The CO2IN, a.s.
Všeobecné obchodní podmínky testovacího režimu
1.

Úvodní ustanovení

1.

Token je virtuální prostředek umožňující fyzickým a právnickým osobám nepřímo ovlivnit obchodování
s emisními povolenkami a zapojit se do následné redukce emisí CO2 transparentním a ověřitelným
způsobem zejména Gm, že Token bude moci být převáděn mezi vymezeným okruhem osob. Cílem je
zapojit širší okruh fyzických a právnických osob do akJvní ochrany životního prostředí a přispět tak
k zachování kvalitního životního prostředí.

2.

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi SpolečnosG a Klientem založený na základě Rámcové smlouvy.

3.

Před ustanoveními VOP mají přednost odchylná ujednání v Rámcové smlouvě. ZáležitosJ neupravené
Rámcovou smlouvou a VOP se řídí podle toho ustanovení Rámcové smlouvy nebo VOP, která je
danému případu obsahem a účelem nejbližší. Není-li takové ustanovení, řeší se případ podle
příslušných právních předpisů a zásad práva soukromého.

4.

Společnost a Klient vstupují do smluvního vztahu uzavřením Rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se
uzavírá výhradně prostřednictvím Aplikace jako prostředku komunikace na dálku. Rámcová smlouva
nabývá platnosJ okamžikem, kdy ji Klient prostřednictvím Aplikace elektronicky podepíše s využiGm
AutenJzačních prvků. Rámcová smlouva nabývá účinnosJ okamžikem, kdy je provedena úplná
idenJﬁkace a/nebo kontrola Klienta a Klient poskytl SpolečnosJ za Gmto účelem veškeré požadované
dokumenty. ÚčinnosG Rámcové smlouvy budou Služby CO2IN zpřístupněny Klientovi. Klient výslovně
souhlasí s formou své autenJzace a formou autorizace uvedenou ve VOP.

5.

Rámcovou smlouvu nemůže uzavřít Neoprávněná osoba. Společnost Neoprávněné osobě nečiní
nabídku k uzavření Rámcové smlouvy a v případě podpisu Rámcové smlouvy dle článku 1.4 VOP
Neoprávněnou osobou nedochází k uzavření Rámcové smlouvy. Pro vyloučení všech pochybnosG je
Společnost oprávněna pro případ, že by byla Rámcová smlouva považována s Neoprávněnou osobou za
uzavřenou, od Rámcové smlouvy odstoupit.

6.

Klient musí být po celou dobu trvání smluvního vztahu registrován v Aplikaci. Klient je oprávněn se
registrovat v Aplikaci pouze jednou. Pro užívání Aplikace Klientem se vyžaduje internetové připojení.

7.

Společnost má právo nahradit podpis osob oprávněných jednat za Společnost Jštěnými nebo
mechanickými prostředky (např. scanem, razítkem), a to včetně podpisu Rámcové smlouvy a všech
jejích dodatků.

8.

Veškeré úkony, které jsou provedeny v rámci komunikace na dálku budou považovány za učiněné
písemně.

9.

Klient vstupuje do Aplikace a autorizuje své pokyny a operace, zejména nákup a Převod Tokenu, v
rámci Aplikace prostřednictvím AutenJzačního prvku.

10.

Klient není oprávněn návrh Rámcové smlouvy jakkoli upravovat či doplňovat. Doručí-li Klient
SpolečnosJ podepsaný návrh Rámcové smlouvy obsahující dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
změny, považuje se to za odmítnuG návrhu SpolečnosJ a Rámcová smlouva uzavřena nebude.

11.

Společnost neodpovídá Klientovi nebo jiným osobám za škodu vzniklou v důsledku toho, že písemnost,
kterou v dobré víře a při dodržení takové úrovně obezřetnosJ, která je při podnikání SpolečnosJ
standardní, považovala za pravou nebo vystavenou Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat,
nebyla písemnosG pravou nebo vystavenou Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat.
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12.

Rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do dne, kdy (i) bude mezi SpolečnosG a Klientem
uzavřena nová rámcová smlouva, na základě které bude Klient oprávněn užívat Služby CO2IN v plném
režimu (tedy nikoliv ve zkušebním režimu), nebo (ii) uplyne lhůta 30 dnů ode dne zaslání návrhu nové
rámcové smlouvy, na základě které bude Klient oprávněn užívat Služby CO2IN v plném režimu. V
případě, že dojde k ukončení této Smlouvy z důvodu uplynuG doby, po kterou byla Smlouva uzavřena,
Společnost Tokeny od Klienta odkoupí za cenu uvedenou v Aplikaci.

13.

Společnost je oprávněna omezit dostupnost Aplikace a možnost registrace a uzavření Rámcové
smlouvy pro vybrané země dle volného uvážení SpolečnosJ.

2.

Token

1.

Smyslem a účelem Tokenu je primárně chránit životní prostředí a přispět ke vzdělávání Klientů v této
oblasJ. Token neslouží k invesJčním účelům.

2.

Token je v poměrné výši navázán na Povolenku, když jedna Povolenka odpovídá sto (100) Tokenům. Jeli počet Tokenů nižší než sto, má Klient odpovídající podíl na Povolence, když jeden Token odpovídá
1/100 ideálního podílu na Povolence.

3.

Klient bere na vědomí, že současná právní úprava Tokenu a dispozic s ním je pouze dílčí a neúplná,
přičemž tento stav, stejně jako výklad dosud platných právních norem, se může v budoucnu změnit.
Klient se zavazuje tyto změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto VOP, plně respektovat.

4.

Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených s Převodem Tokenu, charakterem a způsobem
uchovávání Tokenu.

3.

Převod Tokenu

1.

Klient je oprávněn po uzavření a nabyG účinnosJ Rámcové smlouvy nakoupit a převádět Token. Klient
je oprávněn Token převést pouze prostřednictvím Aplikace a pouze se SpolečnosG nebo jiným Klientem
(třeG osobou, která má zřízen vlastní Účet v Aplikaci). Po dobu trvání testovacího režimu není Klient
oprávněn vybrat prostředky z Účtu jinak, než při současném ukončení Rámcové smlouvy. Společnost je
oprávněna požadovat za Převod Tokenu poplatek dle Sazebníku. Převod Tokenu prostřednictvím
Aplikace je provozován SpolečnosG. Cena Tokenu při Převodu Tokenu je zveřejněna v Aplikaci.

2.

Klient je oprávněn, nikoliv však povinen, zakoupit na základě Rámcové smlouvy Token.

3.

V návaznosJ na zakoupení Tokenu Klientem Společnost nakoupí svým jménem a na vlastní účet
příslušný počet Povolenek v souladu se Zákonem o obchodování s povolenkami.

4.

Povolenka je po celou dobu smluvního vztahu mezi SpolečnosG a Klientem založeného Rámcovou
smlouvou vlastnictvím SpolečnosJ. Povolenka je vedena na účtu a na jméno SpolečnosJ. Převody
Povolenek jsou činěny výlučně na účet a jménem SpolečnosJ. Klient není oprávněn povolenku za
Token získat do svého výlučného vlastnictví.

5.

Společnost není povinna Token odkoupit od Klienta zpět.
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6.

Převod Tokenu, kterého se neúčastní Společnost, je realizován výhradně mezi Klienty, tj. mezi třeGmi
osobami disponující s Účtem, a to pouze prostřednictvím Aplikace. Klient není oprávněn převádět
Tokeny na jiné osoby, než jsou jiní KlienJ, a dále není Klient oprávněn k převodu Tokenu používat jiné
prostředky než Aplikaci. Klient není oprávněn směnit Token za zboží či službu s jiným Klientem či třeG
osobou. Porušení některé povinnosJ v tomto odstavci je Případem porušení.

7.

Klient je oprávněn udělit SpolečnosJ pokyn k Likvidaci Povolenky výměnou za Token. Spolu s Likvidací
Povolenky dojde také ze strany SpolečnosJ k Likvidaci Tokenu, který byl pro Likvidaci Povolenky použit.
Je-li počet Tokenů určených k Likvidaci Povolenky dělitelný stem (100), je Společnost povinna provést
Likvidaci Povolenky v příslušném počtu a o takové skutečnosJ Klienta informovat. Není-li počet Tokenů
určených k Likvidaci Povolenky dělitelný stem (100), je Společnost povinna nejprve provést Likvidaci
Povolenek v příslušném počtu odpovídajícím počtu Tokenů dělitelných stem (100), a poté provést
Likvidaci Povolenky, vůči které byl uplatněn nižší počet Tokenů než sto, a to v okamžik, kdy dosáhne
počet Tokenů určených pro Likvidaci Povolenky počtu sto (100).

8.

Aktuální počet Tokenů a jemu odpovídající počet Povolenek bude uveden na Účtu.

9.

Společnost je oprávněna odmítnout provést Převod Tokenu v následujících případech: (i) z důvodů
stanovených právními předpisy, (ii) jestliže prohlášení Klienta učiněná v souvislosJ s Rámcovou
smlouvou nejsou ve všech ohledech úplná, přesná nebo pravdivá, (iii) má-li Společnost důvodné
pochybnosJ o tom, že Převod Tokenu byl proveden Klientem nebo osobou oprávněnou jednat za
Klienta, (iv) jestliže provedením by mohlo dojít k porušení právních předpisů, (v) je-li Klient v prodlení
se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči SpolečnosJ, (vi) bylo rozhodnuto o úpadku Klienta, (vii)
bylo rozhodnuto o zrušení Klienta bez právního nástupce, (viii) z provozně-technického důvodu, (ix)
z možného střetu zájmů SpolečnosJ a Klienta, (x) překročil by Klient maximální částku, která může být
v souhrnu připsána na Účet dle Rámcové smlouvy, (xi) nemá-li k dispozici dostatečný počet Povolenek,
(xii) Token není možno zakoupit za Klientem poptanou cenu.

10.

Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění zavést objemová omezení, zejména omezení
počtu provedených Převodů Tokenu na jednoho Klienta nebo množství zakoupených Tokenů.
Společnost bude informovat o uvedeném omezení prostřednictvím Aplikace tak, že nedojde k Převodu
Tokenu.

11.

K realizaci Převodu Tokenů dochází v době a v souladu s provozními podmínkami Aplikace a
SpolečnosJ, resp. osob provádějících, zajišťujících nebo dozorujících Převody Tokenů a podle povahy
věci dalších zúčastněných osob. Společnost negarantuje, že příslušný Převod Tokenů bude realizován a
neodpovídá za případnou újmu vzniklou (i) jakoukoliv prodlevou mezi požadavkem Klienta a realizací
Převodu Tokenů nebo (ii) nerealizací Převodu Tokenů.

4.

Prohlášení Klienta

1.

Klient prohlašuje a potvrzuje, že následující prohlášení jsou pravdivá a úplná:

1.

Klient je plně svéprávný a jeho svéprávnost není nijak omezena, a explicitně prohlašuje, že je osobou
starší 18 let;

2.

Uzavřením Rámcové smlouvy a plněním povinnosG z ní vyplývající neporušuje Klient jakékoliv své
smluvní či zákonné povinnosJ ani neporušuje práva třeGch osob;

3.

Klient získal souhlas druhého manžela, je-li fyzickou osobou se společným jměním manželů;

4.

Klient předložil SpolečnosJ pravdivě a úplně vyplněné veškeré dokumenty a prohlášení, která je
povinen předložit;
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5.

Klient byl seznámen se základními údaji o SpolečnosJ;

6.

Klient se před uzavřením Rámcové smlouvy seznámil s právy a povinnostmi stanovenými Rámcovou
smlouvou a VOP, a dále se seznámil s podmínkami Služby CO2IN, údaji vyžadovanými ustanovením §
1820 Občanského zákoníku, zejména o funkčnosJ digitálního obsahu a technických opatřeních, a
součinnosJ digitálního obsahu s hardwarem a soowarem;

7.

Klient si v souvislosJ s uzavřením Rámcové smlouvy, zejména pro účely posouzení podmínek Rámcové
smlouvy a souvisejících dokumentů, obstaral rady a vysvětlení nezávislého právního zástupce a jiného
profesionálního poradce, které považoval za potřebné, a nespoléhá se v tomto ohledu na informace
poskytnuté SpolečnosG, jejími právními zástupci či jejími poradci;

8.

Klient před uzavřením Rámcové smlouvy zvážil své schopnosJ posoudit veškerá rizika spojená
s Tokenem a Převodem Tokenu, jakož i své majetkové, ﬁnanční a invesJční možnosJ, a tato rizika
dobrovolně a v plném rozsahu přijímá.

2.

Klient si je vědom skutečnosJ, že Služby CO2IN jsou jsou poskytovány v testovacím režimu, ve kterém
Společnost ověřuje jeho funkcionalitu a nikterak ji Klientovi nezaručuje ani Klientovi neručí za
poskytování Služeb CO2IN. Vzhledem k této skutečnosJ Klient Gmto prohlašuje, že si je vědom, že
Společnost nenese žádnou odpovědnost za poskytování Služeb CO2IN po dobu platnosJ a účinnosJ
Rámcové smlouvy a Klient se tak vůči SpolečnosJ vzdává, v nejširším rozsahu dovoleném právními
předpisy, veškerých nároků na náhradu vzniklé újmy.

3.

Stane-li se jakékoliv prohlášení v článku 4.1 VOP nepravdivým, neúplným nebo nesprávným, jedná se o
Případ porušení.

4.

Každé z prohlášení uvedených v článku 4.1 VOP se považuje za zopakované ke každému dni trvání
Rámcové smlouvy.

5.

PovinnosK Klienta

1.

Klient je povinen oznámit SpolečnosJ bez zbytečného prodlení jakoukoliv změnu ve svých osobních
údajích, které sdělil SpolečnosJ, a dále jakékoliv skutečnosJ a změny, o kterých lze důvodně
předpokládat, že by mohly mít vliv na Služby CO2IN.

2.

Klient se zavazuje, že nebude:

1.

Užívat Aplikaci způsobem schopným poškodit Společnost, ostatní Klienty a/nebo třeG osoby; a/nebo

2.

Zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat provoz Aplikace, zejména počítačovými viry; a/nebo

3.

Používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negaJvní vliv na
fungování Aplikace; a/nebo

4.

Získávat neoprávněné osobní údaje jiných Klientů nebo skutečnosJ, které jsou předmětem obchodního
tajemství SpolečnosJ; a/nebo

5.

Používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému Účtu jakékoliv třeG osobě, a/
nebo používat Aplikaci z nezabezpečeného přístupu.

3.

Klient bude užívat Aplikaci k účelu, k němuž je určena dle Rámcové smlouvy, VOP a EULA.

4.

Klient je povinen provést Nápravu bez zbytečného odkladu.

6.

Odpovědnost Smluvních stran
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1.

Společnost nezaručuje Klientovi celkový počet vydaných Tokenů ostatním Klientům (tj. počet Tokenů
v oběhu), ani celkový počet Klientů.

2.

Společnost není povinna nahradit Klientovi jakoukoliv újmu způsobenou zejména z následujících
důvodů:

1.

Aplikace, Účet a Služby CO2IN nebudou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu;

2.

NefunkčnosJ či nedostupnosJ Aplikace a/nebo Účtu a/nebo Služby CO2IN;

3.

Nedostatečné internetové připojení ze strany Klienta;

4.

Stahování dat uložených v Aplikaci, a/nebo počítačových virů, a/nebo kyberneJckých útoků;

5.

Informací uvedenou v Aplikaci nebo poskytnutých v souvislosJ nebo na základě Služby CO2IN;

6.

ZneužiG a/nebo jiného narušení Aplikace a/nebo Účtu a/nebo kterékoliv ze Služeb CO2IN ze strany
jiného Klienta a/nebo třeG osoby.

3.

Omezení uvedená výše se použijí bez ohledu na to, zda jde o předvídatelné okolnosJ či nikoliv.

4.

Klient používá Aplikaci na své vlastní nebezpečí. Klient bere na vědomí, že Aplikace je provozována ve
zkušebním režimu, dostupnost Aplikace může být omezena.

5.

Společnost neposkytuje Klientovi jakékoli právní, daňové, účetní ani invesJční poradenství, ani jiné
poradenství ohledně jeho podnikání, invesJční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli
informace předané Klientovi SpolečnosG nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950
Občanského zákoníku a Společnost negarantuje žádnému Klientovi úplnost a správnost předaných
informací.

6.

Klient je povinen k náhradě újmy SpolečnosJ způsobené porušením povinnosJ Klienta vyplývající
z právních předpisů nebo smluvního vztahu se SpolečnosG na základě Rámcové smlouvy a VOP.

7.

Společnost není odpovědna za srážky pro účely zajištění daňových odvodů Klienta, ani za řádné plnění
daňových povinnosG Klienta. Je tak výlučnou povinnosG Klienta zajisJt řádné plnění svých daňových
povinnosG.

7.

Komunikace

1.

Společnost a Klient budou používat při vzájemné komunikaci přednostně Aplikaci či e-mailovou zprávu,
není-li to Smluvními stranami výslovně vyloučeno.

2.

Klient je povinen se seznámit s obsahem každé zprávy doručené mu SpolečnosG bez zbytečného
odkladu.

3.

Společnost a Klient spolu budou komunikovat v českém jazyce, nedohodnou-li se jinak.

4.

Oznámení jsou doručena okamžikem, kdy se dostanou do sféry dispozice adresáta, tj. v okamžik, kdy se
mohla Smluvní strana seznámit s jejím obsahem. V případě oznámení SpolečnosJ zasílaného
prostřednictvím Aplikace se považuje za doručené v okamžik vložení oznámení do schránky Klienta v
rámci Aplikace.

8.

Právo duševního vlastnictví

1.

Aplikace jakož i obsah Aplikace zahrnující zejména texty, šablony, fotograﬁe, loga, obrázky, videa,
programové vybavení Aplikace je chráněn právem duševního vlastnictví SpolečnosJ a může být rovněž
chráněn i právy třeGch osob. Klient se zdrží jakéhokoliv zásahu do práva duševního vlastnictví
SpolečnosJ a třeG osoby k Aplikaci a jejího obsahu.
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2.

Žádná ustanovení Rámcové smlouvy ani Dokumentů nemohou být vykládána jako souhlas se získáním
či postoupením práva duševního vlastnictví k Aplikaci či jejího obsahu.

9.

Ochrana osobních údajů

1.

Společnost při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje svých Klientů a zájemců o Služby
CO2IN. Postupuje při tom v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízením GDPR a
související legislaJvou. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v dokumentu Zásady
ochrany osobních údajů, který je k dispozici na webových stránkách www.co2in.com.

10.

Postoupení a započtení

1.

Klient není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku z Rámcové smlouvy na třeG osobu bez
předchozího písemného souhlasu SpolečnosJ.

2.

Klient souhlasí s Gm, že Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně započíst své splatné i nesplatné
pohledávky za Klientem proJ jakýmkoli pohledávkám Klienta za SpolečnosG, splatným i nesplatným. O
provedení zápočtu Společnost Klienta vyrozumí vhodným způsobem. Klient není oprávněn
jednostranně započíst své pohledávky za SpolečnosG proJ jakýmkoli svým dluhům vůči SpolečnosJ.

11.

Případy porušení a následky Případů porušení

1.

Nastane-li Případ porušení, je Společnost oprávněna:

1.

Pozastavit nebo omezit poskytování Služby CO2IN až do doby odstranění Případu porušení a/nebo
odstranění následků vzniklých z takového porušení; a/nebo

2.

Požadovat náhradu újmy; a/nebo

3.

Dát Klientovi pokyn k Nápravě; a/nebo

4.

Odstoupit od Rámcové smlouvy.

12.

Poplatky

1.

Poplatky, které je Klient povinen dle Rámcové smlouvy a těchto VOP hradit, upravuje Sazebník.

2.

Poplatky se hradí podle aktuálního Sazebníku a jsou splatné v den, kdy byla poskytnuta Služba CO2IN,
která je dle Sazebníku zpoplatněna.

3.

Náhrada Nákladů, které je Klient podle Rámcové smlouvy povinen nahradit SpolečnosJ, je splatná
dnem, kdy Společnost Náklady vynaloží.

4.

V případě ukončení Rámcové smlouvy není Společnost povinna vracet jakoukoliv poměrnou část
poplatku dle Sazebníku.

13.

Zánik Rámcové smlouvy

1.

Rámcová smlouva zaniká (i) dohodou Smluvních stran, (ii) výpovědí, (iii) uplynuGm doby, nebo (iv)
odstoupením.

2.

Klient je oprávněn kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu v případě, že na svém Účtu nemá žádné
Tokeny. Výpovědní doba činí jeden měsíc ode dne doručení výpovědi SpolečnosJ.

3.

Společnost je oprávněna kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní doba činí dva měsíce ode
dne doručení výpovědi Klientovi. V takovém případě je Klient povinen prodat Tokeny v jeho vlastnictví
zpět SpolečnosJ za cenu uvedenou v Aplikaci.
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4.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Rámcové smlouvy v případech stanovených Rámcovou
smlouvou, VOP a/nebo příslušným právním předpisem, zejména Občanským zákoníkem. Odstoupení je
účinné doručením druhé Smluvní straně.

5.

Klient není oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy do 14 dnů dle ustanovení § 1837 Občanského
zákoníku, jelikož Služba CO2IN, respekJve cena Tokenu, je závislá na výchylkách ﬁnančního trhu
nezávisle na vůli SpolečnosJ, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení Rámcové smlouvy.

6.

SmrG Klienta Rámcová smlouva nezaniká a veškerá práva a povinnosJ přecházejí na dědice dle
příslušného dědického řízení.

7.

Po ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a SpolečnosG vzniklého dle Rámcové smlouvy jsou
Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky existující ke dni ukončení Rámcové smlouvy,
především uhradit veškeré dlužné částky.

14.

Změna VOP

1.

Společnost je oprávněna jednostranně kdykoliv změnit Dokumenty, zejména VOP, a to za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy. Každou takovou změnu oznámí Společnost Klientovi
nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosJ, a to e-mailem nebo
prostřednictvím Aplikace. Klient je oprávněn takovou změnu odmítnout anebo vypovědět Rámcovou
smlouvu, a to písemným oznámením, za které se pro tento případ nepovažuje elektronická
komunikace prostřednictvím Aplikace nebo e-mailu. Takové oprávnění nemá Klient v případě, že se
změna týká služeb, které nejsou Klientovi poskytovány na základě Rámcové smlouvy.

2.

Pokud Klient změnu neodmítne do účinnosJ změny Dokumentů, zejména VOP, plaG, že Klient se
změnou souhlasí. Na tento důsledek Společnost Klienta výslovně upozorní.

3.

Pokud Klient změnu Dokumentů, zejména VOP, odmítne, ale nevypoví Rámcovou smlouvu, je
Společnost oprávněna Rámcovou smlouvu vypovědět dle článku 13.3 VOP.

4.

Klient bere na vědomí a souhlasí, že změny Dokumentů, zejména VOP, provedené ve prospěch Klienta
(např. zrušení či snížení poplatku), nebo změny čistě informačního charakteru, které nejsou určeny
dohodou Smluvních stran, nebo které jsou vyvolány doplněním nové služby SpolečnosJ či vlastnosJ
stávajícího produktu, kterou Klient nevyužívá a která nezhoršuje postavení Klienta, je Společnost
oprávněna provést okamžitě bez ohledu na postup dle článku 16.1 VOP. Společnost je oprávněna
v takovém případě informovat o změně nejpozději den před účinnosG změny.

15.

Závěrečná ustanovení

1.

Pokud by se jakékoliv ustanovení Rámcové smlouvy a/nebo VOP stalo podle platné právní úpravy
v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude Gm dotčena nebo
ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Společnost
a Klient se pro tyto případy zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení platným a účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce
odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

2.

Veškeré informace určené Klientovi týkající se Služby CO2IN, včetně aktuálních verzí Dokumentů jsou
zpřístupněny prostřednictvím Aplikace nebo jiným vhodným způsobem.

3.

VOP je vyhotovena v českém a anglickém znění. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má
přednost česká.

4.

Rámcová smlouva a Dokumenty se řídí právem České republiky.
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16.

Deﬁnice pojmů
„Aplikace“ znamená webovou a mobilní aplikaci prostřednictvím které mimo jiné (i) dochází k Převodu
Tokenu (ii) Společnost umožňuje Klientům zničit Povolenku výměnou za Tokeny, (iii) Společnost může
zajišťovat veškerou elektronickou komunikaci (komunikaci na dálku) s Klienty.
„AutenKzační prvky“ znamená soubor bezpečnostních prvků přidělených Klientovi SpolečnosG,
zvolených Klientem nebo sjednaných mezi SpolečnosG a Klientem pro přístup do Aplikace a zadávání
pokynů a operací v rámci Aplikace a Účtu, zejména heslo pro přístup do Aplikace, PIN kód pro přístup
do Aplikace, Autorizační SMS, biometrické údaje (např. oJsk prstu, face ID), mobilní zařízení propojené
s Účtem a potvrzovací push noJﬁkace;
„Dokumenty“ znamenají společně Rámcovou smlouvu, VOP, Sazebník, Zásady ochrany osobních údajů
a EULA;
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která je zaregistrována jako uživatel Aplikace se svým Účtem a
současně má platně uzavřenou Rámcovou smlouvu a současně není Neoprávněnou osobou;
„Likvidace Povolenky“ znamená vyřazení Povolenky z oběhu, tj. fakJcké zničení Povolenky a
nemožnost jejího dalšího použiG;
„Likvidace Tokenu“ znamená vyřazení Tokenu z oběhu, tj. fakJcké zničení Tokenu a nemožnost jeho
dalšího použiG;
„Náklady“ znamená vynaložené ﬁnanční prostředky hrazené SpolečnosG třeGm stranám v souvislosJ
s poskytnuGm Služeb CO2IN podle Rámcové smlouvy, například poplatky bank za bezhotovostní
převody peněžních prostředků do/ze zahraničí a měnové konverze;
„Náprava“ znamená přijeG opatření, které povede k odstranění nebo zmírnění následků Případů
porušení;
„Nařízení GDPR“ znamená nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů;
„Neoprávněná osoba“ znamená osobu, které nebyla adresována zpráva s odkazem ke stažení Aplikace
ze strany SpolečnosJ, a dále jakoukoli právnickou osobu;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Povolenka“ znamená jinou majetkovou hodnotu odpovídající právu vypusJt do ovzduší ekvivalent
tuny oxidu uhličitého ve smyslu Zákona o obchodování s povolenkami;
„Převod Tokenu“ znamená (i) nákup Tokenu Klientem od SpolečnosJ, a/nebo (ii) směnu Tokenu za jiný
Token mezi Klienty;
„Případ porušení“ znamená porušení zákonné povinnosJ a/nebo povinnosJ vzniklé na základě
Rámcové smlouvy ze strany Klienta a/nebo případy, které Rámcová smlouva a/nebo VOP označují jako
Případ porušení;
„Průkaz totožnosK“ znamená společně platný občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz;
„Rámcová smlouva“ znamená rámcovou smlouvu, na základě které jsou poskytovány služby v ní
uvedené;
„Sazebník“ znamená sazebník SpolečnosJ obsahující seznam poplatků, které Společnost účtuje
Klientovi v souvislosJ s poskytováním Služeb CO2IN;
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„Služby CO2IN“ znamená veškeré služby poskytované SpolečnosG Klientům na základě Rámcové
smlouvy;
„Smluvní strany“ znamená společně Společnost a Klient; „Smluvní strana“ znamená jednotlivě
Společnost a Klient;
„Společnost“ znamená společnost The CO2IN, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO 09450050, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
25633;
„Token“ znamená virtuální nástroj „CO2IN“, se kterým je možné disponovat v souladu s Rámcovou
smlouvou a VOP;
„Účet“ znamená jedinečný účet Klienta vedený SpolečnosG v Aplikaci, skrze který je Klient oprávněn
nakupovat a převádět Token;
„VOP“ znamená aktuální znění všeobecných obchodních podmínek vydávané SpolečnosG;
„Zákon o obchodování s povolenkami“ znamená zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů;

Praha 10. června 2021, 9:00

9

