodníka; a 

5. používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému účtu jakýmkoli třetím osobám. 
2.6 Zákazník nese odpovědnost za jakoukoli újmu či škodu vzniklou v důsledku jeho konání či opomenutí, které je 
v rozporu s dobrými mravy, obecně závaznými právními předpisy, Podmínkami a Smlouvou. 

Obchodník (Provozovatel) 
2.7 V případě, že od smlouvy na nákup/prodej kryptoměn odstoupí obchodník, při kterém byl využit KryptoTop                
Premium, obchodník vrátí zákazníkovi příslušnou část kupní ceny kryptoměny na bankovní účet, který pro tento               
účel oznámí obchodníkovi. 
2.8 Obchodník vystaví fakturu na KryptoTop Premium bez zbytečného odkladu od realizace nákupu/prodeje             
kryptoměny prostřednictvím KryptoTop Premium, přičemž na faktuře budou uvedeny údaje zákazníka dle jeho             
registrace na www.kryptotop.sk 
2.9 Obchodník se zavazuje k poskytování co nejlepšího standard nabízené služby KryptoTop Premium, ale              
vyhrazuje si právo ve výjimečných případech využití KryptoTop Premium omezit. 
2.10 Obchodník není odpovědný za neautorizované využití Kreditu v případech, kdy k takovému využití dojde z                
důvodu nedostatečného zabezpečení přístupových údajů ze strany zákazníka ve službě KryptoTop Premium a             
kdy k takové situaci nedojde v příčinné souvislosti s jednáním obchodníka. 

KryptoTop Premium  



2.11 KryptoTop Premium je služba, která zákazníkům umožňuje prostřednictvím svého klientského účtu            
zakoupit/prodat kryptoměny na webové stránce KryptoTop Premium provozované obchodníkem 
2.12 S KryptoTop Premium může zákazník nakupovat/prodávat kryptoměny (viz bod 3 těchto OP) a využívat další                
služby KryptoTop Premium dle svého vlastního uvážení prostřednictvím svého klientského účtu, přičemž je             
zákazník informován ve smyslu bodu 5 těchto VOP. 
2.13 Aby mohl být nákup kryptoměn za finanční menu úspěšně zrealizován je zákazník povinen mít na svém                 
klientském účtu odpovídající výšku Kreditu. 
2.14 Zákazník nehradí žádné manipulační poplatky spojené s využíváním služby KryptoTop Premium, toto se              
netýká transakčních poplatků třetích stran za „nabití" Kreditu provádějících bezhotovostní platbu podle jejich             
aktuálních ceníků. 
2.15 Obchodník poskytuje přehled o KryptoTop Premium v rámci zákaznické registrace na www.kryptotop.eu.             
Případné reklamace je zákazník povinen provést bez zbytečného odkladu poté, co zjistí jakékoli nesrovnalosti, a               
předloží příslušné důkazní materiály. 
2.16 V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy na nákup/prodej kryptoměn (tzv. Služba KryptoTop Premium) a                
zruší svůj klientský účet, obchodník mu poukáže výšku Kreditu na bankovní účet, který pro tento účel oznámí                 
obchodníkovi. 

Zprostředkování 
2.17 Partnerský program 
 
Je systém doporučení/přivedení nových klientů na stránku obchodníka "dále jen partnerský program". Tím se              
stáváte partnerem obchodníka (dále jen„partner“). Za každého takového klienta, který zrealizuje objednávku            
dostává partner odměnu ve formě Kreditu (dále jen „odměna“), kterou je možné zaměnit za finanční měnu v                 
poměru 1:1, nebo zaměnit za kryptoměnu. Výše odměny partnera představuje 20% ze zisku obchodníka. 
 
2.18 Program „Pozvi přítele“ 
 
Je systém doporučení/přivedení nových klientů na stránku obchodníka dále jen: „pozvi přítele“. Tím se stáváte               
partnerem obchodníka (dále jen „partner“). Za každého takového klienta, který zrealizuje objednávku v hodnotě              
nad 400 EUR nebo 10000 CZK dostane partner odměnu ve formě Kreditu (dále jen „odměna“), kterou je možné                  
zaměnit za finanční měnu v poměru 1:1, nebo zaměnit za kryptoměnu. Výše odměny partnera představuje 10                
EUR nebo 250 CZK. 

3. Nákup a prodej kryptoměn 
Realizace nákupu kryptoměn probíhá vyplněním formalizovaného objednávkového formuláře zákazníkem, který          
mu webová stránka obchodníka vygeneruje, zákazník zároveň označí způsob úhrady. Zákazník následně            
závazně objednávku potvrdí a bude automaticky přesměrován na zabezpečenou webovou stránku pro            
zrealizování platby za požadované služby zákazníka ve smyslu objednávky, na tzv. „Platební bránu“, např.              
Besteron. 
Pokud zákazník takto splní svůj závazek uhradit cenu ve smyslu objednávky, obchodník odešle bez odkladu               
částku odpovídající kupní ceně kryptoměna na adresu elektronické peněženky uvedenou zákazníkem (kterou na             
tento účel musí mít zákazník zřízenou před realizaci transakce) nebo ji uschová na elektronické peněžence               
vedené obchodníkům přičemž zákazníka informuje o objemu nakoupené kryptoměna a její aktuální hodnotě a to               
vždy když o to zákazník požádá. 
Službu nákupu kryptoměn může využít i zákazník, který není registrovaným účastníkem KrytoTop Premium –              
v takovém případe je součet hodnot  neregistrovaný zákazník omezený 
 
Realizace prodeje kryptoměn zákazníkům obchodníkovi probíhá tak, že zákazník, výhradně registrovaný v            
KrytoTop Premium, po přihlášení do svého klientského účtu potvrdí svůj zájem o prodej toho kterého druhu                
kryptoměna tak, že ve standardizovaném formuláři na webové stránce obchodníka potvrdí množství a druh              
kryptoměna a menu za kterou má zájem danou kryptoměnu prodat. Po potvrzení tohoto prodejního formuláře               
zákazníkem je obchodník povinen zaslat kupní cenu sjednanou se zákazníkem ve smyslu prodejního formuláře v               
EUR, na bankovní účet zákazníka uvedený zákazníkem v tomto formuláři. 
 
S realizací nákupu/prodeje kryptoměn je spojena povinnost zákazníka na úhradu poplatku, tzv. spread. Tento              
spread bude zúčtován automaticky při každé realizaci nákupu/prodeje kryptoměny. Výšku spreadu určuje            
jednostranně obchodník přičemž před každou závaznou realizací transakce obchodník zákazníka informuje. 
 



4. Úhrada nákupu a prodeje kryptoměny 
Zákazník je povinen uhradit kupní cenu kryptoměny prostřednictvím bezhotovostního převodu. Může tak učinit             
SEPA převodem na účet obchodníka uvedeném při objednávce a také prostřednictvím finančních služeb tzv.              
„platebních bran“ např. Besteron, jejichž internetová stránka mu bude automaticky vygenerovaná po závazném             
potvrzení objednávky. 
Zákazník může obchodníkovi nabídnout k prodeji výlučně kryptoměnu, která je v jeho vlastnictví vedenou na účtu                
jeho elektronické peněženky nebo uschovanou na účtu elektronické peněženky vedené u obchodníka a             
identifikovatelné prostřednictvím klientského účtu zákazníka v rámci KryptoTop Premium. Po potvrzení prodejního            
formuláře ze strany zákazníka je obchodník povinen zaslat kupní cenu sjednanou se zákazníkem ve smyslu               
prodejního formuláře v EUR, na bankovní účet zákazníka, který zákazník uvedl v tomto formuláři. 
Možnost úhrady kupní ceny digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu třetí osoby, čili složení               
kryptoměny ve vlastnictví třetí osoby a/nebo z elektronické peněženky třetí osoby je zakázáno. V případě               
porušení těchto pravidel, obchodník za případné škody na straně zákazníka nenese zodpovědnost. 

5. Rizika spojená s transakcemi s kryptoměnami 
Obchodník neodpovídá za jakoukoliv ztrátu vůči Zákazníkovi v důsledku vlastní nedbalosti Zákazníka, třetí osoby,              
nebo v důsledku jejich úmyslného jednání v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy, těmito                
Obchodními podmínkami a Smlouvou. Obchodník neodpovídá za jakoukoliv ztrátu a škodu, která Zákazníkovi             
vznikla na základě uvedení chybného účtu elektronické peněženky či bankovního účtu nebo, která vznikla ztrátou,               
odcizením či zneužitím hesla k e-mailové adrese, elektronické peněžence či bankovnímu účtu. Obchodník             
neodpovídá za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku legislativních změn včetně změn v               
interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů a v důsledku rozhodnutí soudu. Obchodník také              
neodpovídá za jakoukoliv ztrátu a škodu vzniklou v důsledku vypadnutí sítě Internet nebo P2P sítě na té které                  
Kryptoměně (dále jen „Blockchain“), úplnou nebo částečnou nefunkčností Stránek Obchodníka, nezákonným           
zneužitím stránek Obchodníka, počítačovými viry, počítačovými útoky a přerušením chodu stránek           
Obchodníkem/např. za účelem realizace údržby/nebo jeho ukončením. Využíváním služeb obchodníka zákazník           
potvrzuje, že rozumí, resp. porozuměl a také přijímá potenciální rizika, která jsou spojena s nákupem/prodejem a                
úschovou kryptoměn. Další rizika, která jsou spojena s využíváním služeb poskytovaných obchodníkem a které              
zákazník bez výhrad přijímá v případě každého obchodního případu a využití služeb realizovaných             
prostřednictvím obchodníka jsou uvedeny ZDE. 

6. Zrušení objednávky  
6.1 Veškeré nabídky prodeje a/nebo nákupu Digitální měny uveřejněné Obchodník na Webových stránkách jsou              
pouze informativního charakteru a považují se výhradně za výzvu k podávání nabídek. Veškeré objednávky              
Zákazníků se považují výhradně za návrh na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku                
se nepoužije. Obchodník si vyhrazuje právo neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu na základě své nabídky              
zveřejněné na Webových stránkách, ani na základě Zákazníkovy objednávky. 
6.2 Obchodník má právo zrušit potvrzení objednávky bez uvedení důvodu přičemž částka, kterou Zákazník              
uhradil na koupi kryptoměny, resp. množství kryptoměny potvrzené na výměnu za finanční menu, bude              
obchodníkům odeslána zpět na bankovní účet, resp. na účet elektronické peněženky, z níž byla transakce               
zákazníkem zrealizovaná. 
6.3 Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy na základě ustanovení § 1837 písm. b) občanského zákoníku, neboť                
předmětem Smlouvy je dodávka Digitální měny, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli                
Provozovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy v                  
případech, kdy nedojde ze strany Obchodníka k plnění dle uzavřené Smlouvy, dojde jen k plnění částečnému                
nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek tím není dotčeno. Za případně škody obchodníka (včetně                
ušlého zisku) vzniklé z důvodu ukončení platnosti závazně potvrzené objednávky, či její nerealizování ze strany               
zákazníka, odpovídá v plném rozsahu zákazník a obchodník je oprávněn tuto škodu vymáhat. 

7. Omezení odpovědnosti obchodníka  
7.1 V případě nemožnosti vybavit transakci z jakéhokoliv důvodu, bude zákazníkovi uhrazena částka kupní ceny               
digitální měny (digitální měna, která byla složena na účet elektronické peněženky obchodníka) zpět na bankovní               
účet (účet elektronické peněženky), ze kterého byla odeslána. Odpovědnost obchodníka za případné ztráty a              
škody, které vznikly nebo vzniknou zákazníkovi uvedením chybného čísla účtu elektronické peněženky (nebo             
bankovního účtu), ztrátou nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence (bankovnímu účtu) nebo jeho e-mailové              
adresy je vyloučena. Odpovědnost obchodníka za ztráty a škody zákazníka zaniká i v případě výpadku               
internetové sítě nebo P2P sítí kryptoměny, nebo v důsledku nedbalosti či nesoučinnosti ze strany zákazníka nebo                
třetí strany. Odpovědnost obchodníka se nevztahuje ani na protiprávní jednání zákazníka, na porušení             
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ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, která byla uzavřena na základě akceptování             
objednávky zákazníka obchodníkem. Odpovědnost obchodníka za ztráty a škody zákazníka zaniká iv případě             
škody a ztráty způsobené vyšší mocí, nebo v důsledku soudního rozhodnutí a rozhodnutí jiných státních orgánů                
nebo změny příslušné legislativy. 
7.2 Nákup/prodej kryptoměn s sebou přináší riziko možné ztráty Vašich finančních prostředků a právě proto není                
vhodný pro každého, věříme že rozumíte možným rizikům, které jsou spojeny s nákupem/prodejem kryptoměn.              
Nikdy nenakupujte/neobchodujte za peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Informace poskytované na            
kryptotop.eu slouží pouze na obecné informační účely. Nejsou určeny jako finanční, investiční poradenství nebo              
osobní rady, nejsou tak interpretovány a nespoléhejte se na tyto informace. Předtím než uděláte jakýkoliv               
závazek finanční povahy, měli byste udělat váš vlastní rozsáhlý průzkum. Žádný materiál obsažený na stránce               
www.kryptotop.eu není interpretován jako poradenství. Neposkytujeme specifické nebo implicitní doporučení pro           
Vás ve vztahu k jakémukoliv produktu nebo službě nabízené na stránkách kryptotop.eu. KRYPTOTOP s.r.o., se               
sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 08185182, neakceptuje právní odpovědnost za              
jakékoliv ztráty nebo předem rozhodnuté zisky, které učiní návštěvníci stránky kryptotop.eu, a kteří spoléhají              
přímo nebo nepřímo na jakékoli informace obsažené nebo spojující se s webovou stránkou kryptotop.eu. 
7.3 Obchodník dále neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu vzniklou Zákazníkovi: 

1. v důsledku legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci dosud platných právních předpisů; 
2. v důsledku rozhodnutí či opatření soudu, státního zastupitelství, policejního orgánu anebo jiných orgánů             

veřejné moci a správy;a) v důsledku výpadku sítě internet či P2P sítí Digitální měny; 
3. úplnou či částečnou nedostupností nebo nefunkčností Webových stránek; 
4. nezákonným zneužitím Webových stránek; 
5. počítačovými viry; 
6. kybernetickými útoky; 
7. jinými událostmi vyšší moci, spočívajícími mimo vůli Obchodníka; 
8. ukončením nabídky prodeje a/nebo nákupu některé nebo veškeré Digitální měny, případně dalších            

služeb; anebo 
9. přerušením provozu Webových stránek Obchodníkem (např. za účelem provedení údržby) nebo jeho            

ukončením. 

8. Reklamace 
Transakce, která byla řádně potvrzena nemůže být reklamovaná, to znamená zrušena ledaže zákazník odeslal              
závaznou objednávku na základě nesprávných informací poskytnutých obchodníkem. Břemeno tvrzení a           
případnou škodu vzniklou na základě nesprávně poskytnutých informacích a příčinné souvislosti s důvodem             
reklamace nese zákazník. 

9. Ochrana osobních údajů 
9.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). 
Zákazník poskytuje správci osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, email a IP 
adresu, na účel uzavření a plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 pís. b) Nařízení. V případě navýšení nákupních 
limitů zákazníka podle bodu 2.4, zákazník poskytne obchodníkovi i osobní údaje podle bodu Identifikace 
zákazníka probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. c) Nařízení, v návaznosti na zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. V případě právnické 
osoby zákazník poskytne také obchodní jméno, adresu sídla a IČO, na účel uzavření a plnění smlouvy, podle čl. 6 
odst. 1 pís. b) Nařízení. 

9.2Informace o zpracování osobních údajů v procesu uzavření a plnění kupní smlouvy a pro účel nákupu zboží a 
vyhotovení faktury týkající se subjektu  údajů najdete ZDE  

9.3. Zákazník může před odesláním objednávky zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřit svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely dostávání informací o novinkách, slevách a jiných marketingových 
nabídkách ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. a) Nařízení, aby obchodník zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, v 
rozsahu titul, jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu. Tyto údaje jsou potřebné 
při činnosti obchodníka týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených 
výrobcích. 

9.4Informace pro subjekty údajů týkající se zpracování osobních údajů pro účely informování o novinkách, 
slevách a jiných marketingových nabídkách najdete. ZDE 
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9.5Další informace pro subjekty údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení naleznete na následujících odkazech: správa 
registratury, evidence obchodných partnerů, účetní doklady  

9.6Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení zákazníka či jeho 
paměti. Tyto soubory webu umožňují zaznamenat informace o návštěvě zákazníka, nastavení jeho prohlížeče, 
jazyka, který preferuje a další informace. Budoucí návštěva zákazníka tak může být mnohem rychlejší a více 
odpovídat jeho zájmům. Bez souborů cookies by prohlížení web stránky bylo mnohem složitější. Tyto soubory 
mimo jiné pomáhají přizpůsobit nabídku provozovatele individuálním potřebám zákazníka a využívat službu 
Google Analytics. 

9.7Pro zabránění používání cookies stačí, když si zákazník před návštěvou web stránky ve svém prohlížeči spustí 
funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je však možné, že se některé části web stránky nebudou 
zobrazovat správně, její prohlížení bude složitější a nebude se zobrazovat obsah odpovídající individuálním 
potřebám konkrétního zákazníka. 

9.8.Obchodník se zavazuje, že bude s osobními údaji zákazníka zacházet a nakládat v souladu se zásadami 
zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR. 

9.9.Obchodník prohlašuje, že v souladu s ust. čl 5 ods.1 písm. b) Nařízení GDPR.bude osobní údaje získávat 
pouze na konkrétní určený, na vymezený a oprávněný účel a nebude je dále zpracovávat způsobem, který není 
slučitelný s tímto účelem. 

9.10.Obchodník prohlašuje, že v souladu s ust. čl 5 ods.1 písm. a) Nařízení GDPR Osobní údaje zpracovává 
pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotčené osoby. 

9.11Obchodník prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat v souladu s dobrými mravy a bude jednat 
způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. 
Obchodník prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí 
smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené obchodníkovi. 

9.12 Zákazník má právo na základě čl 12 - čl 23 Nařízení GDPR, uplatňovat svá práva a právem chráněné zájmy 
písemně na adrese provozovatele, nebo zasláním emailu na email provozovatele. 

10. Identifikace, kontrola a verifikace Zákazníka podle AMLZ 
10.1 Provozovatel je osobou povinnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) AMLZ, a je proto povinen postupovat v                    
souladu s tímto zákonem. 
10.2 Provozovatel jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 7 AMLZ identifikaci Klienta nejpozději                
tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota Směny (obchodu) překročí částku 1000 EUR za období jednoho (1) měsíce, bez                  
ohledu na tento limit rovněž vždy, pokud jde o podezřelý obchod, či vznik obchodního vztahu. Hodnoty                
jednotlivých obchodů se pro účely posouzení dosažení výše uvedeného limitu sčítají pro jednotlivé Klienty, účty,               
jakož i e-mailové adresy. 
10.3 Klient bere na vědomí, že Provozovatel může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na                
základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci Klienta, přičemž tato              
hodnota může být i nižší než částka 1000 EUR. 
10.4 Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o              
legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování                
terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by                 
mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se Klient odmítá              
podrobit kontrole, jak je popsána níže. 
10.5 Identifikace Klienta se provádí v souladu s ustanovením § 8 AMLZ následovně: 

1. při identifikaci Klienta, který je fyzickou osobou, Provozovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z              
průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát,               
popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v                
průkazu totožnosti; 

2. při identifikaci Klienta, který je právnickou osobou, Provozovatel identifikační údaje zaznamená a ověří z              
dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby,               
která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající              
osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje. 

10.6 V rámci identifikace Klienta Provozovatel zjistí a zaznamená, zda Klient není politicky exponovanou osobou               
nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění               
mezinárodních sankcí. 
10.7 Obchodník není povinný provést identifikaci zákazníka v souladu s ust. § 8 AMLZ v případě, že při základní                
registraci Klient za účelem verifikace vyplní požadované údaje na svém profilu (včetně telefonického kontaktu) a               
předloží Provozovateli následující dokumenty (i) dva průkazy totožnosti obsahující oficiálně potvrzené základní            
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údaje o Klientovi, zejména jeho celé jméno, fotografii a datum narození, a (ii) hlavičku výpisu z bankovního účtu                  
Klienta, který má být použit ke splnění závazků ze Smlouvy, z něhož bude patrno číslo bankovního účtu,                 
totožnost Klienta, adresa Klienta a finanční instituce (dle ust. § 11 AMLZ). Výše uvedené dokumenty poskytne                
Klient k nahlédnutí v originále nebo je zašle elektronickou formou v kvalitní, čitelné a barevné fotokopii. Klient                 
bere na vědomí, že součástí verifikace je i telefonické kontaktování Klienta Provozovatelem za účelem ověření               
poskytnutých údajů. 
10.8 Shledá-li Obchodník v základní registraci provedené zákazníkem jakékoli nedostatky, je oprávněn požádat             
zákazníka o jejich neprodlené odstranění, a to i opakovaně, dokud nebude základní registrace považována za               
vyhovující smluvním podmínkám a zákonným požadavkům. 
10.9 Po schválení základní registrace může Provozovatel na základě svého uvážení přistoupit k vyššímu stupni               
ověření poskytnutých údajů. Učiní tak přitom vždy, jsou-li dány podmínky podle čl. IV. odst. 12. V takovém                 
případě Klient předloží Provozovateli následující dokumenty: (i) fotografii znázorňující Klienta a jeho průkaz             
totožnosti (tzv.ID selfie), a (ii) doklad prokazující původ prostředků, které mají být předmětem Směny (např.               
daňové přiznání, doklad o příjmu, účetní závěrku, smlouvu o úvěru, darovací smlouvu, usnesení soudu ve věci                
dědictví apod.); tento doklad může být v případě, že jej nelze z objektivních důvodů doložit, nahrazen                
odpovídajícím čestným prohlášením Klienta. Výše uvedené dokumenty poskytne Klient k nahlédnutí v originále             
nebo je zašle elektronickou formou v kvalitní, čitelné a barevné fotokopii. 
10.10 Při dalších obchodech s Klientem, který byl již identifikován podle odst. 5, ověří Provozovatel vhodným                
způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby. 
10.11 V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech Provozovatel kontroluje platnost a úplnost               
identifikačních údajů Klienta. 
10.12 Klient poskytne Provozovateli informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení             
příslušných dokladů. Provozovatel může pro účely AMLZ takto získané informace zpracovávat. 
10.13 Identifikační údaje jsou poskytovány především vyplněním a odesláním objednávkového a/nebo           
registračního formuláře a předložením požadovaných dokladů a dokumentů. 
10.14 Na žádost Provozovatele může první identifikaci Klienta provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy.               
Provozovatel nemusí provést identifikaci Klienta, jestliže byla provedena úvěrovou nebo finanční institucí, pokud             
tuto identifikaci převezme. 
10.15 Provozovatel jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 9 AMLZ kontrolu Klienta před                
uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 10000 EUR                
nebo vyšší, jde-li o podezřelý obchod, a při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu, i v době                   
trvání obchodního vztahu. 
10.16 Kontrola zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,              
zjišťování vlastnické a řídící struktury Klienta a jeho skutečného majitele, pokud je Klientem právnická osoba, a                
přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, průběžné sledování obchodního vztahu,             
včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu, přezkoumávání zdrojů peněžních           
prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká. 
10.17 Klient bere na vědomí, že Provozovatel může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na                
základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede kontrolu Klienta, přičemž tato              
hodnota může být i nižší než částka dle odst. 12. 
10.18 Klient je povinen poskytnout Provozovateli informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně              
předložení příslušných dokladů. 
10.19 Provozovatel odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní            
vztah v případě, že je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne podrobit identifikaci, nebo neposkytne                
potřebnou součinnost při kontrole, anebo pokud z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu Klienta,               
nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem             
nebo o pravosti předložených dokladů. 
10.20 Zjistí-li Provozovatel podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě               
stanovené zákonem. 
10.21 Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo               
zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, Provozovatel může vyřídit              
objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení              
podezřelého obchodu Úřadem. 
10.22 Klient bere na vědomí, že hrozí-li nebezpečí ve smyslu odst. 18 a šetření podezřelého obchodu si pro                  
složitost vyžaduje delší dobu, Úřad může rozhodnout (i) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění příkazu                 
Klienta, (ii) o odložení splnění příkazu Klienta nebo (iii) o zajištění majetku, který má být předmětem podezřelého                 
obchodu, u Provozovatele. 
10.23 V mezích tohoto článku provádí Provozovatel identifikaci a kontrolu Klienta způsoby a prostředky, jak jsou                
popsány v bodech 7, 8 a 9 tohoto článku. 
 

11. Partneri 
Službu "Obchodní účet" a poskytování podstatné části jejích funkcí (zejména změna BTC na kryptoměna              

tipu NEO apod.) Zajišťuje pro provozovatele společnost USECORP LTD. se sídlem Enterprise House, Pass              
Street 2 Oldham, Manchester OL9 6HZ Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ID: 11727739.               
Provozovatel, společnost KRYPTOTOP s.r.o., se sídlem Zámostná 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,             



IČ: 08185182, odpovídá Klientem za služby poskytnuté v rámci služby "Obchodní účet" tak, jako kdyby je                
poskytovala přímo sama. 

12. Závěreční ustanovení 
12.1.Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat ve formě e-mailových zpráv. 
12.2.Na vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského           
zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní                  
kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002                 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. 
12.3 Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu obchodníka oprávněn převést práva a/nebo povinnosti             
týkající se KryptoTop Premium na další osobu. 
12.4 V případě, že bude existovat podezření na zneužití služby KryptoTop Premium, vyhrazuje si obchodník               
právo pozastavit využívání této služby do té doby, dokud takové podezření bude vyvrácené, a to bez práva na                  
náhradu jakýchkoli nároků zákazníkovi, které mu na tomto základě vzniknou. 
12.5 Pravidla poskytování služby KryptoTop Premium se řídí, pokud není uvedeno jinak, Obchodním zákoníkem v               
jeho platném a účinném znění. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s Obecným nařízením o ochraně                 
osobních údajů, GDPR. O řešení případných sporů mezi obchodníkem a zákazníkem vyvolaných využíváním             
služeb obchodníka ve smyslu těchto OP budou rozhodovat soudy Slovenské republiky podle zákonů platných na               
území Slovenské republiky. 
12.6 Obchodník si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek, avšak je povinen o této změně informovat                
zákazníky dopředu, nejméně patnáct (15) kalendářních dnů před jejich vstupem v platnost. V případě, že by došlo                 
v souvislosti s těmito změnami k podstatnému omezení práv zákazníka, je zákazník oprávněn nejpozději den               
před dnem nabytí účinnosti změn od využívání KryptoTop Premium odstoupit a požadovat vrácení jeho Kreditu. 
12.7 Cookies se rozumí malý soubor dat, které Webové stránky uloží do počítače, tabletu či mobilního zařízení                 
Klienta, a jehož účelem je zefektivnění zobrazovaného obsahu a používání Webových stránek individuálně pro              
každého Klienta. Provozovatel využívá cookies za účelem zlepšení podmínek poskytování svých služeb a jejich              
propagace. Používáním Webových stránek uděluje Klient Provozovateli souhlas s ukládáním souborů cookies na             
svém počítačovém zařízení. 
12.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním na internetové stránce obchodníka            
kryptotop.eu a účinnosti vůči konkrétnímu zákazníkovi řádným potvrzením objednávky. 
12.9 Zákazník byl před odesláním objednávky a před registrací vyzván, aby určeným způsobem potvrdil, že se s                 
těmito Obchodními podmínkami obeznámil, přečetl je, porozuměl celému jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi                
bez výhrad souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 26.6.2019 
 

https://kryptotop.eu/

