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PODMÍNKY UŽITÍ 
 
Tyto podmínky užití se vztahují na webové stránky umístěné na adrese https://btcjmr.cz, které 
vlastní a provozuje společnost Viginti s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 
Praha 1, IČ: 11980761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 357452, přičemž používáním webových stránek nebo přístupem k jakémukoli obsahu 
poskytovanému na webových stránkách vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami užití 
a v případě, že s některým ustanovením podmínek užití nesouhlasíte, tak nejste oprávněn 
webové stránky dále používat. 
 
1. Pojmy a definice 

 
1.1 AMLZ. AMLZ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1.2 Kryptoměna. Kryptoměnou se rozumí digitální jednotka, která je způsobilá plnit platební, 
směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud 
se nejedná o elektronické peníze nebo cenný papír. 
 

1.3 Návštěvník. Každý uživatel sítě internet, který navštíví Webové stránky. 
 

1.4 OZ. OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

1.5 Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Návštěvníkovi jako o osobě 
identifikované nebo identifikovatelné, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to 
zejména odkazem na určitý identifikátor, jímž je například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity 
Návštěvníka. 
 

1.6 Provozovatel. Provozovatelem se rozumí Viginti s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 11980761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357452. 
 

1.7 Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí Provozovatel a Návštěvník. 
 

1.8 PU. PU se rozumí tyto podmínky užití, které upravují práva a povinnosti Provozovatele 
a Návštěvníka. 
 

1.9 Webové stránky. Webovými stránkami se rozumí web ve vlastnictví Provozovatele 
umístěný pod doménou https://btcjmr.cz . 
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2. Základní ustanovení 
 

2.1 Působnost PU. Tyto PU se vztahují na všechny Návštěvníky. Před užíváním Webových 
stránek je každý Návštěvník povinen seznámit se s PU a dodržovat je. 
 

2.2 Základní povinnosti Návštěvníka. Návštěvník se zavazuje, že nebude jakýmkoliv 
způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu 
Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či 
doplnění jakékoliv součásti Webových stránek.  

 
2.3 Další povinnosti Návštěvníka. Každý Návštěvník je oprávněn používat Webové stránky 

toliko k zákonným účelům a v souladu s těmito PU. Používáním Webových stránek se 
každý Návštěvník zavazuje, že se zdrží: 
 
a) jakýchkoli aktivit nepřiměřeně vytěžujících Webové stránky; 
b) přístupu k Webovým stránkám skrze jakékoli automatizované prostředky; 
c) zkoušení, zkoumání nebo jiných činností vedoucích k odhalování nebo zneužívání 

zranitelností nebo chyb ve Webových stránkách nebo jiném počítačovém 
programu; 

d) jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke zpřístupnění Osobních údajů jiných 
Návštěvníků; 

e) jakýchkoli jednání, která jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. 
 

2.4 Rozsah povoleného užití Webových stránek. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno 
užívat Webové stránky jinak než pro vlastní potřebu, a to jak v celku, tak jejich jednotlivé 
části, přičemž jiné využití Webových stránek podléhá předchozímu schválení ze strany 
Provozovatele. 
 

3. Licence 
 

3.1 Výhrada práv k Webovým stránkám. Všechna práva k Webovým stránkám, zejména 
autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, textů, fotek, filmů, grafik, ochranných 
známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je zakázáno kopírovat, 
upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu 
Provozovatele v rozporu s jejich určením. 
 

3.2 Licence. Návštěvník získává nevýhradní nepřenosné právo užití Webové stránky, jež 
představuje autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návštěvník nemá právo udělovat podlicence ani 
své právo postoupit. 
 

3.3 Zákaz zásahů. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů 
třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. 
Návštěvník nesmí při využívání Webových stránek používat postupy, které by mohly mít 
negativní vliv na jejich provoz. Návštěvník není oprávněn získat přístup ke zdrojovému 
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kódu žádného počítačového programu souvisejícího s provozem Webových stránek 
a není oprávněn provádět jakékoli činnosti směřující k zajištění přístupu ke zdrojovému 
kódu takového počítačového programu včetně dekompilace nebo reverse engineeringu. 
Návštěvník není oprávněn jakkoli do Webových stránek nebo souvisejícího obsahu 
zasahovat, zpracovávat je, spojovat je s jinými díly nebo je jinak měnit. 
 

4. Odpovědnost Provozovatele a Návštěvníka 
 

4.1 Vyloučení odpovědnosti Provozovatele. Provozovatel neodpovídá Návštěvníkovi za 
jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu s výjimkou újmy způsobené úmyslně, z hrubé 
nedbalosti nebo újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech. Není-li dle 
právního řádu možné náhradu škody výše uvedeným způsobem smluvně vyloučit, 
ale lze ji omezit, použije se pro účely omezení čl. 4.2 PU. 
 

4.2 Limitace odpovědnosti Provozovatele. Provozovatel není za žádných okolností povinen 
nahradit Návštěvníkovi škodu spočívající v ušlém zisku, jakoukoli nemajetkovou újmu 
nebo jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou třetí osobě. Je-li Provozovatel 
povinen nahradit Návštěvníkovi jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, pak celková 
náhrada za všechny takové případy nepřesáhne částku ve výši 10 000 Kč. 
 

4.3 Provoz Webových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i bez předchozího 
upozornění omezit, přerušit nebo ukončit provoz Webových stránek a poskytování 
souvisejících služeb z technických nebo jiných provozních důvodů zejména v rámci 
údržby nebo změn Webových stránek. Webové stránky nebo jakékoli s ní související 
služby mohou být také dočasně nedostupné v důsledku neplánovaných výpadků 
způsobených závadou, poruchou nebo jinou událostí. Provozovatel neodpovídá 
Návštěvníkovi ani jiné osobě za škodu, která v souvislosti s omezením, přerušením nebo 
ukončením provozu Webových stránek a poskytováním souvisejících služeb vznikne. 
PU. 
 

4.4 Informace. Informace prezentované na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím 
jsou k dispozici pouze pro obecné informační účely. Provozovatel nezaručuje přesnost, 
úplnost ani užitečnost jakýchkoli informací prezentovaných na Webových stránkách. 
Jakékoli využití informací prezentovaných na Webových stránkách ze strany 
Návštěvníka a/nebo třetí osoby je výhradně na vlastní riziko Návštěvníka a/nebo třetí 
osoby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu Návštěvníka a/nebo 
třetí osoby, která Návštěvníkovi a/nebo třetí osobě vznikne na základě jakéhokoli využití 
informací uveřejněných prostřednictvím Webových stránek. 
 

4.5 Směna Kryptoměn. Provozovatel prostřednictvím Webové stránky neprovádí žádné 
obchody s Kryptoměnami ani neposkytuje žádnou službu spojenou s virtuálními aktivy 
ve smyslu AMLZ. Veškeré právní úkony spojené s obchody s Kryptoměnami 
uskutečněnými prostřednictvím rozhraní pro nákup a prodej Kryptoměn umístěném na 
Webové stránce, jsou prováděny jménem a na účet společnosti Magitos s.r.o., se sídlem 
Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06809995, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 288679 a řídí se výhradně 
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Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Magitos s.r.o., s nimiž je každý 
Návštěvník provádějící obchod prostřednictvím rozhraní povinen vyslovit souhlas. 
Provozovatel pouze umožňuje společnosti Magitos s.r.o. prostřednictvím rozhraní 
realizovat obchody s Kryptoměnami. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli 
újmu vzniklou Návštěvníkovi a/nebo třetí osobě v souvislosti s nákupem či prodejem 
Kryptoměn prostřednictvím rozhraní. 
 

5. Ochrana soukromí 
 

5.1 Osobní údaje. K zajištění řádného fungování Webových stránek a poskytování služeb 
dle PU je nezbytné, aby Provozovatel shromažďoval určité Osobní údaje Návštěvníka 
a dále je zpracovával. Provozovatel se zavazuje nakládat s Osobními údaji uživateli 
výhradně v souladu s platnou právní úpravou. 
 

5.2 Podmínky ochrany soukromí. Detailní informace o tom, jaké Osobní údaje Provozovatel 
zpracovává a jak s nimi nakládá jsou uvedené v rámci podmínek ochrany soukromí, 
které jsou dostupné skrze odpovídající sekci na Webových stránek. 
 

6. Řešení sporů 
 

6.1 Smírná cesta. Smluvní strany prohlašují, že spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní budou přednostně řešit smírnou cestou, zejména osobním jednáním obou smluvních 
stran. Za tímto účelem nás prosím nejprve kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy 
info@btcjmr.cz. Teprve pokud nebude dosažení smíru rozumně možné předpokládat, 
bude spor řešen před příslušným orgánem veřejné moci. 
 

6.2 Rozhodné právo. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Návštěvníkem se řídí 
právním řádem České republiky. Pokud vztah založený PU obsahuje mezinárodní prvek, 
pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena 
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 

6.3 Soudní příslušnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb dle PU 
budou s konečnou platností řešeny příslušnými soudy České republiky. Nelze-li podle 
procesních předpisů určit místně příslušný soud v rámci České republiky, pak se 
sjednává, že je k projednání sporu příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, resp. jemu 
nadřízený krajský soud, jde-li o věc, k jejímuž projednání je věcně příslušný krajský 
soud. 
 

6.4 Kodexy chování. Provozovatel není ve vztahu k Návštěvníkovi vázán žádnými kodexy 
chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. 
 

7. Změny podmínek 
 

7.1 Výhrada změn. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně měnit, doplňovat 
nebo rušit obsah PU. Provozovatel může kdykoli v odpovídajícím rozsahu změnit nebo 
doplnit tyto PU. 
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7.2 Informování o změnách. O změnách těchto PU a jejich novém znění bude Návštěvník 

informován na Webových stránkách. Nové znění PU bude účinné od okamžiku jeho 
uveřejnění na Webových stránkách a je pro Návštěvníka závazné při každé další 
Transakci učiněné po zveřejnění nového znění PU. Práva a povinnosti vzniklé po dobu 
účinnosti předchozího znění PU tím nejsou dotčena. 
 

8. Komunikace 
 

8.1 Elektronická forma komunikace. Veškerá komunikace, oznámení nebo informování dle 
PU nebo dalších podmínek bude probíhat v elektronické formě prostřednictvím k tomu 
určené e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Webových stránkách. 
 

8.2 Ověření totožnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po Návštěvníkovi 
prokázání totožnosti v souvislosti s komunikací s Návštěvníkem nebo v souvislosti 
s právním jednáním Návštěvníka vůči Provozovateli. Právní jednání Návštěvníka je 
účinné vůči Provozovateli až od okamžiku ověření totožnosti Návštěvníka. 
 

9. Závěrečná ujednání 
 

9.1 Zákaz započtení. Návštěvník není oprávněn provést započtení jakékoliv své pohledávky 
vůči Provozovateli ani započtení pohledávky nabyté za Provozovatelem od třetí osoby 
vůči Provozovateli. 
 

9.2 Postoupení. Návštěvník není oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky ze závazků 
z PU nebo s nimi související na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu Provozovatele. Provozovatel je oprávněna převést veškerá svá práva 
k Webovým stránkám nebo jejich části na třetí osobu, avšak pouze pokud se důvodně 
domnívá, že to nebude mít vážný negativní dopad na práva Návštěvníka nebo musí-li 
tak Provozovatel učinit, aby vyhověl právním nebo regulatorním požadavkům. 
Návštěvník s tímto postupem předem vyslovuje souhlas ve smyslu § 1895 OZ. 
 

9.3 Převzetí nebezpečí změny okolností. Návštěvník tímto přebírá na sebe nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 
 

9.4 Oddělitelnost. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení PU neplatným, 
nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost 
či neúčinnost ostatních ustanovení PU. Provozovatel na takovou skutečnost bude 
reagovat přiměřenou změnou PU. 
 

9.5 Účinnost. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 1. 2022 


