SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANCOVÁNÍ A PŘEVODU DIGITÁLNÍHO TOKENU
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(zákon č. 89/2012 Sb. dále jen „OZ“, smlouva dále jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:
XIXOIO a.s.

Vlastník konkrétní Ethereum adresy v aplikaci
MyIPCO.io

IČO:

07366949

Se sídlem:

Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00
Praha 6

Eth.
adresa

Certifikovaný vlastník uživatelského účtu
aplikace MyIPCO.io

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. B 23744
Bank. spoj.:

228029715/0600 vedený u MONETA Money

Bank, a.s.
IBAN: CZ4506000000000228029715

(dále jen „Nabyvatel“)

(dále jen „XIXOIO“)
(XIXOIO a Nabyvatel společně dále také „Strany“)
Nabyvatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se zněním Podmínek, jejich obsahu rozumí, s jejich zněním
a dalšími podmínkami uvedenými ve Smlouvě souhlasí a bez výhrad je přijímá. Všechny údaje a informace, se kterými se
Nabyvatel před a při uzavření této Smlouvy seznámil, považuje za úplné, přesné a srozumitelné. Nabyvatel dále
prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy měl možnost využít služeb externích odborných poradců (zejména finančních
poradců, daňových poradců a advokátů).
Strany tímto prohlašují, že rozumí a souhlasí s obsahem Smlouvy, uvedeným na straně 1-4 této Smlouvy a v jejích
nedílných součástech, a zavazují se k jejímu plnění. Strany také potvrzují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné
a vážné vůle, prosté omylu a tísně, zejména tísně finanční.
NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, přistupují ke koupi
Tokenu.
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1

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:
1) XIXOIO má v úmyslu realizovat Projekt, který spočívá ve vytvoření sítě společností poskytujících vzájemně synergické
služby zejména v oblasti fintech, kryptoaktiv a dalších digitálních technologií včetně DLT;
2) XIXOIO má zájem na zajištění financování Projektu formou vydání a prodeje digitálních tokenů, které jsou navázány
na právo na fixní úrok a podíl na zisku XIXOIO;
3) Nabyvatel má zájem poskytnout XIXOIO financování pro účely realizace Projektu, a to s vědomím všech souvisejících
rizik vymezených ve Smlouvě;
4) Strany mají zájem, aby práva a povinnosti spočívající v plnění XIXOIO byly postupovány spolu s převodem digitálního
tokenu, a to tak, aby předmětná práva mohl vůči XIXOIO uplatňovat vždy pouze vlastník digitálního tokenu;
Dohodly se Strany na následujícím:

2
2.1

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, SMLUVNÍ PODMÍNKY
Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je zejména závazek Nabyvatele poskytnout XIXOIO Finance a závazek XIXOIO převést na
Nabyvatele Tokeny, poskytovat mu stanovený fixní Úrok a dále poskytovat Nabyvateli, resp. Postupníkovi Podíl
na zisku XIXOIO, to vše dle níže uvedených podmínek.

2.2

Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je úprava práv a povinností Stran, a to tak, aby XIXOIO získal dostatek prostředků pro realizaci
Projektu a Nabyvatel získal Tokeny a práva a povinnosti odpovídající jak postavení externího poskytovale
financování, tak i osoby provádějící rizikovou investici do rozvíjejícího se obchodního záměru s potenciálem výnosů
v budoucnosti.

2.3

Smluvní podmínky
Nedílnou součástí Smlouvy jsou „Smluvní podmínky plnění postupovaného při převodu Tokenů“, které jsou
k dispozici na Webových stránkách www.xixoio.com/terms (dále jen „Podmínky“). V případě rozporu mezi
ustanovením Smlouvy a One pageru a Podmínek má přednost ustanovení Podmínek.
Je-li v těle Smlouvy zkratka nebo pojem uvedený velkým písmenem a tato zkratka nebo pojem v těle Smlouvy není
vysvětlen, mají význam specifikovaný v Podmínkách v části „Definice“.
XIXOIO garantuje výši a splatnost Úroků, a Podíl na zisku dle Podmínek a dokumentu prospekt tokenu XIX (dále
jen „Prospekt XIX“).
Vyvstane-li v průběhu trvání Smlouvy potřeba změny Podmínek, je XIXOIO i bez souhlasu Nabyvatele oprávněna
provést v přiměřeném rozsahu jejich pozdější úpravy. Nabyvatel bude vždy s platným zněním Podmínek seznámen
prostřednictvím účtu webové aplikace vytvořené XIXOIO, tzv. TokenPool. V případě takových změn Podmínek,
s nimiž nebude Nabyvatel souhlasit, je Nabyvatel oprávněn Smlouvu vypovědět v souladu se zněním Podmínek ke
dni uzavření Smlouvy.

3
3.1

FINANCE
Poskytnutí Financí
Nabyvatel se zavazuje poskytnout XIXOIO Finance, a to ve výši odpovídající aktuálnímu kurzu Token/EUR
v aplikaci MyIPCO.io kde Nabyvatel Token zakoupil.

3.2

Způsob poskytnutí Financí
Finance budou poskytnuty bezhotovostním převodem na bankovní účet XIXOIO uvedený v záhlaví této Smlouvy
nebo prostřednictvím GoPay a jejich podmínek - v souladu s podmínkami aplikace MyIPCO.io, kde Nabyvatel Token
kupuje. Finance se považují za poskytnuté okamžikem připsání na bankovní účet XIXOIO.

3.3

Splatnost poskytnutí Financí
Nabyvatel je povinen poskytnout Finance nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
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4
4.1

TOKENY
Vytvoření a převedení Tokenů
XIXOIO se zavazuje vytvořit a převést na Nabyvatele 1 Token/ X EUR poskytnutých Financí, kde X je aktuální
cenou Tokenu dle podmínek aplikace MyIPCO.io, kde Poskytovatel Token zakoupil.

4.2

Adresa pro převedení Tokenů
Adresa Nabyvatele, na kterou budou zaslány Tokeny, bude poskytnuta prostřednictvím a za podmínek webové
aplikace vytvořené XIXOIO, tzv. MyIPCO.io, kde Nabyvatel Tokeny zakoupil.

4.3

Splatnost
XIXOIO se zavazuje vytvořit a převést Tokeny na Nabyvatele nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od uzavření
Smlouvy, ne však dříve, než budou ze strany Nabyvatele poskytnuty odpovídající Finance.

5
5.1

INFORMACE O PROJEKTU A PRODEJI TOKENŮ
Záměr XIXOIO a využití Financí
Cílem IPCO je zajistit pro XIXOIO prostřednictvím poskytování Tokenů financování Projektu.
Poskytnuté prostředky budou použity zejména na zajištění nákladů rozvoje Projektu v prvních 5 letech jeho
fungování. Projekt je blíže představen na Webových stránkách www.xixoio.com a dále pak na internetových
stránkách jednotlivých produktů nebo záměrů. Nedílnou součástí Smlouvy je White Paper, který je k dispozici na
Webových stránkách www.xixoio.com. Nabyvatel tímto prohlašuje, že se s Projektem a White Paperem před
podpisem Smlouvy seznámil.
Poskytnuté Finance tak budou ze strany XIXOIO zejména (nikoliv však výlučně) použity na hrazení veškerých
nákladů spojených s rozvojem a realizací Projektu zejména pak včetně nákladů výkonové spotřeby, osobních
nákladů, odměn (včetně odměn třetích osob poskytujících konzultantské a jiné služby), mezd, odvodů 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, a to za předpokladu, že se týká realizace Projektu.
Nabyvatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem rozporovat způsob využití Financí.

5.2

Informační charakter údajů
Údaje o Projektu zveřejněné XIXOIO nebo jinak poskytnuté Nabyvateli jsou pouze informačního charakteru
a mohou se v průběhu realizace Projektu 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 jejich změnám. Projekt tak zejména
může být 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.

5.3

Nejedná se o kolektivní investování
XIXOIO prohlašuje a Nabyvatel si je vědom, že Finance nejsou shromažďovány a nebudou použity za účelem
kolektivního investování.
Finance budou využity pro účely realizace vlastního Projektu v rámci struktury XIXOIO. Dílčí služby poskytované
Dceřinými společnostmi v rámci Projektu budou založeny především na vlastní aktivní činnosti, tedy poskytnutí
zásadní přidané hodnoty, za kterou budou zákazníci platit odpovídající cenu. Činnost prováděná v rámci Projektu
zejména nebude spočívat v akvizicích investičních aktiv dle zvolené investiční politiky ve smyslu zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

6
6.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Platnost a účinnost, odstoupení od Smlouvy
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
Nabyvatel nemá právo odstoupit od Smlouvy jakmile dojde k převodu Tokenu na Nabyvatele, přičemž Nabyvatel
současně prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu s podmínkami aplikace MyIPCO.io ztrácí
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právo na odstoupení od smlouvy po úplném převodu Tokenu na jeho osobu, a to z toho důvodu, že technická
specifikace technologie blockchain neumožňuje vrátit transakci zpět.
Součinnost

6.2

Strany uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být objektivně nezbytná pro zajištění řádného plnění dle
Smlouvy a k dosažení jejího účelu.
Úplná smlouva

6.3

Smlouva spolu s Podmínkami tvoří úplnou smlouvu mezi Stranami v záležitostech Smlouvou upravených a tímto
ruší a nahrazuje jakékoliv předchozí ujednání Stran. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, musí být jakékoliv změny
nebo dodatky ke Smlouvě učiněny písemnou formou.
Vyloučení změny okolností a neúměrného zkrácení

6.4

Strany pro vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že pro Smlouvu vylučují uplatnění ustanovení § 1764–
1766 OZ o změně okolností a § 1793–1795 OZ o neúměrném zkrácení.
Neexistence slabší strany

6.5

Strany potvrzují, že žádná ze Stran není slabší stranou.
Oddělitelnost

6.6

Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují
nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné
ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním
smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
6.7

Ethereum adresy XIXOIO
Xixoio je vlastníkem následujících Ethereum adres:
a)

TokenPool - 0xcC9028Ff5fAfCd8dE09F4b96B82fCe98cf3A590E;

b)

TokenSale - 0xCF8F5bE10F10226A9f6F97aec150a79F0FDf2b97;

c)

Smart contract XIX - 0xfb9393345710C5a9fe7c3A856A5D9A5c725F669f;

d)

Identifikace Společnosti Xixoio - 0x7C53f2162A99AE8050cC716bebE0e4b3e24BCf72
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1

DEFINICE

Zkratky a pojmy uvedené velkým písmenem mají v Podmínkách význam specifikovaný v následující tabulce.
Dceřiné společnosti

Společnosti realizující Projekt v rámci vlastnické struktury XIXOIO, k jejichž
rozvoji jsou použity Finance.

Ethereum

Decentralizovaná síť a platforma pro realizaci Chytrých kontraktů umožňující
mimo jiné vydání vlastních digitálních tokenů.

Ether/ETH

Základní digitální token sítě Ethereum používaný mimo jiné pro výkon
Chytrých kontraktů.

Finance

Prostředky, které se Nabyvatel zavázal poskytnout XIXOIO dle Smlouvy.

Chytrý kontrakt

Aplikace provozovaná na síti Ethereum, která zajišťuje, ověřuje nebo vynucuje
provedení určité operace.

Nabyvatel

Osoba, která dle Smlouvy má nabýt vlastnictví k dosud nevydaným Tokenům
nebo v souladu s Podmínkami jako Postupník nabyla vlastnictví k Tokenům a
byly na ní postoupeny odpovídající práva a povinnosti v rámci Postoupení.

Osoba z nepovolené jurisdikce

Občané, rezidenti a společnosti se sídlem nebo s registrací ve: Spojených
státech amerických, včetně Portorika, Panenských ostrovů a dalších území
v držení Spojených států amerických; Afghánské islámské republice, Alžírska,
Bangladéše, Bolívie, Bosně a Hercegovině, Čínské lidové republice, zvláštní
administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu, Demokratické
republice Kongo, Ekvádoru, Eritrei, Etiopské federativní demokratické
republice, Guyany, Irácké republice, Íránské islámské republice, Japonsku,
Jemenské republice, Jihosúdánské republice, Korejské lidově demokratické
republice, Kubánské republice, Laosu, Libanonské republice, Libyi,
Makedonie, Maroka, Nepálu, Pákistánu, Republice Guinea-Bissau, Republice
Vanuatu, Singapurské republice, Somálské federativní republice, Srbska, Srí
Lanky, Středoafrické republice, Súdánské republice, Syrské arabské
republice, Thajském království, Tuniska, Ugandské republice jakož i každého
dalšího státu, ve kterém by bylo uzavření Smlouvy nebo plnění dle Podmínek
protiprávní nebo státu dle uvážení XIXOIO.

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podíl na zisku

Podíl na čistém zisku XIXOIO dle účetní závěrky za dané účetní období,
nerozděleném zisku minulých období a jiných vlastních zdrojů, o kterých by
XIXOIO byla oprávněna rozhodnout, že mají být rozděleny mezi její akcionáře.

Postoupení

Postoupení práv a povinností Nabyvatele z Podmínek na třetí osobu, a to
v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 8. Podmínek.

Postupník

Třetí osoba, na kterou jsou postupována práva a povinnosti Nabyvatele
v rámci Postoupení.

Projekt

Projekt XIXOIO, který spočívá ve vytvoření sítě společností poskytujících
vzájemně synergické služby zejména v oblastech fintech, kryptoměn a dalších
digitálních technologií včetně DLT.

Rozhodný okamžik

Pro účely úhrady Úroků: Pro kalendářní roky 2019 a 2020 je Rozhodným
okamžikem 31. 12. 2020 ve 24:00 CET. Pro každý další kalendářní rok
je Rozhodným okamžikem vždy 31. 12. ve 24:00 CET daného kalendářního
roku.
Pro účely úhrady Podílu na zisku: 24:00 CET rozhodného dne uvedeného ve
stanovách XIXOIO.

Smlouva

Smlouva o poskytnutí financování a převodu digitálního tokenu mezi XIXOIO
a prvotním Nabyvatelem vydávaných Tokenů.

Strany

Společné označení pro XIXOIO a Nabyvatele.

Token

Digitální token standardu ERC20 na síti Ethereum nazvaný XIX a vytvořený
XIXOIO.

Úrok

Pravidelně vyplácená peněžitá odměna za poskytnutí Financí.

Webové stránky

Webové stránky na adrese www.xixoio.com.

XIXOIO

Společnost XIXOIO a.s., IČO: 07366949, se sídlem: Rooseveltova 166/10,
Bubeneč, 160 00 Praha 6
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ZPKT

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

Omezení použití

znamená obecný zákaz Nabyvateli schopnosti (možnosti) prodávat, převádět,
utrácet, měnit nebo jinak využívat či zcizovat Tokeny. Tokeny budou
zablokovány (uzamčeny) ze strany XIXOIO. Token může Nabyvatel prodávat,
převádět, utrácet, měnit nebo jinak využívat či zcizovat (budou odemčeny ze
strany XIXOIO) nejpozději dnem spuštění burzy XixFix.

2

ÚČEL PODMÍNEK, CHARAKTER TOKENŮ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
Účel Podmínek

2.1

Účelem Podmínek je zejména upravit práva a povinnosti Stran v souvislosti s opakujícím se plněním XIXOIO
spočívajícím v platbě Úroků a Podílu na zisku a postupem při Postoupení.
2.2

Charakter smluvního vztahu a Tokenů
Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:

2.3

a)

Tokeny nejsou cennými papíry ve smyslu OZ, a to včetně dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

b)

Smluvní vztah upravený Podmínkami není výslovně upraven českým právem a je tedy vztahem inominátní
povahy ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ.

c)

Tokeny slouží zejména jako: nástroj k identifikaci Nabyvatele, nástroj k Postoupení a technický prostředek pro
plnění povinnosti XIXOIO platit Úroky a Podíl na zisku.

Nejedná se o investiční cenný papír ve smyslu ZPKT
V rámci kvalifikovaného dotazu podaného dozorovému orgánu v oblasti podnikání na kapitálovému trhu, tj. České
národní bance, bylo zjišťováno, zda by Token mohl 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 navázaný na podíl na zisku nebo příjmech určité
osoby nelze považovat za investiční cenný papír, a to zejména s ohledem na svou nehmotnou podobu. Z názoru
České národní banky tak vyplývá, že XIXOIO při vydání takového tokenu nejenže nemá povinnost, ale ani není
oprávněna 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 požádala o
schválení prospektu v jiných členských státech Evropské unie.

2.4

Nejedná se o investiční nástroj ve smyslu ZPKT
V rámci kvalifikovaného dotazu podaného České národní bance, bylo zjišťováno, zda by Token mohl být považován
za investiční nástroj ve smyslu ZPKT. Z odpovědi České národní banky vyplynulo, že digitální token navázaný na
podíl na zisku nebo příjmy určité osoby není možné podřadit pod žádnou z kategorií investičních nástrojů.

3

PROHLÁŠENÍ A RIZIKA NABYVATELE

Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn zejména s následujícími riziky:
3.1

Nejasná povaha
České právní předpisy výslovně neupravují vztah upravený Podmínkami a povahu Tokenů. To může vést
k pochybnostem o právní povaze práv a povinností z Podmínek a Tokenů vyplývajících, které mohou mít závažný
dopad na postavení Nabyvatelů.

3.2

Změna přístupu České národní banky
Přístup České národní banky v otázkách uvedených v čl. 2. Podmínek se může v budoucnu změnit, a to zejména
s ohledem na budoucí výklad evropského práva.
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3.3

Nepředvídatelný vývoj v oblasti digitálních tokenů a kryptoměn
Jakékoliv jednání nebo poskytování služeb souvisejících s kryptoměnami nebo digitálními tokeny je vysoce rizikové
s ohledem na jejich experimentální povahu a prakticky nepředvídatelný ekonomický a regulatorní vývoj. XIXOIO
nenese odpovědnost za jakýkoliv externí vývoj týkající se kryptoměn a digitálních tokenů včetně možnosti zákazu
ze strany České republiky nebo jiných států.

3.4

Likvidita
Nemusí se vytvořit dostatečně likvidní sekundární trh s Tokeny nebo pokud se vytvoří, nemusí existovat po
dostatečně dlouhou dobu. Rozsah a likvidita případného sekundárního trhu s Tokeny zároveň mohou být závislé
na právní úpravě zahraničních jurisdikcí.

3.5

Inflace
Na případné výnosy z Úroků může mít vliv hodnota inflace, a to zejména CZK a EUR. Inflace snižuje hodnotu měny
a tím ovlivňuje případný reálný výnos z investice.

3.6

Pevně určený Úrok
S ohledem na pevně stanovenou výši Úroků cena Tokenů může být ovlivněna budoucím vývojem úrokových sazeb.

3.7

Potenciální střet zájmů mezi akcionářem XIXOIO, XIXOIO a Nabyvateli
XIXOIO je 100 % dceřinou společností́ společnosti XIXOIO LTD., se sídlem 1 Kings Avenue, N21 3N Londýn,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 11013311. XIXOIO nedokáže ovlivnit budoucí
postup mateřské společnosti (jediného akcionáře) zahrnující např. fúze, transakce, akvizice, nerozdělení zisku,
prodej aktiv atd., mající případně negativní vliv na podnikání XIXOIO, jeho hospodářské výsledky a jeho schopnost
plnit povinnosti vyplývající z Podmínek.

3.8

Riziko nepředvídatelnosti technického vývoje Etherea
Technologie decentralizovaného otevřeného blockchainu s sebou nese riziko nepředvídatelného technického
vývoje. XIXOIO nemůže a nenese odpovědnost za jakékoliv změny technologie Etherea, a to včetně těch, které by
měly za následek nemožnost užívat Tokeny dle jejich zamýšleného účelu.
Může se tak stát, že Tokeny budou v budoucnosti zejména technicky nepřevoditelné nebo že plnění dle Podmínek
nebude možné vyplácet ve formě ETH na Ethereum adresy. Bude-li to možné, bude mít XIXOIO v takovém případě
zájem na změně používané platformy dle čl. 11 Podmínek.

3.9

Ztráta investice
Cílem Projektu je vytvořit nový a inovativní produkt složený z řady dílčích služeb v rychle se měnícím a nejasném
prostředí finančních technologií včetně digitálních aktiv a kryptoměn.
Vzhledem k uvedenému, jakož i skutečnosti, že XIXOIO doposud nemá delší obchodní historii ani širokou základnu
zákazníků, existuje vysoké riziko, že hodnota Tokenů bude výrazně kolísat, Projekt nedosáhne původních
očekávání a dojde tak k částečné nebo úplné ztrátě investice Nabyvatele. Tokeny jsou proto určeny primárně
osobám, které jsou schopny posoudit rizika spojená s předmětnou investicí.
S ohledem na uvedené Nabyvatel prohlašuje, že:
a)

Byl schopen posoudit (buď sám, nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky
a dalších faktorů, které mohou mít vliv na hodnotu Tokenů a na jeho schopnost nést možná rizika.

b)

Provedl vlastní šetření a analýzy na základě kterých se rozhodl o poskytnutí Financí, resp. nabytí Tokenů.

c)

Má dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika spojená
s poskytnutím Financí, resp. nabytím Tokenů, včetně úplné ztráty hodnoty investice.

d)

Plně rozumí podmínkám a fungování Podmínek a Tokenů, jakož i právům a povinnostem Nabyvatele a XIXOIO
dle Podmínek.

e)

K jednotlivým činnostem vymezeným v písm. a) – d) výše 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 písm. a) – d).
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4

POSTAVENÍ NABYVATELE

Nabyvatel si je vědom a je srozuměn s tím, že:
4.1

Nemožnost účasti na valné hromadě
Z Podmínek ani vlastnictví Tokenů nevyplývá právo Nabyvatele na účast na hlasování valné hromady XIXOIO nebo
jejích Dceřiných společností, ani jiné právo podílet se jakkoliv na řízení a rozhodování XIXOIO nebo jejích Dceřiných
společností, a to ani v případě, že by v případech uvedených v Podmínkách nebyly vyplaceny Úroky nebo Podíl na
zisku.

4.2

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

4.3

Předkupní a výměnná práva
Z Podmínek ani držení Tokenů nevyplývají žádná předkupní ani výměnná práva vůči XIXOIO.

4.4

Posunutí splatnosti Úroků a nevyplacení Podílu na zisku
V případech stanovených Podmínkami může dojít k posunutí splatnosti Úroků nebo nevyplacení Podílu na zisku, a
to i opakovaně.

4.5

Žádné omezení pro dluhové financování XIXOIO
XIXOIO není omezena v přijetí dalšího dluhového financování či ve vydání dalších Tokenů. XIXOIO rovněž není
omezena ve zřizování zajištění za účelem zajištění svých závazků či závazků třetích osob.

5

ÚROKY

5.1

Povinnost platit Úroky
XIXOIO se zavazuje platit Nabyvateli za poskytnutí Financí Úroky v následující výši:
5.1.1

2019

Za období kalendářního roku 2019 bude Nabyvateli poskytnut úrok se sazbou 7 % z hodnoty prvního úpisu Tokenu.
Úrok přísluší Nabyvateli ve vztahu ke každému Tokenu, a to za období ode dne prvního upsání Tokenu do
Rozhodného dne, jehož bude Nabyvatel k Rozhodnému okamžiku vlastníkem. Pro účely výpočtu úrokového výnosu
příslušejícího k Tokenům za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní
rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu
skutečně uplynulých dní. Částka výnosu z úroků příslušejícího Nabyvateli Tokenů za zkrácené výnosové období se
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty daného Tokenu v den prvního úpisu, úrokové sazby (vyjádřené desetinným
číslem) a příslušného zlomku dní (x/360).
5.1.2

2020

Za období kalendářního roku 2020 bude Nabyvateli poskytnut úrok se sazbou 4 % z hodnoty prvního úpisu Tokenu.
Úrok přísluší Nabyvateli ve vztahu ke každému Tokenu, a to za období ode dne prvního upsání Tokenu do
Rozhodného dne, jehož bude Nabyvatel k Rozhodnému okamžiku vlastníkem. Pro účely výpočtu úrokového výnosu
příslušejícího k Tokenům za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní
rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu
skutečně uplynulých dní. Částka výnosu z úroků příslušejícího Nabyvateli Tokenů za zkrácené výnosové období se
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty daného Tokenu v den prvního úpisu, úrokové sazby (vyjádřené desetinným
číslem) a příslušného zlomku dní (x/360).

-9/18-

5.1.3

2021

Za období kalendářního roku 2021 bude Nabyvateli poskytnut úrok se sazbou 4,5 % z hodnoty prvního úpisu
Tokenu. Úrok přísluší Nabyvateli ve vztahu ke každému Tokenu, a to za období ode dne prvního upsání Tokenu do
Rozhodného dne, jehož bude Nabyvatel k Rozhodnému okamžiku vlastníkem. Pro účely výpočtu úrokového výnosu
příslušejícího k Tokenům za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní
rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu
skutečně uplynulých dní. Částka výnosu z úroků příslušejícího Nabyvateli Tokenů za zkrácené výnosové období se
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty daného Tokenu v den prvního úpisu, úrokové sazby (vyjádřené desetinným
číslem) a příslušného zlomku dní (x/360).
5.1.4

2022

Za období roku 2022 bude Nabyvateli poskytnut úrok se sazbou 5 % z hodnoty prvního úpisu Tokenu. Úrok přísluší
Nabyvateli ve vztahu ke každému Tokenu, a to za období ode dne prvního upsání Tokenu do Rozhodného dne,
jehož bude Nabyvatel k Rozhodnému okamžiku vlastníkem. Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k
Tokenům za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do
dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně
uplynulých dní. Částka výnosu z úroků příslušejícího Nabyvateli Tokenů za zkrácené výnosové období se stanoví
jako násobek jmenovité hodnoty daného Tokenu v den prvního úpisu, úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem)
a příslušného zlomku dní (x/360).
5.2

Způsob placení Úroků
Úrok bude vyplácen v EUR / CZK, odpovídající měně poskytnutých Financí, a to na bankovní účet Nabyvatele či
Postupníka (vlastníka) Ethereum adresy, na kterých se budou Tokeny nacházet k Rozhodnému okamžiku.
Nabyvatel či Postupník takové Ethereum adresy uvedené v předchozí větě, je povinen sdělit číslo svého
bankovního účtu XIXOIO k vyplacení Úroku. Strany berou na vědomí, že XIXOIO může jednostranně změnit způsob
vyplácení Úroku, a to tak, že bude vyplácen ve formě ETH, a to na Ethereum adresy, na kterých se budou Tokeny
nacházet k Rozhodnému okamžiku.

5.3

Splatnost Úroků
Úroky za rok 2019 a 2020 budou poskytnuty nejdříve 730 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Úroky za kalendářní rok
2021 a dále budou poskytnuty vždy do 10. 3. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který jsou
Úroky vypláceny.

5.4

Posunutí splatnosti Úroků
Dojde-li po vzniku práva na zaplacení Úroku, avšak přede dnem zaplacení k tomu, že by vyplacení Úroku mělo za
následek:
a)

podstatný negativní dopad na finanční situaci nebo platební schopnost XIXOIO, nebo

b)

stav úpadku nebo hrozícího úpadku v podobě stavu předlužení či platební neschopnosti XIXOIO podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

může XIXOIO jednostranně rozhodnout o posunutí splatnosti předmětných Úroků, a to až do doby, kdy jeho
vyplacení nebude mít žádný z následků uvedených v písm. a) nebo b) (maximálně lze však splatnost posunout o 1
rok). XIXOIO je povinna tuto skutečnost oznámit Nabyvateli vhodným způsobem. V období posunuté splatnosti
XIXOIO není v prodlení se zaplacením předmětných Úroků.
5.5

Konec vyplácení Úroků
XIXOIO stanovuje, že dnem spuštění burzy XixFix ztrácí Tokeny, které budou obchodovány na burze XixFix (nebo
na kterékoli jiné burze), tedy budou Postoupeny, právo na vyplácení Úroků.

6

PODÍL NA ZISKU

6.1

Povinnost vyplácet Podíl na zisku
XIXOIO je povinna vyplácet Nabyvateli Podíl na zisku ve výši 0,0000001 % celkové rozdělované částky dle
rozhodnutí valné hromady (resp. jediného akcionáře) XIXOIO, a to ve vztahu ke každému Tokenu, jehož je
Nabyvatel oprávněným vlastníkem k Rozhodnému okamžiku.
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6.2

Podmínky vzniku práva na Podíl na zisku
Vznik práva na Podíl na zisku je podmíněn kumulativním splněním následujících podmínek:

6.3

a)

Valná hromada (resp. jediný akcionář) XIXOIO rozhodla o rozdělení zisku;

b)

Vlastní kapitál XIXOIO dle účetní závěrky za poslední účetní období není nižší, než je výše upsaného
základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze dle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře;

c)

Vlastní kapitál XIXOIO neklesne v důsledku vyplacení celkového rozdělovaného Podílu na zisku pod hranici
upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze dle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře;

d)

Výše celkového rozdělovaného Podílu na 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.

Způsob poskytnutí Podílu na zisku
Podíl na zisku bude vyplácen v EUR / CZK, odpovídající měně poskytnutých Financí, a to na bankovní účet
Nabyvatele či Postupníka (vlastníka) Ethereum adresy, na kterých se budou Tokeny nacházet k Rozhodnému
okamžiku. Nabyvatel či Postupník takové Ethereum adresy uvedené v předchozí větě, je povinen sdělit číslo svého
bankovního účtu XIXOIO k provedení vyplacení Podílu na zisku. Strany berou na vědomí, že XIXOIO může
jednostranně změnit způsob vyplácení Podílu na zisku, a to tak, že bude vyplácen ve formě ETH, a to na Ethereum
adresy, na kterých se budou Tokeny nacházet k Rozhodnému okamžiku.

6.4

Splatnost
Podíl na zisku je splatný dle podmínek uvedených v rozhodnutí valné hromady (resp. jediného akcionáře) XIXOIO
o rozdělení zisku, nejpozději však do tří měsíců od přijetí takového rozhodnutí.
XIXOIO může rozhodnout o posunutí splatnosti Podílu na zisku, pokud by si vyplacením Podílu na zisku XIXOIO
přivodila úpadek nebo hrozící úpadek. O posunutí splatnosti lze rozhodnout i opakovaně.

6.5

Povinnost zajistit podíl na zisku v Dceřiných společnostech
XIXOIO se zavazuje zajistit, aby ve veškerých Dceřiných společnostech, k jejichž rozvoji v rámci Projektu budou
použity Finance, měla přímou nebo nepřímou majetkovou účast.
Z předmětné přímé nebo nepřímé majetkové účasti v Dceřiných společnostech bude vyplývat právo na podíl na
zisku, a to minimálně v rozsahu 40 % celkové rozdělované částky.

7
7.1

DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ÚROKŮ A PODÍLU NA ZISKU
Domněnka oprávněné osoby
Má se za to, že osoba, která prokáže faktickou dispozici s Ethereum adresou evidující Tokeny, je vlastníkem Tokenů
a oprávněnou osobou k výkonu práv a povinnosti z Podmínek v rozsahu předmětných Tokenů.
Je-li XIXOIO známa existence zpochybnění vlastnictví Tokenů nebo oprávnění k plnění odpovídajícímu právu na
Úrok nebo Podíl na zisku, je XIXOIO oprávněna pozastavit plnění (aniž by se dostala do prodlení) nebo zaslat
odpovídající plnění do soudní nebo jiné, XIXOIO zvolené úschovy a podmínit jakoukoliv svoji vlastní součinnost
ve vztahu k předmětným Tokenům vydáním soudního rozhodnutí, kterým bude alespoň určeno, kdo je (resp. byl
k Rozhodnému okamžiku) vlastníkem těchto Tokenů.

7.2

Osoba z nepovolené jurisdikce
XIXOIO je oprávněna po Nabyvateli požadovat, aby ji prokázal, že není Osobou z nepovolené jurisdikce. Osobě
z nepovolené jurisdikce nevzniká právo na placení Úroků ani Podílu na zisku.

7.3

Prokázání vlastnictví Tokenů
XIXOIO je v souvislosti s plněním Úroků a Podílu na zisku oprávněna po Nabyvateli požadovat, aby ji prokázal, že
je oprávněným vlastníkem Tokenů, tj. zejména jakým způsobem Tokeny nabyl a že má faktický přístup k Ethereum
adrese, na které se předmětné Tokeny nacházejí.
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7.4

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

7.5

Další případná AML/KYC opatření
XIXOIO je v souvislosti s plněním Úroků a Podílu na zisku oprávněn po Nabyvateli požadovat, aby ji poskytl
jakékoliv další doklady a informace odpovídající řádnému postupu dle právních předpisů České republiky týkajících
se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to zejména v souvislosti s procesem
identifikace a kontroly klienta, nehledě na to, že XIXOIO nevystupuje v roli povinné osoby ve smyslu příslušných
právních předpisů. XIXOIO je přitom oprávněna požadovat i informace a dokumenty nad rámec svých povinností
stanovených právními předpisy, nezakazují-li to jiné právní předpisy.

7.6

Nesplnění podmínek
Nesplní-li Nabyvatel požadavky XIXOIO dle čl. 7.2. až 7.5. Podmínek, nedostává se XIXOIO do prodlení s plněním
Úroků a Podílu na zisku, jehož se dané požadavky týkají.

7.7

Postup vůči osobě z nepovolené jurisdikce
Zjistí-li XIXOIO, že držitelem Tokenů je Osoba z nepovolené jurisdikce, je oprávněna jí odepřít veškeré plnění dle
Podmínek a vyžadovat od ní návrh konkrétního postupu k vypořádání právního vztahu mezi ní a XIXOIO, které
bude v souladu s právem této nepovolené jurisdikce i právem, kterým se řídí tyto Podmínky. XIXOIO neodpovídá
za jakoukoliv újmu, která by byla v této souvislosti předmětné osobě nebo jakékoliv jiné osobě způsobena.

7.8

Tokeny uložené u třetí osoby
Jsou-li Tokeny v Rozhodný okamžik uschovány pro Nabyvatele u třetí osoby je XIXOIO oprávněna stanovit zvláštní
postup týkající se identifikace a kontroly Nabyvatele, a to tak, aby poskytnutí předmětného plnění Nabyvateli
proběhlo prostřednictvím této třetí osoby.

7.9

Zanedbatelná výše Úroků nebo Podílu na zisku
XIXOIO není povinna vyplatit Nabyvateli Úroky nebo 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
Úroků nebo Podílu na zisku v těchto případech nevzniká.

8

PŘEVOD TOKENŮ A POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

8.1

Zákaz postoupení pohledávek
Nabyvatel bez souhlasu XIXOIO není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající z Podmínek.

8.2

Postoupení práv a povinností z Podmínek
Nabyvatel je oprávněn převést vlastnické právo k Tokenům na třetí osobu pouze tehdy, dochází-li současně k
Postoupení.
Má se za to, že spolu s převodem vlastnického práva k Tokenům na třetí osobu vždy dochází k Postoupení. Úplata
za Postoupení je zahrnuta v kupní ceně Tokenů.

8.3

Domněnka oprávněnosti Postupníka
Došlo-li k převodu Tokenů na Ethereum adresu třetí osoby, má se za to, že tato třetí osoba, prokáže-li faktickou
dispozici s Ethereum adresou evidující předmětné Tokeny, je Postupníkem.

8.4

Podmínky Postoupení
Nabyvatel je oprávněn provést Postoupení pouze způsobem a v rozsahu uvedeném v Podmínkách. XIXOIO
uděluje Nabyvateli předchozí souhlas k Postoupení za kumulativního splnění následujících předpokladů:
a)

Nabyvatel seznámil Postupníka s Podmínkami.

b)

Postupník není Osobou z nepovolené jurisdikce.
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c)

8.5

Nabyvatel převedl na Postupníka vlastnické právo k příslušnému počtu Tokenů. Bez převedení Tokenů nelze
provést Postoupení.

Rozsah Postoupení
K Postoupení dochází vždy v následujícím rozsahu:

8.6

a)

Postoupení má účinky jen do budoucna, tj. ve vztahu k tomu, co ještě nebylo splněno. Jsou-li nicméně Tokeny
převedeny po Rozhodném okamžiku, ale před uhrazením odpovídajícího Úroku nebo Podílu na zisku,
k postoupení práva na Úrok nebo Podíl na zisku za dané období nedochází (blíže viz čl. 8.9. Podmínek).

b)

K postoupení práva na Úrok dle čl. 7 Podmínek a práva na Podíl na zisku dle čl. 8 Podmínek dochází v rozsahu
odpovídajícímu počtu Tokenů převedených na Postupníka.

c)

Závazek poskytnout Finance se v žádném případě nepostupuje.

d)

Postupník je vázán všemi ujednáními Podmínek stejně jako Nabyvatel.

Forma Postoupení
Smlouva, na základě které dochází k Postoupení, nemusí mít písemnou formu. Postoupení lze provést i
konkludentním jednáním Nabyvatele a Postupníka spočívající v převodu Tokenů na Ethereum adresu Postupníka.

8.7

Účinnost Postoupení
Postoupení (resp. řada navazujících Postoupení) je vůči XIXOIO účinné okamžikem provedení identifikace
aktuálního Postupníka (resp. Nabyvatele) v souladu s čl. 7.4. Podmínek.

8.8

Odpovědnost za sekundární prodej
Každý Nabyvatel nese vlastní odpovědnost za to, že sekundární prodej nebo nákup Tokenů a Postoupení proběhne
v souladu s relevantní právní úpravou dotčené jurisdikce.
Nabyvatelé jsou si vědomi, že nabytí Tokenů a Postoupení může být v některých státech předmětem zákonných
omezení. XIXOIO v žádném případě nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Tokenů a Postoupení na třetí
osobu, ať již podle právních předpisů státu jeho založení nebo právních předpisů státu, kde daná třetí osoba působí.

8.9

Postoupení po Rozhodném okamžiku
Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že převede-li Nabyvatel Tokeny po Rozhodném okamžiku na třetí osobu,
právo na Úrok nebo Podíl na zisku za období vztahující se k danému Rozhodnému okamžiku mu zůstává a
nepostupuje se. Rozhodující pro určení osoby, které bude Úrok a Podíl na zisku za dané období uhrazen, je tedy
provedení tzv. otisku blockchainu k Rozhodnému okamžiku týkajícího se daného období, a nikoliv následující stav
blockchainu včetně stavu v okamžiku úhrady Úroku a Podílu na zisku.

8.10

Omezení použití
Strany sjednávají, že Nabyvateli nesmí prodávat, převádět, utrácet, měnit nebo jinak využívat či zcizovat Tokeny.
Tokeny budou zablokovány (uzamčeny) ze strany XIXOIO. Token může Nabyvatel prodávat, převádět, utrácet,
měnit nebo jinak využívat či zcizovat (budou odemčeny ze strany XIXOIO) nejpozději dnem spuštění burzy XixFix.
Burza XixFix bude spuštěna nejdříve v roce 2020.

9

VÝKUP TOKENŮ A ZÁNIK PRÁVA NA ÚROK

9.1

Výkup Tokenů na sekundárním trhu
XIXOIO si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv odkupovat Tokeny na sekundárním trhu,
a to za podmínek, na kterých se dohodne s vlastníky daných Tokenů.

9.2

Zánik práv a povinností dle Podmínek
Převedením vlastnického práva k Tokenům z Nabyvatele na XIXOIO dochází k zániku veškerých práv a povinností
vyplývajících z Podmínek, a to splynutím.
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9.3

Zánik práva na placení Úroků
Postupem dle čl. 5.5. Podmínek dochází k zániku povinnosti XIXOIO platit Nabyvateli jakékoliv budoucí Úroky
vztahující se k daným Tokenům.

9.4

Společná ustanovení o výkupu Tokenů a práva na Úrok
XIXOIO v žádném ohledu nezaručuje, že jakékoli Tokeny od Nabyvatele vykoupí, nebo že dojde k jednorázovému
splacení Úroků. Nabyvatel není oprávněn po XIXOIO požadovat, aby k jakémukoliv výkupu nebo jednorázovému
splacení došlo.

9.5

Identifikace Tokenů bez práva na Úrok
XIXOIO je oprávněna provést splacení jednorázového Úroku i pouze ve vztahu k části vydaným Tokenům.
V takovém případě je oprávněna rozhodnout o výměně předmětných Tokenů za jiný druh digitálního tokenu, který
umožní v sítí Ethereum dostatečně identifikovat rozdíl mezi Tokeny prokazující existenci práva na Podíl na zisku i
práva na Úrok a Tokeny prokazující existenci pouze práva na Podíl na zisku. Nabyvatel je povinen za tímto účelem
poskytnout XIXOIO veškerou nezbytnou součinnost.

10

KURZY

10.1

Účel článku
Pokud je XIXOIO povinna dle Podmínek plnit Nabyvateli částku vyjádřenou v EUR nebo CZK ve formě ETH, použijí
se pro stanovení počtu jednotek ETH pravidla ujednaná v tomto článku Podmínek.

10.2

Kurz ETH/EUR a ETH/CZK
Pro kurzový přepočet EUR → ETH a CZK → ETH se použijí převodní kurzy k USD zveřejněné na webové stránce
umístěné na adrese www.coinmarketcap.com pro příslušnou kryptoměnu nebo digitální token v sekci „historical
data“ ve sloupci „close“, a to pro rozhodný den dle čl. 10.3. Podmínek.
Pro přepočet USD na EUR se použijí kurzy zveřejněné pro rozhodný den dle čl. 10.3. Podmínek Evropskou
centrální bankou a není-li pro tento den příslušný kurz uveřejněn, pak se použije kurz pro nejbližší předcházející
den. Pro přepočet USD na CZK se použijí kurzy zveřejněné pro rozhodný den dle čl. 10.3. Podmínek Evropskou
centrální bankou a není-li pro tento den příslušný kurz uveřejněn, pak se použije kurz pro nejbližší předcházející
den.
XIXOIO může jednostranně rozhodnout o změně zdrojů pro použité kurzy, a to zejména v případě, kdy kurzy
nebude možné z uvedených zdrojů nadále získávat.

10.3

Rozhodný den
Není-li v Podmínkách výslovně stanoveno jinak, je rozhodný den pro přepočet EUR → ETH a CZK → ETH vždy
den předcházející dni odeslání příslušné transakce do Ethereum sítě.
U práva na výplatu částky odpovídající Podílu na zisku je rozhodným dnem den rozhodnutí valné hromady (resp.
jediného akcionáře) XIXOIO, kterým je rozhodnuto o rozdělení předmětné částky vlastníkům Tokenů.
U práva na výplatu částky odpovídající Úrokům je rozhodným dnem den, v rámci kterého dochází k Rozhodnému
okamžiku.

10.4

Kurz EUR/CZK
Pro přepočet CZK na EUR pro účely stanovení Financí přepočítaných na cenu jednotlivých Tokenů určených v EUR
se použijí kurzy zveřejněné pro rozhodný den dle čl. 10.3. Podmínek Evropskou centrální bankou a není-li pro tento
den příslušný kurz uveřejněn, pak se použije kurz pro nejbližší předcházející den.

11

MIGRACE NA JINOU PLATFORMU A ZMĚNY SÍTĚ

11.1

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, a to zejména (nikoliv však výlučně) v následujících případech:
a)

XIXOIO bude považovat vlastnosti jiného protokolu za vhodnější pro účely plnění Podmínek a převodu Tokenů.
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11.2

b)

Dojde k technické změně fungování sítě Ethereum, která bude mít negativní dopad na použití Tokenů
v souvislosti s plněním dle Podmínek.

c)

Dojde ke změně přístupu odpovědného veřejného regulátora nebo právních (včetně daňových) předpisů
majících dopad na plnění dle Podmínek.

Postup při migraci na jiný protokol (platformu)
Rozhodne-li se XIXOIO provést migraci dle čl. 11.1. Podmínek, vydá samostatné podmínky upravující proces
přechodu. Tyto podmínky přechodu budou stanoveny dle uvážení XIXOIO a budou upravovat zejména způsob
výměny Tokenů za jiný nástroj sloužící k Postoupení a lhůty pro vrácení Tokenů a prokázání postavení Nabyvatele
dle Podmínek.

11.3

Rozdělení sítě Ethereum
Dojde-li k rozdělení Ethereum sítě, tzv. forku, je XIXOIO oprávněna jednostranně určit síť (verzi předmětného
software), která bude považována za platnou verzi Etherea pro účely převádění Tokenů, Postupování a případně i
výplaty Úroku a Podílu na zisku. Digitální tokeny na alternativní síti vzniklé v důsledku rozdělení nebudou
považovány za Tokeny dle Podmínek.

12

DAŇOVÉ POVINNOSTI

12.1

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 nebo jehož
jsou Nabyvatelé rezidenti nebo které se na Nabyvatele vztahují z jiných důvodů.

12.2

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 a plnění dle Podmínek. Zároveň může dojít před vypořádáním Tokenů a plnění dle Podmínek 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 v konkrétních situacích.
Nabyvatelé jsou si vědomi toho, že případné změny daňových předpisů mohou způsobit, že výsledná návratnost
poskytnutí Financí nebo následné koupě Tokenů bude nižší, než původně předpokládali a/nebo jim může být při
prodeji Tokenů nebo plnění dle Podmínek vyplacena nižší částka, než původně předpokládali.

12.3

Provedení srážky nebo jiné platby ze strany XIXOIO
Bude-li XIXOIO povinen 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 povinen provedenou platbu
Nabyvateli kompenzovat.

13

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

13.1

Vyloučení náhrady škody
XIXOIO není povinna nahradit Nabyvateli škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z Podmínek
s výjimkou škody způsobené člověku na jeho přirozených právech nebo škody způsobené úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti.
Není-li dle právního řádu možné náhradu škody výše uvedeným způsobem smluvně vyloučit, ale lze ji omezit,
použijí se pro účely omezení níže uvedená ustanovení o omezení náhrady škody.

13.2

Vyloučení náhrady ušlého zisku
XIXOIO zejména není povinna Nabyvateli nahradit škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících
z Podmínek ve formě ušlého zisku.
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13.3

Limitace výše náhrady škody
Je-li XIXOIO povinna nahradit škodu, nemůže celková výše náhrady škody vůči poškozenému překročit částku
odpovídající hodnotě 0.25 EUR na každý Token, kterého byl poškozený vlastníkem v okamžiku vzniku škody,
snížené o hodnotu všech předchozích plnění poskytnutých XIXOIO v souvislosti s předmětnými Tokeny (byť
poskytnutých i jiné osobě, než je poškozený). Vznikne-li škoda Nabyvateli opakovaně, sníží se uvedený limit o již
dříve vyplacenou náhradu škody.

13.4

Vyloučení odpovědnosti za fungování platformy
XIXOIO neodpovídá za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti nefunkčností, nedostupností nebo jinou vadou
sítě Ethereum nebo jiné platformy neprovozované ze strany XIXOIO.

14

ZMĚNA PODMÍNEK, TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1

Oprávnění XIXOIO
XIXOIO je oprávněna provádět ve vztahu k budoucímu plnění dle Podmínek úpravy Podmínek, a to i bez souhlasu
Nabyvatele, jde-li o změny, které splňují všechny následující požadavky:
a)

Změna nevede ke snížení výše Podílu na zisku nebo výše Úroků.

b)

Změna nevede k faktickému znemožnění výplaty Podílu na zisku nebo Úroků Nabyvateli.

Zejména se může jednat o změny Podmínek vyvolané v důsledku právní úpravy (včetně daňových předpisů),
přístupu národního regulátora nebo v návaznosti na zkušenosti XIXOIO získané v průběhu realizace Projektu
a vyplácení Úroků/Podílu na zisku. Provedené změny mohou mimo jiné zahrnovat i omezení převodu vlastnictví
Tokenů do zahraničních jurisdikcí doposud v Podmínkách neuvedených. Jde-li o změnu podmínek vyvolanou
v důsledku právních předpisů, jejich výkladu nebo právního názoru národního regulátora, omezení uvedená v písm.
a) a b) se neuplatní.
14.2

Účinnost a doba trvání
Podmínky jsou účinné od okamžiku, kdy s nimi byl Nabyvatel seznámen, nejpozději však uveřejněním na Webových
stránkách. Plnění vyplývající z Podmínek bude poskytováno po dobu neurčitou.

14.3

Výpověď
Smluvní vztah dle Podmínek lze vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, bez nároku na vrácení Financí.
Výpověď musí být zaslaná v písemné formě na adresu XIXOIO uvedenou v záhlaví Smlouvy.

14.4

Porušení Podmínek podstatným způsobem
Porušení Podmínek ze strany XIXOIO v souvislosti s některým z rizik výslovně uvedených v podmínkách není
porušením Podmínek podstatným způsobem. Aplikace ustanovení § 1978 OZ se vylučuje.

15

KOMUNIKACE A WEBOVÉ STRÁNKY

15.1

Webové stránky
Pro účely jakékoliv komunikace mezi XIXOIO a Nabyvatelem, zejména jakéhokoliv oznámení týkajícího se plnění
dle Podmínek, zejména včetně změny Podmínek, specifikace postupů dle Podmínek, migrace na jiný protokol
apod., je XIXOIO oprávněna použít Webové stránky.

15.2

Povinnost kontrolovat Webové stránky
Nabyvatel má povinnost pravidelně (minimálně však jednou týdně) kontrolovat Webové stránky, zejména existenci
jakýchkoliv oznámení XIXOIO na Webových stránkách uveřejněných.

15.3

Doručení Nabyvateli
Jakékoliv oznámení nebo informace na Webových stránkách se považuje za doručené Nabyvateli nejpozději
uplynutím 5 kalendářních dnů ode dne uveřejnění na Webových stránkách.
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15.4

Změna Webových stránek
XIXOIO je oprávněn rozhodnout o změně Webových stránek. O změně je povinen upozornit Nabyvatele, a to buď
prostřednictvím předchozích Webových stránek nebo jiným vhodným způsobem (např. formou e-mailové
komunikace).

16

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1

Rozhodné právo
Smlouva a Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Budoucí změny právních předpisů nebo jejich
interpretace mohou mít vliv na XIXOIO, Tokeny nebo Nabyvatele.
Právními předpisy České republiky se řídí rovněž právní poměry XIXOIO včetně případného řešení její likvidace
nebo úpadku. V případě zahraničních investorů XIXOIO upozorňuje, že právní předpisy České republiky mohou
řešit některé otázky odlišně než právní předpisy v jejich vlastní jurisdikci.

16.2

Řešení sporů
Veškeré spory související s plněním dle Smlouvy, Podmínek a Tokenů budou rozhodovány obecnými soudy
v České republice.
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INFORMACE O PROJEKTU A PRODEJI TOKENŮ

17.1

Nabytí Xixoio Europe s.r.o.
Část Financí ve výši 5 % společně s obdobnou části financí ostatních osob, které uzavřou s XIXOIO smlouvu o
poskytnutí financování a převodu digitálního tokenu, použije XIXOIO k nákupu 100 % podílů na společnosti Xixoio
Europe s.r.o., IČO: 27939464, která představuje jeden z klíčových prvků sítě společností, jak odpovídá záměru
projektu vymezeného v čl. 1 Preambule Smlouvy.

17.2

Celkový počet Tokenů
XIXOIO má záměr vydat celkem až 1.000.000.000 kusů Tokenů, které budou poskytnuty nabyvatelům v různých
fázích za různých cenových podmínek, a to dle vlastního uvážení XIXOIO. XIXOIO není povinna vydat celkový
předpokládaný počet Tokenů.
XIXOIO předpokládá, že až 20 % z uvedeného počtu Tokenů bude poskytnuto různým osobám v rámci motivačních
programů, např. jako forma odměny zaměstnanců, partnerů, poradců, affiliate spolupracovníků nebo jiných osob.
XIXOIO je nicméně oprávněna překročit výše uvedený podíl 20 %.
XIXOIO rovněž není nijak časově limitována ve vztahu k vydání a distribuci Tokenů.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1

Informace týkající se Projektu
Jakékoliv informace, předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje XIXOIO a Projektu, finanční situace,
podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu uvedené v Podmínkách nebo jiných dokumentech XIXOIO
s Podmínkami souvisejícími 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.

18.2

Součinnost Nabyvatele
Nabyvatel je povinen učinit veškerá právní jednání, která se ukáží být objektivně nezbytná pro zajištění řádného
plnění dle Podmínek a k dosažení jejich účelu.

18.3

Odvážná smlouva
Nabyvatel bere na vědomí, že z povahy Podmínek se jedná o smlouvu odvážnou ve smyslu § 2756 OZ. Na smlouvu
dle Podmínek se tak nepoužijí ustanovení o změně okolností a neúměrném zkrácení.
Pro vyloučení veškerých pochybností nicméně Strany výslovně sjednávají, že pro Podmínky a plnění dle Podmínek
vylučují uplatnění ustanovení § 1764–1766 OZ o změně okolností a § 1793–1795 OZ o neúměrném zkrácení.
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18.4

Oddělitelnost
Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Podmínek. XIXOIO je oprávněno
v takovém případě jednostranně změnit Podmínky a nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení
ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.

18.5

Účinnost Podmínek
Podmínky jsou účinné od 30.4.2018.
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