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Smlouva o investici tichého společníka 

(dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle ustanovení § 2747 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi: 

Obchodní firma:  ForClassmates Finance s.r.o. 

Se sídlem:   Evropská 516/10, 160 00 Praha, Česká republika 

Doručovací adresa:  Vrchlického 678/19, 500 02 Hradec Králové, Česká republika 

IČ:     10852531 

Spisová značka v OR: C 349541 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:   č. účtu 2201119752/2010, vedený u Fio banka, a.s. 

Zastoupená:    Lukášem Králem, jednatelem, nar. 06. 01. 1999, 

E-mail:    info@forclassmates.io 

(dále jen „Společnost“ či „Podnikatel“) 

a 

Jméno:  Jméno 

Bytem:   

Datum narození:  

Bankovní spojení:  

E-mail:    

(dále jen „Tichý společník“) 

(Společnost a Tichý společník společně „Smluvní strany“ či „Strany“ a každý z nich 

samostatně jako „Smluvní strana“ či „Strana“)  
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

A) Společnost je obchodní společností, jež se mj. zabývá činností spočívající ve 

shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí za účelem jejich 

společného investování, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků 

nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo 

penězi ocenitelné věci, aby prostřednictvím své účasti v jiných právnických osobách 

Společnost přispívala k dlouhodobému rozvoji těchto osob. 

B) Tichý společník projevil vůli účastnit se na podnikání Společnosti, a to za splnění podmínek 

specifikovaných dále v této Smlouvě. 

Dohodly se Strany na následujícím: 

I. Předmět Smlouvy a definice pojmů 

1.1 Smluvní strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z tichého 

společenství dle ustanovení § 2747 občanského zákoníku založeného touto Smlouvou.  

1.2 Společnost se zejména zavazuje platit Tichému společníkovi podíl na zisku a dodržovat 

další povinnosti stanovené mu zákonem a touto Smlouvou.  

1.3 Tichý společník se zejména zavazuje provést vklad prostředků, kterým se bude podílet po 

celou dobu trvání Smlouvy na výsledcích podnikání Společnosti a plnit další své povinnosti 

stanovené zákonem a touto Smlouvou. 

1.4 Ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání Společnosti je vůči třetím osobám 

zavázána jen Společnost. Tichý společník není oprávněn ani povinen jménem či v zastoupení 

Společnosti právně jednat ani vykonávat jakoukoli činnost nad rámec plnění povinností, 

plynoucích mu z této Smlouvy. 

1.5 Smluvní strany tímto prohlašují, že plnění dle této Smlouvy není poskytováním hlavní 

investiční služby obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na 

základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, ani jiné hlavní či doplňkové investiční služby ve smyslu 

uvedeného zákona, ani veřejnou nabídkou investičních cenných papírů ve smyslu uvedeného 

zákona. Zároveň Smluvní strany prohlašují, že činnost a plnění dle této Smlouvy jsou vyňata z 

působnosti zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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1.6 Pro účely vymezení pojmů užitých v této Smlouvě mají následující výrazy níže přiřazený 

význam, přičemž v závislosti na kontextu výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a 

rod mužský zahrnuje i rod ženský a naopak. 

„Bankovní účet 

Společnosti“ 

znamená bankovní účet Společnosti uvedený v záhlaví této 

Smlouvy, který bude Společnost využívat pro účely plnění této 

Smlouvy; 

„Bankovní účet 

Tichého společníka“ 

znamená bankovní účet Tichého společníka vedený ve prospěch 

Tichého společníka, uvedený v záhlaví této Smlouvy, který bude 

Tichý společník využívat pro účely plnění této Smlouvy; 

„Distribuovaný 

zisk“ 

znamená příslušnou část Zisku Společnosti, která bude rozdělena 

mezi Tiché společníky; Distribuovaný zisk činí 90 % z celkového 

Zisku Společnosti; 

„Online systém“ znamená online systém Společnosti přístupný Tichému 

společníkovi na Webových stránkách Společnosti, jak jej vymezují 

Všeobecné obchodní podmínky; 

„Tichý společník“ znamená Tichého společníka, který se Společností uzavřel tuto 

Smlouvu, tj. jednu ze Smluvních stran, jak je uvedeno výše; 

„Prostředky“ znamená finanční prostředky v jakékoli zákonné měně či 

prostředky ve virtuálním aktivu, které Tichý společník převede ve 

prospěch bankovního účtu Společnosti anebo Peněženky 

Společnosti dle této Smlouvy za účelem naplnění povinnosti 

Vkladu; provedení Vkladu platbou v hotovosti je vyloučeno; 

„Peněženka“ znamená tzv. digitální peněženku používanou k provádění 

transakcí v kryptoměnách, tj. odesílání a přijímání plateb ve 

virtuálním aktivu; 

„Peněženka 

Tichého společníka“ 

znamená Peněženku, kterou Tichý společník bude využívat pro 

účely plnění této Smlouvy; 

„Peněženka 

Společnosti“ 

znamená Peněženku, kterou Společnost bude využívat pro účely 

plnění této Smlouvy; 

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o tiché společnosti uzavřenou dle 

ustanovení § 2747 občanského zákoníku; 
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„Společnost“ znamená společnost ForClassmates Finance s.r.o., se sídlem 

Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 10852531 

„Strana“ či „Smluvní 

strana“ 

znamená jednu ze Smluvních stran, jak je uvedeno výše v záhlaví 

této Smlouvy; 

„Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet Tichého společníka v rámci Online 

systému, jak jej vymezují Všeobecné obchodní podmínky; 

„Účetní závěrka“ znamená řádnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou k 

poslednímu dni účetního období; 

„Vklad“ znamená povinnost Tichého společníka ke vkladu Prostředků ve 

výši uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy; 

„Všeobecné 

obchodní 

podmínky“ 

znamená všeobecné obchodní podmínky Společnosti, jež upravují 

vzájemná práva a povinnosti při užívání Online systému a 

Uživatelského účtu; 

„Webové stránky“ znamená webovou prezentaci Společnosti zveřejněnou na 

internetové adrese www.app.forclassmates.io; 

„Zisk“ znamená čistý zisk z podnikání Společnosti vykázaný v každé 

Účetní závěrce Společnosti. 

II. Vklad a prohlášení tichého společníka 

2.1 Tichý společník se za účelem uvedeným v předchozím článku této Smlouvy zavazuje k vkladu 

Prostředků ve výši celkem _____________ (slovy: _____________) (dále a výše jen jako „Vklad“).  

2.2 Tichý společník se zavazuje provést Vklad do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Za den 

provedení Vkladu se považuje den, kdy budou Prostředky připsány na Bankovní účet, popř. 

Peněženku Společnosti. Podrobnosti k identifikaci platby budou Tichému společníkovi sděleny 

prostřednictvím Online systému či e-mailem. 

2.3 V případě, že Tichý společník provede Vklad Prostředků bezhotovostním převodem na 

Bankovní účet Společnosti, zavazuje se jej provést z bankovního účtu vedeného ve prospěch 

jeho osoby u bankovní společnosti či platební instituce usazené v Evropské unii nebo 

Evropském hospodářském společenství. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že hodnota Vkladu bude pro účely této Smlouvy vyjádřena v 

Uživatelském účtu Tichého společníka v Online systému Společnosti, a to dvěma hodnotami. 
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2.5 Informativní hodnota Vkladu bude vyjádřena v příslušné zákonné měně, ve které bude Vklad 

proveden, případně – bude-li Vklad proveden prostřednictvím virtuálního aktiva – hodnotou 

vyjádřenou tímto virtuálním aktivem, přičemž Tichý společník bere na vědomí, že tímto 

způsobem vyjádřená hodnota Vkladu je pouze informativní. 

2.6 Skutečná hodnota Vkladu bude vyjádřena podle přepočtu na korunu českou (CZK) dle kurzu 

České národní banky zveřejněného ke dni provedení Vkladu. V případě provedení Vkladu 

prostřednictvím virtuálního aktiva bude skutečná hodnota Vkladu vyjádřena dle kurzu příslušné 

kryptoměny vůči americkému dolaru (USD) vyjádřeného závěrečnou cenou k 00:00:00 UTC, tzv. 

closing price, uvedenou na webovém portálu CoinMarketCap na internetové adrese 

https://coinmarketcap.com/ pro příslušnou kryptoměnu (dle koordinovaného světového času 

„UTC“), kterýžto kurz bude pro účely skutečné hodnoty Vkladu vyjádřen dle přepočtu na korunu 

českou (CZK) způsobem uvedeným výše v tomto článku 2.6 Smlouvy. 

2.7 Tichý společník tímto prohlašuje, že: 

a) vklad nepochází z trestné činnosti a není určen k financování terorismu;  

b) je oprávněn volně nakládat s Vkladem;  

c) jedná vlastním jménem; v opačném případě je Tichý společník povinen dodržet 

požadavky na identifikaci beneficienta dané pokyny Společností a právními předpisy 

upravujícími boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a předložit 

Společnosti na vyžádání listinné dokumenty k prokázání této identifikace beneficienta;  

d) případné změny týkající se údajů o jeho osobě neprodleně oznámí Společnosti. 

2.8 Tichý společník dále prohlašuje, že byl Společností před uzavřením Smlouvy: 

a) upozorněn na skutečnost, že Společnost je při plnění některých povinností vyplývajících 

z této Smlouvy vázána povinnostmi, které jí ukládají příslušné právní předpisy, včetně 

povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění; 

b) upozorněn na skutečnost, že v souvislosti s poskytováním služeb podle této Smlouvy 

vznikají Tichému společníkovi daňové povinnosti z případných příjmů z této Smlouvy, 

které neplatí Společnost, neúčtuje je Tichému společníkovi, ani je za Tichého společníka 

nehradí; 

2.9 Tichý společník bere na vědomí, že není oprávněn udělovat Společnosti jakékoli příkazy či 

pokyny ohledně způsobu, podmínek a postupu při nakládání s Vkladem. 

2.10 Tichý společník taktéž bere na vědomí, že hodnota virtuálních aktiv (kryptoměn) má vliv na 

výši hodnoty Vkladu, byl-li Vklad proveden ve virtuálním aktivu. Společnost a Tichý společník má 

v tomto případě příležitost profitovat na jeho růstu. Současně však Společnost a Tichý společník, 

mimo jiné v případě poklesu hodnoty kryptoměn, v takovém případě nese riziko snížení 
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hodnoty Vkladu. Výkyvy hodnoty Vkladu provedeného ve virtuálním aktivu jsou odvislé 

především od rizik trhu kryptoměn, přičemž tyto mohou být ovlivněny i výkyvy měnových kurzů 

nebo dalšími specifickými atributy. S ohledem na uvedené Společnost nemůže garantovat, 

respektive zaručit návratnost Vkladu nebo jeho jakékoli zhodnocení, byl-li proveden ve 

virtuálním aktivu. 

2.11 Tichý společník dále bere na vědomí rizika spojená se správou a držením kryptoměn, mezi 

které patří mimo jiné i riziko hackerských útoků na tzv. peněženky. 

III. Kontrolní oprávnění tichého společníka 

3.1 Tichý společník má právo prostřednictvím Online systému nahlížet do veškerých 

zveřejněných obchodních dokladů a účetních záznamů Společnosti či dceřiných společností.   

3.2 Tichý společník má právo prostřednictvím Online systému obdržet stejnopisy každé účetní 

závěrky, každého přiznání k dani z příjmů včetně příloh k nim a každé zprávy auditora k auditu 

účetní závěrky Společnosti, které budou vyhotovovány v době či za období trvání této Smlouvy. 

3.3 Společnost je povinna prostřednictvím Online systému umožnit Tichému společníkovi plný 

a nerušený výkon práv uvedených v bodech 3.1 a 3.2 této Smlouvy. 

3.4 Společnost se zavazuje zajistit a vyvinout maximální možné úsilí, které po ní lze spravedlivě 

požadovat, aby její dceřiné společnosti zveřejňovaly účetní závěrky. 

IV. Podíl tichého společníka na zisku a ztrátě 

4.1 Tichý společník má právo na podíl ve výši ___ % z Distribuovaného zisku ke dni vyhotovení 

Účetní závěrky, a také z jakéhokoli dalšího zisku určeného k vyplacení na základě rozhodnutí 

valné hromady Společnosti. 

4.2 Bude-li v Účetní závěrce vykázána ztráta, podílí se Tichý společník na této ztrátě v 

procentuální výši upravené tak, aby procentuálně odpovídala Distribuovanému zisku, uvedené 

v bodě 4.1. této Smlouvy, přičemž o takto vypočtený podíl na ztrátě se snižuje jeho Vklad, a to 

dnem, kdy bude Účetní závěrka schválena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

společenskou smlouvou, případně dalšími vnitřními dokumenty Společnosti. Tichý společník se 

však na ztrátě z výsledku podnikání, na němž se podle této Smlouvy podílí, účastní pouze do 

výše Vkladu a Vklad není povinen doplňovat. Tím není dotčeno právo Tichého společníka 

dobrovolně doplnit Vklad či dobrovolně uhradit podíl na ztrátě. Vklad Tichého společníka se 

nezvyšuje o podíl na Distribuovaném zisku, který nevybere. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Společnost je povinna vyplatit podíl na Distribuovaném zisku 

Tichému společníkovi do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto statutárním orgánem 

o vyplacení podílu na Distribuovaném zisku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
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společenskou smlouvou, případně dalšími vnitřními dokumenty Společnosti, a to na Bankovní 

účet Tichého společníka, případně na jiný bankovní účet Tichého společníka, jenž bude veden 

ve prospěch osoby Tichého společníka u bankovní společnosti či platební instituce usazené v 

Evropské unii nebo Evropském hospodářském společenství. Podíl na Distribuovaném zisku 

bude Tichému společníkovi vyplácen, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v českých 

korunách (CZK). 

4.4 Skutečnost, že je bankovní účet veden ve prospěch osoby Tichého společníka u bankovní 

společnosti či platební instituce usazené v Evropské unii nebo Evropském hospodářském 

společenství lze mj. prokázat provedením tzv. mikroplatby z tohoto účtu na Bankovní účet 

Společnosti. 

4.5 Společnost je povinna zajistit, aby byla Účetní závěrka vždy řádně zpracována tak, aby se 

rozhodnutí o jejím schválení uskutečnilo v nejpozději do 6 měsíců po uplynutí účetního období, 

k jehož poslednímu dni je Účetní závěrka zpracována.  

4.6 Výsledky rozhodnutí o schválení Účetní závěrky je ve všech shora uvedených případech 

Společnost povinna vždy ve lhůtě čtyřiceti pěti (45) dnů Tichému společníkovi prostřednictvím 

Online systému. 

V. Doba trvání tiché společnosti 

5.1 Tichá společnost dle této Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a sice na dobu sedm (7) let, 

přičemž však platí, že Smlouva vždy končí až uplynutím posledního dne daného kalendářního 

roku, tj. 31. 12. daného roku. 

5.2 Neoznámí-li Tichý společník Společnosti dle čl. 11.1 Smlouvy, že nemá zájem na pokračování 

trvání Smlouvy alespoň 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, Smlouva se 

automaticky prodlužuje o další dva (2) roky, to i opakovaně; to však neplatí, pokud Společnost 

zašle Tichému společníkovi oznámení, že na pokračování trvání Smlouvy nemá zájem. 

5.3 Tichá společnost se zrušuje bez ohledu na bod 5.1 této Smlouvy dnem, kdy dosáhne podíl 

Tichého společníka na ztrátě podle bodu 4.2 této Smlouvy výše Vkladu, ledaže Tichý společník 

uhradí podíl na ztrátě nebo doplní Vklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je ze strany 

Společnosti vyrozuměn o tom, že podíl Tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho Vkladu. 

Ostatní případy zrušení tiché společnosti dle ustanovení § 2754 odst. 2 občanského zákoníku 

tím nejsou dotčeny. 

5.4 Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak, nejpozději do třiceti (30) dnů 

po zániku tiché společnosti vydá Společnost Tichému společníkovi Vklad upravený o podíl na 

výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku Smlouvy, přičemž Vklad bude Tichému 
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společníkovi vydán na Bankovní účet Tichého společníka, nedohodnou-li se Smluvní strany 

jinak, v českých korunách (CZK). 

5.5 Tichý společník bere na vědomí, že Společnost neodpovídá za nemožnost vydat Vklad z 

důvodů ležících mimo Společnost, a to po dobu této nemožnosti, zejména z důvodu postupů 

třetích osob v souladu s právními předpisy a interními postupy vztahujícími se na boj proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu a plnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v 

účinném znění, jakož i dle dalších předpisů upravujících tuto oblast. Smlouvou stanovené lhůty 

k vydání Vkladu po dobu takové nemožnosti neběží. 

VI. Odstoupení od smlouvy 

6.1 Od této Smlouvy může kterákoli Smluvní strana – ve lhůtě bez zbytečného odkladu, za 

kterou se pro účely této Smlouvy považuje lhůta 30 dnů – odstoupit, pokud se druhá Smluvní 

strana dopustí podstatného porušení této Smlouvy, ve smyslu příslušných ustanovení zákona. 

6.2 Za podstatné porušení ve smyslu čl. 6.1 se mj. považuje, pokud Tichý společník neprovede 

Vklad ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. 

6.3 Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany 

odstupující druhé straně doručeno. 

6.4 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, stanovují strany svá další práva a 

povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto: 

a) Strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů. 

b) dále se Strany vypořádají podle ustanovení obecně závazných právních předpisů o 

bezdůvodném obohacení, vydání jeho předmětu či zaplacení náhrady za ně. 

6.5 Za porušení povinností Společnosti se nepovažují: 

a) selhání, přerušení nebo nedostupnost jakéhokoli komunikačního kanálu mezi 

Společností a Tichým společníkem; 

b) neautorizovaný vstup, zneužití, ztráta dat nebo manipulace s daty při přenosu dat či jiné 

komunikaci mezi Společností a Tichým společníkem;  

c) neoprávněné zásahy třetích osob do software nebo hardware systémů, včetně 

hackerských útoků;  

d) nemožnost vydat Vklad z důvodů ležících mimo Společnost, uvedených zejména (nikoli 

však výlučně) pod písm. a) až c) v čl. 7.4 této Smlouvy výše, a to po dobu této nemožnosti, 

a taktéž z důvodu postupů třetích osob v souladu s právními předpisy a interními 

postupy vztahujícími se na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a 
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plnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění, jakož i dle 

dalších předpisů upravujících tuto oblast. 

VII. Důvěrnost 

7.1 Smluvní strany se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této 

Smlouvy, jakož i informace poskytnuté v souvislosti s plněním této Smlouvy a zdržet se 

umožnění přístupu k těmto informacím třetím stranám, s výjimkou poskytnutí takových 

informací na základě zákona osobám, které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v 

takovém rozsahu jako Smluvní strany. 

7.2 Závazek ochrany důvěrných informací trvá po celou dobu trvání této Smlouvy, a dále i po 

dobu 10 let po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

VIII. Ukončení smlouvy 

8.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze těmito způsoby: 

a) vzájemnou dohodou Smluvních stran; 

b) nastane-li některá ze skutečností předvídaná ustanovením § 2754 občanského zákoníku; 

c) písemným odstoupením od Smlouvy s okamžitou účinností, jak je popsáno v článku VI.; 

d) naplněním podmínek dle čl. 5.1 či 5.2 této Smlouvy. 

IX. Spotřebitelská ustanovení 

9.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na Tichého společníka, který je 

spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

účinném znění. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „Spotřebitel“, je tím míněn Tichý 

společník. 

9.2 Spotřebitel tímto prohlašuje, že od Společnosti obdržel informace obsahující povinná 

sdělení před uzavřením Smlouvy, které mu byly poskytnuty v textové podobě. Textová podoba 

je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně 

zobrazovat. Spotřebitel rovněž prohlašuje, že byl ještě před uzavřením této Smlouvy poučen o 

daních, poplatcích a dalších nákladech souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy. 

9.3 Tato Smlouva může být uzavřena za použití prostředku komunikace na dálku. Tento způsob 

komunikace není spojen s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné 

náklady za připojení k internetu, případně mimo běžné náklady Spotřebitele na komunikaci 

prostřednictvím telefonu či jiného zařízení. 



  

č. smlouvy: 21039901 

                                                                                                                                      

 
www.forclassmates.io 

10 
info@forclassmates.io 

9.4 Spotřebitel podpisem této Smlouvy výslovně žádá Společnost, aby s plněním svých 

povinností vyplývajících ze Smlouvy začala bezprostředně po jejím uzavření, tedy před 

uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy; za tímto účelem se Tichý 

společník rovněž zavazuje provést Vklad ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy dle čl. 

2.2, čímž vyjadřuje vůli, aby Společnost s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy 

začala bezprostředně po jejím uzavření. 

9.5 Spotřebitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této 

Smlouvy, a to ani v případě, je-li tato Smlouva uzavřena za použití prostředku komunikace na 

dálku či mimo obchodní prostory, jelikož služby Společnosti ve smyslu ustanovení § 1837 písm. 

a) občanského budou plněny s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele dle čl. 9.4 

Smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

9.6 Společnosti informuje Spotřebitele o tom, že dodržování povinností vyplývajících ze zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, provádí Česká obchodní inspekce, se 

sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, e-mail: podatelna@coi.cz, web: www.coi.cz. 

Na tento orgán se Spotřebitel může obracet a podávat případné stížnosti, které by případně 

plynuly z této Smlouvy. 

9.7 Spotřebitel bere na vědomí, že v případě, že mezi Společností a Spotřebitelem dojde ke 

spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, je Spotřebitel oprávněn podat 

návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení 

ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: podatelna@coi.cz, web: 

https://www.coi.cz/informace-o-adr/. 

X. Ochrana osobních údajů 

10.1 Tichý společník bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní, identifikační, 

kontaktní a další údaje (dále jen „Osobní údaje“) získané při obchodním styku ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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), pro účely poskytování 

služeb uvedených v této Smlouvě, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, 

vymáhání pohledávek, případně pro účely identifikace a kontroly Tichého společníka ve smyslu 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních 

sdělení, průzkumů trhu, a za účelem poskytování subjektům spolupracujícím se Společností, 

pokud to souvisí s plněním povinností Společnosti dle této Smlouvy. 

https://www.coi.cz/informace-o-adr/
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10.2 Pro uvedené účely zpracovává Společnost zejména následující údaje: titul, jméno, příjmení, 

adresa, číslo občanského průkazu/cestovního pasu, telefonní čísla a e-mailové spojení, 

bankovní spojení, identifikátor (číslo) Peněženky, historie vzájemných plateb a transakcí 

uskutečněných prostřednictvím virtuálního aktiva, webové stránky, druh, množství a cenu 

poskytnuté služby, datum a místo poskytnuté služby, informace o Tichém společníkovi 

dostupné ve veřejně přístupných registrech, a dále v případě Tichého společníka podnikatele 

nadto název/obchodní firmu, sídlo, místo podnikání, IČO a DIČ. 

10.3 Společnost bude Osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání Smlouvy. V případech 

stanovených zákonem, při vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a hodnocení platební 

morálky až do okamžiku pominutí důvodu jejich zpracování. 

10.4 Společnost se zavazuje, že bude Osobní údaje Tichého společníka považovat za důvěrné, 

přijme opatření proti neoprávněnému přístupu k těmto údajům a pro zabránění jejich zneužití. 

10.5 Společnost se zavazuje, že nebude Osobní údaje Tichého společníka předávat třetím 

osobám, s výjimkou právních zástupců Společnosti k vymáhání případných pohledávek, 

daňových poradců a účetních za účelem vyřízení účetnictví a spolupracovníkům Společnosti, 

kteří pro Společnost zajišťují přípravu, zpracování a průběžné zpracování agendy AML a KYC a 

také komunikaci s klienty. 

10.6 Tichý společník má právo na přístup ke svým Osobním údajům a na jejich případnou 

opravu nebo vymazání v rozsahu a případech dle příslušné právní úpravy. Změny údajů o 

Tichém společníkovi oznámí Tichý společník neprodleně Společnosti. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Veškerá oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy, včetně úkonů směřujících k 

ukončení této Smlouvy nebo její části, se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou 

doručena osobně, poštou, prostřednictvím Online systému, e-mailem, prostřednictvím datové 

schránky, či kurýrem na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou 

Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně, není-li v konkrétním případě 

stanoveno jinak. 

11.2 Toto je celá Smlouva uzavřená mezi Společností a Tichým společníkem ve vztahu ke Vkladu 

a právu Tichého společníka na podíl na Distribuovaném zisku a nahrazuje veškerá předchozí 

prohlášení, diskuse, závazky, komunikace nebo marketingová prohlášení učiněná mezi 

Smluvními stranami. 

11.3 Jelikož hodnota podílu na Distribuovaném zisku závisí na nejistých událostech, které 

nastanou, resp. mohou nastat kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy, jedná se v souladu s 
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ustanovením § 2756 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, o smlouvu 

odvážnou. 

11.4 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy 

neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo 

okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od 

ostatního obsahu Smlouvy.  

11.5 Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 

ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.  

11.6 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této 

Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto 

nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 

jakéhokoli jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno 

Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.  

11.7 Smluvní strany tímto sjednávají, že Společnost je oprávněna jednostranně započíst 

jakoukoli svoji pohledávku či jakýkoli svůj nárok na úhradu jakéhokoli plnění proti jakékoli 

případné pohledávce či nároku Tichého společníka vůči Společnosti. 

11.8 Záležitosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy 

České republiky a tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

11.9 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a 

usilovat o smírné vyřešení těchto sporů. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li sporná 

záležitost vyřešena smírně do 30 dnů od okamžiku, kdy byla druhá Smluvní strana vyzvána k 

řešení sporu dle předchozí věty, všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 

této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou 

platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.  

11.10 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím On-line systému 

Společnosti anebo prostřednictvím portálu www.signi.com. Text Smlouvy je možné z tohoto 

systému stáhnout a poté archivovat a tisknout dle potřeby. 

11.11 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně 

formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran 

na jedné listině, anebo musejí být provedeny prostřednictvím On-line systému Společnosti či 

portálu www.signi.com, obdobným způsobem jako byla uzavřena tato Smlouva. 
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11.12 Smlouva je uzavřena, jakmile Tichý společník aktivně označí tlačítko v On-line systému 

Společnosti, které je k uzavření této Smlouvy přímo určeno. Tímto úkonem je projevena vůle 

Tichého společníka uzavřít se Společností tuto Smlouvu. K uzavření Smlouvy v portálu 

www.signi.com dojde dnem podpisu obou Smluvních stran. 

11.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, jak je uvedeno výše v čl. 11.12 

Smlouvy. 

11.14 Společnost prohlašuje, že o schválení Smlouvy valnou hromadou dle § 190 odst. 2 písm. 

j) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění, rozhodne nejpozději do 

60 dnů od provedení Vkladu tichým společníkem. 

11.15 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je schválena valnou hromadou Společnosti dle 

čl. 11.14 Smlouvy. 


