
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti 

BONDSTER Marketplace, s.r.o. 

se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň 

IČO: 031 14 147 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227708 

ČÁST A – OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti BONDSTER Marketplace, 

s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 031 14 147, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227708 

(dále jen „Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti při užívání Portálu a 

dále právní vztahy vznikající zejména z následujících smluv: 

1.1.1. Smlouva o uživatelském účtu; 

1.1.2. Smlouva o postoupení pohledávky; 

1.1.3. Smlouva o postoupení pohledávky uzavíranou mezi Investorem, Poskytovatelem a 

Provozovatelem v případě využití Zpětného odkupu či Vystoupení z investice dle čl. 8 

části B Podmínek; 

1.1.4. Smlouva o předkupním právu dle čl. 6 části B Podmínek; a 

1.1.5. Jakákoli jiná smlouva, na kterou je v těchto Podmínkách odkazováno, nebo která 

obsahuje odkaz na tyto Podmínky. 

1.2. Smlouvy dle čl. 1.1 část A Podmínek se uzavírají v českém či anglickém jazyce, přičemž veškerá 

komunikace bude probíhat v českém či anglickém jazyce, nebude-li z příslušné smlouvy 

vyplývat něco jiného. Pokud smluvní vztah založený jakoukoli smlouvou dle čl. 1.1 část A 

Podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí 

českým právem, zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi stranami se: 

1.2.1.  vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 

2 občanského zákoníku; 

1.2.2. vylučuje použití ustanovení § 1748 občanského zákoníku; 

1.2.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku. 

1.3. Provozovatel je oprávněn kdykoli navrhnout druhé smluvní straně změnu Podmínek, a to 

nejpozději 2 (dva) měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna Podmínek nabýt účinnosti. 

V případě akceptace návrhu na změnu Podmínek nabude změna Podmínek účinnosti dnem 



stanoveným v tomto návrhu nebo dnem akceptace návrhu ze strany všech dotčených 

smluvních stran, podle toho, která událost nastane později. V případě, že všechny smluvní 

strany návrh na změnu Podmínek neakceptují, zůstávají v účinnosti stávající Podmínky. Pro 

vyloučení pochybností platí, že Investor v případě neakceptování návrhu na změnu Podmínek 

ve vztahu ke Smlouvě o uživatelském účtu nebude moci po dni účinnosti uvedeném v nových 

Podmínkách nabývat nové Pohledávky, neboť příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky 

budou již uzavírány podle nových Podmínek. Pro vyloučení pochybností platí, že 

neakceptování návrhu na změnu Podmínek nezakládá právo smluvní strany, která návrh 

neakceptovala, vypovědět příslušné smlouvy dle čl. 1.1 část A Podmínek, neboť návrh na 

změnu Podmínek a jeho akceptace dle tohoto článku se nepovažuje za jednostrannou změnu 

obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1752 občanského zákoníku. 

1.4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku dále platí, že Provozovatel může 

Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit (tj. aniž by bylo vyžadováno 

odsouhlasení nových Podmínek druhou smluvní stranou postupem dle předchozího článku). 

V takovém případě bude změna Podmínek druhé smluvní straně oznámena prostřednictvím 

Portálu nebo elektronickou poštou na jejich adresu uvedenou v jejich Uživatelském účtu či 

v příslušné Smlouvě o spolupráci. Druhá smluvní strana má právo tuto změnu Podmínek 

odmítnout a dále má v takovém případě právo z tohoto důvodu vypovědět příslušné smlouvy 

dle čl. 1.1 část A Podmínek.  

1.5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto 

neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce 

přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních 

ustanovení. 

1.6. Obsah Podmínek a smluv dle čl. 1.1 část A Podmínek lze měnit jen právním jednáním v 

písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah smlouvy i jinou formou smluvní strany 

vylučují. 

2. REGISTRACE A IDENTIFIKACE INVESTORA, SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM 

ÚČTU, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

2.1. Přístup do Portálu získá Investor na základě dokončené registrace, po zadání potřebných 

osobních a kontaktních údajů a po poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Investor může do Portálu přistupovat na základě přístupových údajů (Uživatelské jméno, které 

je shodné s jeho emailovou adresou uvedenou při registraci a Heslo).  

2.2. Plné využívání služeb Portálu ze strany Investora je však možné až po uzavření Smlouvy o 

uživatelském účtu (včetně odsouhlasení těchto Podmínek), na základě které bude Investorovi 

automaticky zřízen a veden plnohodnotný Uživatelský účet s jedinečným identifikačním číslem 

(dále jen „ID“), a po vložení peněžních prostředků na Virtuální účet Investora postupem dle 

čl. 3 část A Podmínek. 

2.3. Smlouva o uživatelském účtu je uzavřena okamžikem, kdy je do příslušného přihlašovacího 

formuláře Portálu zadán jedinečný kód zaslaný Investorovi Provozovatelem prostřednictvím 

SMS na telefonní číslo, které investor uvedl v rámci registrace, čímž je vyjádřena a potvrzena 



Investorova vůle uzavřít Smlouvu o uživatelském účtu. Investorovi bude následně zaslán text 

uzavřené Smlouvy o uživatelském účtu včetně Podmínek ve formátu pdf. Provozovatel může 

stanovit, že Investor je povinen ji vytisknout, podepsat, podpis nechat úředně ověřit a smlouvu 

zaslat poštou zpět na adresu Provozovatele. Investor není oprávněn provádět v zaslané 

smlouvě jakékoli změny. V případě, že bude Provozovateli doručena podepsaná Smlouva o 

uživatelském účtu s vyznačenými změnami provedenými ze strany Investora, považuje se tato 

skutečnost za odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy o uživatelském účtu. 

2.4. Registrace i uzavření Smlouvy o uživatelském účtu je bezplatné. Investor je však povinen platit 

Provozovateli za služby využívané v rámci Portálu Odměnu, a to ve výši a za podmínek 

uvedených v aktuálním Sazebníku.  

2.5. Provozovatel je kdykoli, a to i před uzavřením Smlouvy o uživatelském účtu, oprávněn po 

Investorovi požadovat doklady k ověření identity Investora (např. občanský průkaz, řidičský 

průkaz apod.). Provozovatel je dále oprávněn jednostranně určit jakékoliv další požadavky na 

identifikaci Investora, jakož i zavádět jakékoliv změny v procesu identifikace Investora a 

uzavírání Smlouvy o uživatelském účtu.  

2.6. Provozovatel je zejména oprávněn požadovat po Investorovi doložení jakýchkoli informací, 

prohlášení či dokladů vyžadovaných k provedení identifikace a kontroly klienta dle zákona č. 

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

terorismu (dále jen „AML“), a to i zpětně kdykoli po celou dobu trvání Smlouvy o 

uživatelském účtu, zejména v případě situace předpokládané dle čl. 3.2 část B Podmínek. 

V případě, že Investor v době trvání Smlouvy o uživatelském účtu požadované informace, 

prohlášení a/nebo doklady nedoloží, dojde k zablokování Uživatelského účtu pro nabývání 

nových Pohledávek, a to až do okamžiku doložení požadovaných informací, prohlášení či 

dokladů. Investor bere na vědomí, že v případě nedoložení dokladů k jeho identifikaci, může 

být takové jednání považováno za podezřelý obchod ve smyslu AML. 

2.7. Uživatelský účet je soukromý, a pouze Investor je oprávněn jej zakládat a využívat. 

2.8. Uživatelský účet obsahuje kontaktní údaje Investora a další informace o Investorovi. Údaje 

uvedené v Uživatelském účtu je Investor při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje 

uvedené Investorem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné. 

2.9. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Investor 

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 

Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. 

V případě, že se heslo Investora stane známé pro třetí osoby, je Investor povinen jej 

neprodleně změnit. Investor bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení 

této povinnosti ze strany Investora.  

2.10. Provozovatel je oprávněn zablokovat přístup do Uživatelského účtu v případech, když má 

podezření, že došlo k přihlášení do Uživatelského účtu bez řádné autorizace, případně když má 

Provozovatel podezření, že se heslo do Uživatelského účtu stalo známé pro třetí osoby, nebo 

když má podezření na provádění nelegálních transakcí, a stejně tak v ostatních případech, které 

jsou na uvážení Provozovatele. 



2.11. Provozovatel je oprávněn dále kdykoli jednostranně vypovědět Smlouvu o uživatelském účtu, a 

to zejména v případě, že Investor nezašle na výzvu Provozovatele doklady k ověření svojí 

identity, poruší jakoukoli svoji jinou povinnost vyplývající z těchto Podmínek, nebo z kterékoli 

příslušné smlouvy uzavírané v souladu s těmito Podmínkami nebo se jakékoli jeho prohlášení, 

informace či poskytnutý doklad ukáže jako nepravdivé nebo v případě, že Investor je v úpadku 

nebo v hrozícím úpadku, vstoupí do likvidace, je vůči jeho osobě zahájeno insolvenční nebo 

exekuční řízení, nebo jsou činěny kroky k zahájení uvedených řízení. Provozovatel je dále 

oprávněn dočasně zablokovat Uživatelský účet pro nabývání nových Pohledávek v případě, že 

bude ohrožena bezpečnost Uživatelského účtu, a to zejména v případech uvedených 

v předchozí větě. V takovém případě Provozovatel o této skutečnosti bezodkladně informuje 

Investora. 

2.12. Provozovatel může dále kdykoli zrušit či dočasně zablokovat Uživatelský účet, a to zejména v 

případě, kdy Investor poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z těchto Podmínek, nebo 

z kterékoli příslušné smlouvy uzavírané v souladu s těmito Podmínkami nebo se jakékoli jeho 

prohlášení, informace či poskytnutý doklad ukáže jako nepravdivé. 

2.13. Smluvní strany prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné 

prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno 

elektronicky způsobem dle této smlouvy (uvedením Uživatelského jména a Hesla, případně též 

zadáním číselného kódu obsaženého v autorizační SMS zaslané Investorovi Provozovatelem), 

je zachycen jeho obsah a určeny jednající osoby. 

2.14. Investor není oprávněn postoupit jakoukoli svoji pohledávku ze Smlouvy o uživatelském účtu, 

Smlouvy o předkupním právu či Příkazní smlouvy vůči Provozovateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Provozovatele. 

2.15. Investor souhlasí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli započíst své splatné i nesplatné 

pohledávky ze Smlouvy o uživatelském účtu či jakékoli jiné smlouvy dle čl. 1.1 část A 

Podmínek za Investorem proti jakýmkoli jeho splatným i nesplatným pohledávkám za 

Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn započíst si zejména Odměnu či případné smluvní 

pokuty a jiné sankce. V takovém případě se Provozovatel zavazuje o této skutečnosti 

informovat Investora prostřednictvím Portálu.  

2.16. Má-li Provozovatel za Investorem více splatných pohledávek, budou platby, které 

Provozovatel obdrží od Investora použity k úhradě splatných pohledávek v pořadí, které určí 

Provozovatel. 

2.17. Smlouva o uživatelském účtu a Uživatelský účet jsou nezbytným předpokladem pro nabývání 

Pohledávek v rámci Portálu a pro zajištění řádného výkonu správy postoupené Pohledávky ze 

strany příslušného Poskytovatele či Provozovatele.  

2.18. Investor je oprávněn Smlouvu o uživatelském účtu jednostranně kdykoli vypovědět, a to 

s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne účinnosti výpovědi. Účinnost výpovědi nastává v tomto 

případě dnem doručení výpovědi Provozovateli, nebo dnem, kdy Investor nebude vlastnit 

žádné Pohledávky postoupené prostřednictvím Portálu, podle toho, která skutečnost nastane 

později.  



2.19. Okamžikem doručení výpovědi ze strany Investora dojde k zablokování jeho Uživatelského 

účtu tak, že Investor nebude moci prostřednictvím Portálu nabývat nové Pohledávky. 

2.20. Výpovědní doba Smlouvy o uživatelském účtu v případě výpovědi dané ze strany 

Provozovatele činí 2 měsíce, přičemž začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

2.21. Úmrtím Investora jakékoli smluvní vztahy dle čl. 1.1 části A Podmínek nezanikají. Po skončení 

příslušného dědického řízení naloží Provozovatel s Uživatelským účtem a Pohledávkami 

v souladu s rozhodnutím o dědictví (včetně případného vyplacení peněžních prostředků z 

příslušného Virtuálního účtu). 

2.22. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci Investora na Portálu a/nebo uzavření 

Smlouvy o uživatelském účtu bez udání důvodu. 

3. VIRTUÁLNÍ ÚČET A UŽIVATELSKÉ PLATBY 

3.1. Provozovatel po uzavření Smlouvy o Uživatelském učtu zřídí každému Investorovi a 

Poskytovateli unikátní Virtuální účet. Virtuální účet je vybaven jedinečným identifikačním 

číslem, které se shoduje s identifikačním číslem Uživatelského účtu (ID). 

3.2. Na Virtuálním účtu jsou vedeny peněžní prostředky každého Investora a Poskytovatele, které 

mají k dispozici v rámci Portálu k provádění Plateb uživatelů a dále k úhradě Odměny či jiných 

plateb, které jsou hrazeny ze strany Investora či Poskytovatele Provozovateli v souvislosti s 

využíváním služeb Portálu. 

3.3. Virtuální účet i bankovní účet Provozovatele jsou vedeny v českých korunách. V případě, že 

Investor provádí platbu v jiné měně, provede měnovou konverzi banka Provozovatele podle 

směnného kurzu stanoveného touto bankou. Veškeré náklady, které mohou vzniknout 

z důvodu měnové konverze z/na jinou měnu nese příslušný Investor. Provozovatel si 

vyhrazuje právo vedení těchto účtů kdykoli v budoucnu rozšířit či změnit na jinou měnu 

(zejména EUR). V takovém případě se ustanovení tohoto článku použije na tyto účty vedené 

v jiné měně obdobně. 

3.4. V případě, že to bude v rámci technických prostředků Portálu umožněno, může Investor 

provést platbu v jiné měně než v českých korunách dle předchozího článku též 

prostřednictvím služby třetích osob, zejména prostřednictvím služby TransferWise, která je 

poskytována společností TransferWise Ltd. Se sídlem 56 Shoreditch High Street, Londýn E1 

6JJ, Spojené království, registrační číslo 07209813 (dále jen „TransferWise“), přičemž se 

použijí podmínky této třetí osoby. Podmínky společnosti Transferwise jsou dostupné na 

internetové adrese https://transferwise.com. Veškeré náklady, které mohou vzniknout 

z důvodu měnové konverze z/na jinou měnu nese příslušný Investor. Pro vyloučení 

pochybností však platí, že i v případě využití těchto služeb třetích osob, musí být pro účely 

provedení řádné identifikace dle AML první platba zaslána přímo z Bankovního účtu 

Investora.  

3.5. Vklad peněžních prostředků na Virtuální účet se provádí prostřednictvím bezhotovostního 

https://transferwise.com/


bankovního převodu z Bankovního účtu Investora na bankovní účet Provozovatele. Investor 

je v rámci příslušného platebního příkazu vždy povinen uvádět identifikační číslo svého 

Virtuálního účtu (ID) jako variabilní symbol. Provozovatel následně připíše příslušné peněžní 

prostředky na Virtuální účet Investora. V případě, že Investor neuvede ID jako variabilní 

symbol, nebo budou-li peněžní prostředky zaslány z jiného než z Bankovního účtu, vyhrazuje 

si Provozovatel právo připsání peněžních prostředků na Virtuální účet Investora neprovést a 

zaslat obdržené peněžní prostředky zpět na účet, ze kterého byla platba přijata. 

3.6. Nakládat s Virtuálním účtem nebo s peněžními prostředky na tomto účtu je oprávněn pouze 

příslušný Investor, a to výhradně prostřednictvím svého Uživatelského účtu.  

3.7. Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 3.6 část A Podmínek, je s peněžními prostředky na 

Virtuálním účtu oprávněn nakládat též Provozovatel, a to v následujících případech: 

3.7.1. K započtení svých pohledávek za Investorem vzniklých z jakékoli smlouvy dle čl. 1.1 

část A Podmínek v souladu s čl. 2.15 část A Podmínek. 

3.7.2. V případě, že tak stanoví vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné 

moci. 

3.8. Na platební příkaz Investora učiněný prostřednictvím příslušného formuláře v rámci Portálu 

Provozovatel odešle příslušné peněžní prostředky z Virtuálního účtu na Bankovní účet 

Investora, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce následujícího Pracovního 

dne ode dne, kdy mu byl platební příkaz Investora doručen dle čl. 3.11 část A Podmínek, 

přičemž Provozovatel odečte požadovanou částku z Virtuálního účtu Investora k okamžiku 

zadání příkazu k úhradě příslušné částky ze svého bankovního účtu ve prospěch Bankovního 

účtu Investora. V případě pokynu Investora Provozovateli, aby Provozovatel převedl volné 

peněžní prostředky Investora z jeho Virtuálním účtu na jiný než Bankovní účet, není 

Provozovatel povinen takový pokyn splnit. V případě, že Investor bude mít více Bankovních 

účtů, je Investor povinen učinit pokyn k vyplacení příslušných peněžních prostředků 

přednostně na takový Bankovní účet, který je veden ve stejné měně jako Virtuální účet, ze 

kterého mají být peněžní prostředky vyplaceny. 

3.9. V případě, že na základě platebního příkazu dle předchozího článku, má Provozovatel provést 

výplatu peněžních prostředků Investora z Virtuálního účtu na Bankovní účet v jiné měně než 

v českých korunách, resp. ve prospěch Bankovního účtu vedeného v jiné měně než v českých 

korunách, provede Provozovatel tuto výplatu prostřednictvím služeb třetích osob, zejména 

prostřednictvím služby TransferWise.  Ustanovení čl. 3.3 a 3.4 část A Podmínek se v takovém 

případě použijí obdobně. 

3.10. Veškeré Uživatelské platby jsou realizovány výhradně prostřednictvím Virtuálního účtu na 

základě platebního příkazu učiněného prostřednictvím příslušného formuláře v rámci Portálu. 

Provozovatel provede Uživatelské platby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce 

Pracovního dne, ve kterém došlo k uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky či ke vzniku 

povinnosti Poskytovatele uhradit příslušnou část (podíl) Platby dlužníka dle čl. 7.6 část B 

Podmínek či k jiné rozhodné události předpokládané těmito Podmínkami.  

3.11. Veškeré platební příkazy se považují za přijaté okamžikem, kdy je obdrží Provozovatel (tj. 



okamžikem jejich předání v rámci komunikačních prostředků Portálu). Investor je povinen 

předat Provozovateli příslušný platební příkaz k nakládání s peněžními prostředky na svém 

Virtuálním účtu prostřednictvím svého Uživatelského účtu nejpozději do 15:30 hodin 

Pracovního dne. Bude-li příslušný platební příkaz předán po tomto okamžiku, platí, že příkaz 

byl předán až na začátku následujícího Pracovního dne. Provozovatel platební příkaz 

neprovede (odmítne) v případě, že na Virtuálním účtu není dostatek peněžních prostředků 

k jeho provedení. 

3.12. Virtuální účet není úročen ve smyslu ZoPS, ani nejsou Investorovi poskytovány jiné výhody ve 

vztahu k délce doby, po kterou jsou na Virtuálním účtu evidovány peněžní prostředky. 

3.13. Investor není oprávněn zřídit zástavní právo k peněžním prostředkům na Virtuálním účtu ani 

jakýmkoli způsobem tyto prostředky jinak zatížit, nebo převést svá práva k Virtuálnímu účtu 

na třetí osobu. 

3.14. Veškeré peněžité nároky či pohledávky, jejichž úhrada probíhá prostřednictvím Uživatelských 

plateb, jsou automaticky k okamžiku jejich vzniku zaokrouhlovány dolů (ponižovány) na dvě 

desetinná místa, s čímž Investor výslovně souhlasí. Uživatelské platby se provádějí 

prostřednictvím prostředků Portálu (Virtuální účet) a zahrnují zejména následující platby: 

3.14.1. Úhrada Kupní Ceny za postoupení Pohledávky; 

3.14.2. Úhrada ceny za postoupenou Pohledávku v případě Zpětného odkupu; 

3.14.3. Úhrada poplatku za Vystoupení z investice; 

3.14.4. Úhrada Plateb Dlužníka či jejich části prováděná ze strany Poskytovatele vůči 

jednotlivým Investorům. 

3.15. Provozovatel předkládá Investorovi informace o transakcích provedených na Virtuálním účtu, 

Tyto informace jsou k dispozici na Uživatelském účtu. 

3.16. Pokud v okamžiku registrace Investora nebo během doby platnosti smluvního vztahu vznikne 

u Provozovatele podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu, nebo o 

pokus o takovou činnost, má Provozovatel právo odmítnout registraci Investora na Portálu, 

nepřijímat od něj finanční prostředky, a zablokovat přístup nebo uzavřít Uživatelský účet nebo 

Virtuální účet. 

3.17. V případě ukončení Smlouvy o uživatelském účtu (resp. v případě zrušení Uživatelského účtu) 

budou Investorovi vyplaceny peněžní prostředky na Virtuálním účtu na jeho Bankovní účet. 

Článek 3.8 část A těchto Podmínek se v takovém případě použije obdobně. 

3.18. Nebude-li v těchto Podmínkách či v příslušné smlouvě stanoveno jinak, platí, že okamžikem 

udělení platebního příkazu dává Investor souhlas k provedení příslušné platební transakce. 

Platební příkaz a souhlas s platební transakcí lze odvolat pouze do předání tohoto příkazu 

Provozovateli. 



4. ODMĚNA 

4.1. Investor se zavazuje platit Provozovateli za služby Portálu Odměnu dle aktuálního Sazebníku 

či dle příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky. 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Ochrana osobních údajů Investorů, kteří jsou fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se 

zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by 

sama o sobě znemožňovala uzavření kterékoli smlouvy dle čl. 1.1 části A Podmínek.  

5.2. Investor souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum 

narození, místo narození, pohlaví, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo řidičského 

průkazu nebo pasu, adresa bydliště (trvalého pobytu), korespondenční adresa, státní občanství, 

obchodní firma včetně odlišujícího dodatku, místo podnikání, identifikační číslo, sídlo, daňové 

identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, Bankovní účet, informace o 

majetkových poměrech a ostatní údaje související s Podmínkami (dále společně vše jen jako 

„osobní údaje“). 

5.3. Investor souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace 

práv a povinností z těchto Podmínek, pro účely vedení Uživatelského účtu a pro ověření 

identity Investora. Nezvolí-li Investor jinou možnost (tj. neodznačí-li tuto možnost 

v Uživatelském účtu), souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely 

zasílání informací a obchodních sdělení Investorovi. Investor může tento souhlas kdykoli 

odmítnout. 

5.4. Investor bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském 

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že 

je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních 

údajích. 

5.5. Zpracováním osobních údajů Investorů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. Investor souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být Provozovatelem předávány 

třetím osobám v rámci skupiny Provozovatele. Pro účely Podmínek se za třetí osoby v rámci 

skupiny Provozovatele považují všechny takové osoby, které jsou vůči Provozovateli 

v postavení ovládající nebo ovládané osoby, mají s Provozovatelem společnou ovládanou nebo 

ovládající osobu, nebo mají majetkovou účast v Provozovateli, nebo Provozovatel má 

majetkovou účast v takové třetí osobě.  

5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 

způsobem. 

5.7. Investor potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná 

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 



5.8. V případě, že by se Investor domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování 

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Investora 

nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 

zpracování, může: 

5.8.1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 

5.8.2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

5.8.3.  Požádá-li Investor o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel 

povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle 

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 

poskytnutí informace. 

5.9. Investor je ztotožněn s tím, že Provozovatel je povinnou osobou podle ustanovení § 2 zákona 

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

terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je z tohoto důvodu povinen provádět 

identifikaci a kontrolu Investorů. 

5.10. Investor prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V případě, že po 

dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu nastane změna ohledně postavení Investora jako 

politicky exponované osoby, zavazuje se Investor o této skutečnosti neprodleně informovat 

Provozovatele.    

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

6.1. Provozovatel zajišťuje provoz Portálu zejména v Pracovní dny. 

6.2. Provozovatel je povinen řádně a včas provést Uživatelské platby dle čl. 3.14 část A Podmínek. 

6.3. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá ani neručí za dobytnost Pohledávky, ani za to, že 

Pohledávka v době postoupení trvala. 

6.4. V případě vzniku povinnosti Provozovatele nahradit újmu Investora v souvislosti s užíváním 

Portálu si smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé Investorovi tak, 

že celková náhrada veškeré újmy vzniklé z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena 

částkou, kterou Investor skutečně uhradil Provozovateli za využití služeb, v souvislosti s 

kterými újma vznikla. 

6.5. Provozovatel nepřebírá žádná rizika spojená s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky. 

Provozovatel pouze umožňuje, aby na jeho webovém portále docházelo k elektronickému 

postupování Pohledávek. Provozovatel také zajišťuje provedení Uživatelských plateb. 

6.6. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není povinen kontrolovat pravdivost 

jakýchkoli tvrzení či informací učiněných Poskytovateli, a že nenese odpovědnost za jakoukoli 

škodu vzniklou z tohoto důvodu. 



7. PRÁVA A POVINNOSTI INVESTORŮ 

7.1. Investor bere na vědomí, že Provozovatel poskytuje pouze technické řešení elektronického 

postupování Pohledávek a není způsobilý v dané záležitosti poskytovat odborné rady ve 

smyslu § 2950 občanského zákoníku, a že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou 

z důvodu nevhodné formulace Smlouvy o postoupení pohledávky či jakékoli jiné smlouvy dle 

čl. 1.1 část A Podmínek. 

7.2. Investor je povinen prostřednictvím Portálu oznámit Provozovateli jakékoli skutečnosti, které 

by mohly mít za následek jeho úpadek či zahájení insolvenčního, exekučního nebo soudního 

řízení proti jeho osobě, nebo jakoukoli jinou skutečnost, která by mohla mít za následek 

ohrožení jejich ekonomické stability. 

7.3. Investor není oprávněn Pohledávku dále postoupit na třetí osobu, a to ani na jiného Investora; 

to však neplatí pro případ postupu dle čl. 8 část B Podmínek, kdy je Investor oprávněn (či 

podle okolností povinen) postoupit Pohledávku na Poskytovatele.  

7.4. Investor prohlašuje, že si je vědom všech rizik, která jsou spojena s nabytím Pohledávky a s 

uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky a všech souvisejících smluv, a to zejména rizika 

nedobytnosti Pohledávek získaných postoupením. 

7.5. Investor uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky potvrzuje, že si je vědom toho, že 

nabývání Pohledávek prostřednictvím Portálu zahrnuje riziko spočívající v možnosti ztráty 

části nebo všech vynaložených finančních prostředků. Investor bere na vědomí doporučení 

Provozovatele investovat pouze takovou část svého majetku, jejíž ztráta je pro Investora 

přijatelná a nijak jej neohrozí. Investor plně nese veškerá rizika svých investic do úvěrů. 

Investor prohlašuje, že s ohledem na všechny okolnosti související s užíváním Portálu si je 

vědom toho, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla Investorovi 

vzniknout, může činit až částku, kterou Investor uhradil v souvislosti s postupováním 

Pohledávek. 

7.6. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může v některých smlouvách dle čl. 

1.1 část A Podmínek vystupovat zároveň jako smluvní strana a zároveň jako zmocněnec jiné 

smluvní strany (zejména Investora či Poskytovatele). Investor potvrzuje, že v této situaci 

nespatřuje konflikt zájmů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že veškeré takovéto smlouvy 

jsou uzavírány na základě závazných vzorů dostupných na Portálu a Provozovatel nemá 

možnost změnit žádné podstatné náležitosti smlouvy, které naopak podléhají výlučné vůli 

zastupované osoby. 

7.7. Investor je v rámci procesu registrace dle čl. 2  část A Podmínek povinen uvádět veškeré 

požadované údaje a doklady pravdivě a podle skutečnosti, a je povinen jakoukoli změnu bez 

zbytečného odkladu oznámit Provozovateli.   

8. PROVOZ PORTÁLU 

8.1. Investor bere na vědomí, že provoz Portálu, včetně provozu Uživatelského účtu, nemusí být 

Provozovatelem zajišťován nepřetržitě, zejména v případě technických potíží Provozovatele. 



Provoz Portálu dále nemusí být Provozovatelem zajišťován zejména v případě, že tomu brání 

potíže na straně Investora nebo na straně jiných osob. Provoz Portálu tak nemusí být 

Provozovatelem zajišťován zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické 

energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům 

vyšší moci. V takovém případě je však Provozovatel povinen vyvinout úsilí k zajištění nápravy.  

8.2. Veškerá komunikace mezi Investory a Provozovatelem a/nebo mezi Investory je vedena 

výlučně přes emailové účty uvedené v rámci registrace na Portálu. Pro vyloučení veškerých 

pochybností platí, že příslušná zpráva je doručena okamžikem, kdy se dostane do sféry 

dispozice svého adresáta (tj. okamžikem, kdy je adresátovi objektivně umožněno seznámit se 

s obsahem zprávy). 

9. SANKCE A PRODLENÍ 

9.1. V případě, že Investor poruší svou povinnost podle čl. 7.3 části A Podmínek, vzniká 

Provozovateli vůči Investorovi právo na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) 

z hodnoty příslušné Pohledávky, a to za každý případ takového porušení. 

9.2. V případě, že Investor poruší svou povinnost podle čl. 7.2 nebo čl. 7.7 části A Podmínek, 

vzniká Provozovateli vůči Investorovi právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých), za každé takové porušení. 

9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je splatná na 

výzvu. 

ČÁST B – NABYTÍ POHLEDÁVKY 

1. POHLEDÁVKA 

1.1. Pohledávka, která je způsobilá být předmětem Zadání pohledávky prostřednictvím Portálu, 

musí být: 

1.1.1. platně vzniklou pohledávkou, která existuje a je způsobilá být předmětem postoupení ve 

smyslu § 1881 občanského zákoníku; 

1.1.2. pohledávka Poskytovatele vůči Dlužníkovi z Úvěrové smlouvy nebo Pohledávka 

Investora vůči Dlužníkovi nabytá v rámci Portálu; Provozovatel může rozhodnout, že 

Pohledávkou může být též pohledávka z jiné než Úvěrové smlouvy. V takovém případě 

se ustanovení a definice obsažené v těchto Podmínkách použijí obdobně, nebude-li 

uvedeno jinak. 

1.2. Provozovatel není povinen provést Uveřejnění pohledávky; Provozovatel si tedy vyhrazuje 

právo s konečnou platností rozhodnout, jaká Pohledávka je způsobilá být předmětem Zadání 

pohledávky. Provozovatel je oprávněn označit dle svého rozhodnutí jako nezpůsobilou 

jakoukoliv Pohledávku. 



2. ZADÁNÍ POHLEDÁVKY 

2.1. Zadání pohledávky je možné realizovat pouze prostřednictvím Portálu. Pohledávku získanou 

v rámci Portálu lze postoupit pouze prostřednictvím Portálu na základě dalšího Zadání 

pohledávky. 

2.2. O výběru Pohledávky k jejímu zadání do Portálu a o následném Zadání pohledávky rozhoduje 

na svoji vlastní odpovědnost výlučně Poskytovatel. Tím není dotčeno právo Provozovatele dle 

čl. 1.2 část B Podmínek. 

3. AKCEPTACE NABÍDKY 

3.1. Akceptaci nabídky není možné provést v případě, že zůstatek na Virtuálním účtu Investora je 

nižší než Kupní cena Pohledávky zamýšlené k Akceptaci nabídky včetně příslušné odměny dle 

čl. 4.1 část A Podmínek. 

3.2. Akceptaci nabídky je možné provést pouze v případě, že celková hodnota doposud získaných 

Pohledávek včetně Pohledávky zamýšlené k Akceptaci nabídky nedosáhla finančního limitu 

obchodu stanoveného dle ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) bod 4 AML (ke dni účinnosti 

těchto Podmínek činí tento limit 15.000 EUR).  

3.3. Investor může provést Akceptaci nabídky i v případě překročení finančního limitu dle 

předchozího článku, avšak pouze v případě, že: 

3.3.1.  Provozovateli poskytl všechny požadované doklady a informace potřebné k provedení 

řádné identifikace a kontroly Investora v souladu s AML, a že 

3.3.2. v rámci provedení identifikace a kontroly vyhoví všem zákonným požadavkům (zejména 

se nebude jednat o tzv. podezřelý obchod). 

V takovém případě Provozovatel umožní Investorovi nabývat Pohledávky i nad tento limit, o 

čemž jej informuje komunikačními prostředky v rámci Portálu.  

3.4. Momentem Akceptace nabídky dojde k uzavření příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky 

a dále k vygenerování neodvolatelného platebního příkazu Investora k provedení platební 

transakce ve výši odpovídající Kupní ceně. 

4. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY A SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY  

4.1. Pohledávka je postoupena na základě příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené 

mezi Investorem jako postupníkem a Poskytovatelem jako postupitelem, a to v souladu s její 

vzorovou verzí, která je dostupná na webových stránkách Portálu. 

4.2. Smlouvu o postoupení pohledávky uzavírá jménem a na účet Poskytovatele jako postupitele 

Provozovatel, a to na základě příslušného zmocnění.  

4.3. Pohledávka je blíže specifikována v příslušné Smlouvě o postoupení pohledávky.  



4.4. Kupní cena odpovídá ceně stanovené Poskytovatelem jako postupitelem v rámci Zadání 

pohledávky a akceptované jiným Investorem jako postupníkem v rámci Akceptace nabídky a 

je blíže specifikována v příslušné Smlouvě o postoupení pohledávky.  

4.5. Kupní cena bude uhrazena bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné Smlouvy o 

postoupení pohledávky, nejpozději však ve lhůtě dle čl. 3 část A Podmínek, a to následujícím 

způsobem.  

4.5.1. z Virtuálního účtu Investora jako postupníka bude odečtena Kupní cena;  

4.5.2. ve prospěch Virtuálního účtu Poskytovatele jako postupitele bude následně připsána 

Kupní cena; 

4.6. V případě, že v době uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky bude celková hodnota 

pohledávky z jistiny z příslušné Úvěrové smlouvy, kterou v této době skutečně vlastnil 

Poskytovatel, nižší, než hodnota pohledávky z jistiny ve vlastnictví Poskytovatele uvedená na 

Portálu (např. z důvodu, že Dlužník před uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky již 

uhradil Poskytovateli část svého dluhu, avšak tato skutečnost nebyla zobrazena na Portálu), má 

Poskytovatel právo odstoupit částečně od Smlouvy o postoupení pohledávky, a to v takovém 

rozsahu, aby poměr mezi (i) celkovou hodnotou Pohledávky z jistiny nabývané původně 

Investorem na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a (ii) celkovou hodnotou pohledávky 

z jistiny z příslušné Úvěrové smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele, která byla v době uzavření 

Smlouvy o postoupení pohledávky uvedena na Portálu, byl shodný s poměrem mezi (i) 

celkovou hodnotou Pohledávky z jistiny skutečně nabyté Investorem na základě Smlouvy o 

postoupení pohledávky po odstoupení dle tohoto článku a (ii) celkovou hodnotou pohledávky 

z jistiny z příslušné Úvěrové smlouvy, kterou v době postoupení Poskytovatel skutečně 

vlastnil. Částečným odstoupením od Smlouvy o postoupení pohledávky ve vztahu 

k Pohledávce z jistiny z Úvěrové smlouvy je účinné ke dni uzavření Smlouvy o postoupení 

pohledávky. Částečné odstoupení od Smlouvy o postoupení pohledávky ve vztahu 

k Pohledávce z úroku z Úvěrové smlouvy je účinné ke dni účinnosti částečného odstoupení od 

Smlouvy o postoupení pohledávky. Částečné odstoupení od Smlouvy o postoupení pohledávky 

dle tohoto článku či jménem Poskytovatele Provozovatel na základě příslušného zmocnění, a 

to dnem uvedení skutečné výše hodnoty pohledávky z jistiny ve vlastnictví Poskytovatele ke 

dni uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky na Portálu.   

4.7. Správu, uplatnění a vymáhání Pohledávky provádí v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7 

část B Podmínek Poskytovatel, popřípadě Provozovatel, či jimi pověřené třetí osoby.  

4.8. Uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky Investor zmocňuje pro případ předpokládaný 

v čl. 7.2.2 část B Podmínek Provozovatele ke správě, uplatňování a vymáhání postoupené 

Pohledávky a dále k notifikaci Dlužníka o postoupení pohledávky, a to vše jménem a na účet 

Investora. Zmocnění dle tohoto článku je Investor oprávněn odvolat pouze v případě hrubého 

porušení povinností Provozovatele řádně spravovat Pohledávku. Investor dále uzavřením 

Smlouvy o postoupení pohledávky zmocňuje Provozovatele k uplatnění a vymáhání jakýchkoli 

případných pohledávek vůči Poskytovateli, které Investorovi vzniknou na základě Smlouvy o 

postoupení pohledávky či na základě těchto Podmínek. 

4.9. Investorovi bude současně s uzavřením příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky ze strany 



Provozovatele předána dokumentace o této Pohledávce ve formě Pohledávkového listu, který 

tvoří nedílnou přílohu Smlouvy o postoupení pohledávky. Investor v této souvislosti výslovně 

prohlašuje, že Pohledávkový list považuje za dostatečný k uplatnění postoupené Pohledávky, a 

to zejména s ohledem na skutečnost, že Pohledávka bude nadále spravována výhradně 

postupem dle čl. 7 části B Podmínek, a s tímto postupem vyslovuje souhlas. 

4.10. Investor je povinen odvést veškeré příslušné Daně související s postoupením Pohledávky či její 

správou nebo uplatněním a vymáháním. 

4.11. Pokud by se jakékoliv ustanovení Smlouvy o postoupení pohledávky stalo podle platné právní 

úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena 

nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních 

ustanovení. Provozovatel i Investor se pro tyto případy zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 

účinným a vymahatelným, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení. 

4.12. Obsah Smlouvy o postoupení pohledávky je dále specifikován přímo v příslušné Smlouvě 

o postoupení pohledávky. 

5. AUTOINVEST 

5.1. Investor má možnost využít automatického systému koupě Pohledávek podle jím zvolených 

kritérií - tzv. Autoinvest. Autoinvest představuje zvláštní způsob uzavření Smlouvy o 

postoupení pohledávky. Autoinvest je proveden na základě elektronického úkonu Investora 

učiněného v rámci jeho Uživatelského účtu. 

5.2. Na základě Autoinvestu se Investor obrací na vybrané Poskytovatele s návrhem na uzavření 

Smlouvy o postoupení pohledávky v souladu s ustanovením § 1780 občanského zákoníku. 

Autoinvest se považuje za závazný projev úmyslu Investora uzavřít Smlouvu o postoupení 

pohledávky a za projev vůle být svojí nabídkou vázán v případě, že bude jeho nabídka ze 

strany Poskytovatele přijata.  

5.3. Autoinvest se považuje za časově neomezený, lze jej však zrušit prostřednictvím 

elektronických prostředků v rámci Uživatelského účtu, a to až do okamžiku uzavření Smlouvy 

o postoupení pohledávky. 

5.4. V rámci Autoinvestu Investor specifikuje další podmínky a náležitosti, za kterých má být 

příslušná Smlouva o postoupení pohledávky uzavřena. Investor specifikuje zejména 

požadavky na náležitosti, které mají být uvedené v Pohledávkovém listě. Investor dále 

specifikuje procento  z vlastních volných peněžních prostředků na svém Virtuálním účtu, 

maximální cenu, kterou je ochoten v rámci příslušného Autoinvestu proinvestovat (zaplatit).  

5.5. Smlouvu o postoupení pohledávky uzavírá jménem příslušného Poskytovatele Provozovatel 

na základě zvláštní plné moci k tomu mu udělené ze strany příslušného Poskytovatele. 

5.6. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena se všemi Poskytovateli či jinými Investory 

v pořadí podle okamžiku, ve kterém provedli Zadání pohledávky, a to až do dosažení 



maximální hodnoty procenta z vlastních volných peněžních prostředků na Virtuálním účtu 

Investora (do dosažení maximální ceny) dle čl. 5.4 část B Podmínek. 

5.7. Investor zmocňuje Provozovatele k notifikaci Poskytovatele o uzavření Smlouvy o postoupení 

pohledávky a uděluje mu k tomu plnou moc. Provozovatel notifikuje Poskytovatele bez 

zbytečného odkladu prostřednictvím Portálu. 

5.8. Na uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky na základě Autoinvestu se dále přiměřeně 

použije ustanovení článku 3 a 4 část B Podmínek. 

6. PŘEDKUPNÍ PRÁVO PROVOZOVATELE 

6.1. Investor jako dlužník a Provozovatel jako předkupník uzavírají okamžikem Akceptace nabídky 

Smlouvu o předkupním právu k Pohledávce ve smyslu § 2140 a násl. občanského zákoníku, 

spočívající v povinnosti Investora nabídnout v případě postoupení Pohledávky (či její části) 

Pohledávku ke koupi Provozovateli. 

6.2. Kupní cena Pohledávky, za kterou se Investor zavazuje nabídnout Pohledávku Provozovateli 

ke koupi, odpovídá výši nesplacené jistiny postupované Pohledávky. 

6.3. Provozovatel zaplatí Investorovi kupní cenu za Pohledávku dle čl. 6.2 část B Podmínek do 14 

Pracovních dní ode dne doručení nabídky ke koupi příslušné Pohledávky, nebo v téže lhůtě 

oznámí Investorovi, že o koupi příslušné Pohledávky nemá zájem. Kupní cena dle tohoto 

článku bude uhrazena na Bankovní účet Investora. 

6.4. V případě, že Investor nabídne příslušnou Pohledávku k postoupení třetí osobě 

prostřednictvím Portálu – tj. v případě, že koupěchtivým ve smyslu § 2140 odst. 1 občanského 

zákoníku bude jiný Investor, se Předkupní právo neuplatní. 

7. SPRÁVA POSTOUPENÉ POHLEDÁVKY 

7.1. Ve smyslu § 1882 občanského zákoníku není Dlužník informován o postoupení Pohledávky. 

Investor může informovat Dlužníka o postoupení Pohledávky pouze po předchozím 

písemném souhlasu Provozovatele.  

7.2. Bez ohledu na skutečnost, že došlo k postoupení Pohledávky, není Investor oprávněn 

Pohledávku sám spravovat, uplatňovat nebo vymáhat. Správu, uplatňování a vymáhání 

postoupené Pohledávky po jejím postoupení nadále zajišťuje:  

7.2.1. primárně Poskytovatel, a to svým jménem, avšak na účet Investora; v takovém případě 

platí Dlužník veškeré Platby dlužníka i nadále Poskytovateli, který následně v souladu 

s tímto článkem převede odpovídající část Platby dlužníka na Investora a to s využitím 

prostředků v rámci Portálu (Virtuální účet); nebo 

7.2.2. Provozovatel, a to zejména v následujících případech: 

7.2.2.1. dojde k platnému odvolání pověření ke správě, uplatnění či vymáhání 



Pohledávky uděleného Investorem Poskytovateli na základě příslušné Smlouvy 

o postoupení pohledávky, a to ve vztahu k jakékoli Pohledávce, která vyplývá ze 

stejné Úvěrové smlouvy jako Pohledávka, která má být spravovaná dle tohoto 

čl. 7.2.2. část B Podmínek; Investor může odvolat své pověření pouze v případě 

hrubého porušení povinností Poskytovatele řádně spravovat Pohledávku,  

7.2.2.2. Provozovatel dojde k závěru, že Poskytovatel není nadále objektivně schopen 

zajišťovat řádnou správu postoupené Pohledávky.  

7.2.2.3. jsou splněny podmínky dle čl. 8.2.1, 8.2.3 nebo 8.2.4 část B Podmínek, a 

zároveň nedošlo k provedení Zpětného odkupu.   

Provozovatel notifikuje Dlužníka o postoupení Pohledávky bez zbytečného odkladu 

poté, co nastane některý z případů dle čl. 7.2.2. Provozovatel zajišťuje správu, 

uplatňování a vymáhání Pohledávky s účinností ode dne prokazatelného doručení 

oznámení o postoupení Pohledávky Dlužníkovi. Ustanovení tohoto článku 7 část B 

Podmínek vymezující práva a povinnosti Poskytovatele se v tomto případě použije 

přiměřeně i pro Provozovatele. Provozovatel je zejména povinen vykonávat správu 

Pohledávky s řádnou péčí. 

7.3. Poskytovatel je v rámci správy Pohledávky oprávněn činit veškeré rozumné kroky a úkony za 

účelem zajištění řádné správy Pohledávky. Poskytovatel je povinen vykonávat správu 

Pohledávky s řádnou péčí.   

7.4. Zahájení Vymáhacího procesu závisí zcela na výlučném rozhodnutí Poskytovatele. 

Poskytovatel je však povinen rozhodnout o zahájení Vymáhacího procesu s řádnou péčí.  

7.5. Poskytovatel je povinen zasílat Provozovateli pravidelně reporty a přehledy o Platbách 

dlužníka přijatých Poskytovatelem v předcházejícím kalendářním týdnu. Na základě těchto 

reportů a přehledů následně Provozovatel jako zmocněnec Poskytovatele vygeneruje 

nejpozději do konce následujícího Pracovního dne Rozúčtování Plateb dlužníka mezi 

jednotlivé Investory, kteří vlastní Pohledávky z příslušné Úvěrové smlouvy, ke které se 

vztahuje Platba dlužníka. 

7.6. Na základě Rozúčtování provedeného dle předchozího článku je Poskytovatel povinen zaslat 

Investorům jejich podíl na obdržené Platbě dlužníka (Uživatelskou platbu dle čl. 3.14.4 část A 

Podmínek), a to prostřednictvím prostředků Portálu (Virtuální účet). Výše tohoto podílu 

odpovídá poměru hodnoty postoupené Pohledávky ve vlastnictví příslušného Investora a 

hodnoty ostatních pohledávek z Úvěrové smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele či jiných 

Investorů. Úhrada příslušné částky ve prospěch Investorů dle tohoto článku bude provedena 

v souladu a ve lhůtách dle čl. 3.10 část A Podmínek, přičemž za den vzniku povinnosti 

Poskytovatele uhradit příslušný podíl na Platbě dlužníka se považuje den vygenerování 

Rozúčtování dle předchozího článku. V případě, že by z jakéhokoli důvodu došlo k ukončení 

Smlouvy o uživatelském účtu příslušného Investora, který by zároveň stále vlastnil postoupené 

Pohledávky, bude podíl takového investora na základě Rozúčtování uhrazen přímo na jeho 

Bankovní účet. 

7.7. Nebude-li příslušná Platba dlužníka zaplacena ze strany Dlužníka v celé výši dle příslušné 



Úvěrové smlouvy, použijí se pro účely Smlouvy o uživatelském účtu a Smlouvy postoupení 

Pohledávky peněžní prostředky z Platby dlužníka následujícím způsobem: 

7.7.1. Nejprve dojde k rozdělení a výplatě příslušné splátky ze sjednaného úroku z Úvěru, 

7.7.2. Následně na splátky jistiny Úvěru, a 

7.7.3. jako poslední bude rozděleno a vyplaceno plnění z případných smluvních pokut či jiných 

plateb vzniklých z titulu příslušné Úvěrové smlouvy, pokud bude toto plnění tvořit 

Pohledávku ve smyslu příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY, ZPĚTNÝ ODKUP 

POHLEDÁVKY A VYSTOUPENÍ Z INVESTICE 

8.1. Investor není oprávněn odstoupit od Smlouvy o postoupení Pohledávky ani ji jiným způsobem 

ukončit. Ujednáním dle předchozí věty nejsou dotčena spotřebitelská ustanovení ani právo 

Poskytovatele odstoupit od části Smlouvy o postoupení pohledávky dle čl. 4.6 část B těchto 

Podmínek. 

8.2. V případě, že dojde ke kterémukoli z níže uvedených případů, jsou Investor a Poskytovatel 

povinni prostřednictvím Portálu realizovat Zpětný odkup Pohledávky, kterým dojde 

k postoupení Pohledávky z Investora na Poskytovatele, a to do 10 Pracovních dnů po 

okamžiku, ve kterém uvedený případ nastane: 

8.2.1. Provozovatel nařídí Zpětný odkup. 

8.2.2. Poskytovatel požádá provozovatele o Zpětný odkup.  

8.2.3. Investor uplatní Garanci zpětného odkupu, pokud je Garance zpětného odkupu u 

postupované Pohledávky nabízena. 

8.2.4. Investor provede Vystoupení z investice, pokud je Vystoupení z investice u postupované 

Pohledávky nabízeno. 

8.3. Provozovatel je oprávněn nařídit Zpětný odkup postoupené Pohledávky prostřednictvím 

Portálu zejména v následujících případech: 

8.3.1. v případě, že Poskytovatel jednostranně ukončí Úvěrovou smlouvu, na základě které 

příslušná Pohledávka vznikla, Úvěrová smlouva z jakéhokoliv důvodu stane neplatnou 

ať už zcela nebo zčásti, nebo se stane nezákonnou pro kteroukoli Stranu, která má plnit 

své povinnosti vyplývající z této Úvěrové smlouvy. 

8.3.2. Dojde k prokazatelnému zjištění, že Úvěrová smlouva nebo Smlouva o postoupení 

pohledávky byla kteroukoli smluvní stranou uzavřena s úmyslem dopustit se trestného 

činu podvodu nebo úvěrového podvodu. 

8.3.3. Dojde k porušení kterékoli povinnosti Poskytovatele sjednané ve Smlouvě o spolupráci, 

nebo vyplývající z těchto Podmínek, zejména povinnosti řádně spravovat Pohledávku.  



8.3.4. Provozovatel dojde k závěru, že Poskytovateli hrozí zahájení insolvenčního nebo 

exekučního řízení, které by mohlo ohrozit schopnost Poskytovatele dostát svým 

závazkům, nebo vstup do likvidace. 

8.3.5. Dojde k doručení výpovědi Smlouvy o spolupráci s příslušným Poskytovatelem. 

8.4. V případě realizace Zpětného odkupu dle čl. 8.2.2 část B Podmínek uzavírá s Poskytovatelem 

příslušnou smlouvu o postoupení pohledávky Provozovatel jménem a na účet Investora. 

V ostatních případech uzavírá s Investorem příslušnou smlouvu o postoupení pohledávky 

Provozovatel jménem a na účet Poskytovatele.  

8.5. Uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávky Investor zmocňuje Provozovatele k uzavření 

smlouvy o postoupení Pohledávky, kterou se realizuje Zpětný odkup dle čl. 8.2.2 část B 

Podmínek. Zmocnění dle tohoto článku je Investor oprávněn odvolat pouze v případě 

hrubého porušení povinností Provozovatele.  

8.6. Na Zpětný odkup se použije úprava dle čl. 4 část B Podmínek obdobně. 

8.7. Cena za Zpětný odkup příslušné Pohledávky hrazená Poskytovatelem Investorovi odpovídá 

výši nesplacené jistiny postupované Pohledávky a hodnotě pohledávky z příslušenství 

náležejícího k části pohledávky z jistiny postupované Pohledávky za dobu od uzavření 

příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky nebo od provedení posledního Rozúčtování 

(podle toho, co nastalo později) do doby provedení Zpětného odkupu. 

8.8. V případě Zpětného odkupu dle čl. 8.2.1 či 8.2.2 část B Podmínek se Zpětný odkup neprovede 

v případě, že dotčený Poskytovatel nemá na svém Virtuálním účtu dostatek peněžních 

prostředků k úhradě ceny za Zpětný odkup. Poskytovatel odpovídá v takovém případě 

Provozovateli, Investorovi či třetím osobám za veškerou způsobenou škodu, která jim 

z důvodu neprovedení Zpětného odkupu vznikla.  

8.9. V případě, že je to u postoupené Pohledávky nabízeno (uvedeno ve Smlouvě o postoupení 

pohledávky), může Investor kdykoli uplatnit Vystoupení z Investice. Poplatek za Vystoupení 

z investice je uveden v příslušné Smlouvě o postoupení pohledávky. Pro Vystoupení z investice 

se úprava Zpětného odkupu použije obdobně. Mimo výše uvedených možností může Investor 

dále požádat Poskytovatele o zpětné odkoupení postoupené Pohledávky. Pokud Poskytovatel 

této žádosti vyhoví, navrhne Investorovi Podmínky pro odkoupení Pohledávky. Pro vyloučení 

pochybností platí, že Poskytovatel není povinen této žádosti vyhovět. 

ČÁST C – SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ 

1. SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ 

1.1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze na smlouvy dle čl. 1.1 části A Podmínek, které se 

spotřebitelem uzavírá podnikatel. 

1.2. V případě, že byla příslušná smlouva dle čl. 1.1 části A Podmínek uzavřena za využití 

prostředků komunikace na dálku, je spotřebitel oprávněn od této smlouvy odstoupit do 14 dnů 



od jejího uzavření. 

1.3. Spotřebitel je oprávněn od kterékoli smlouvy dle čl. 1.1 část A Podmínek odstoupit. V případě 

odstoupení od Smlouvy o uživatelském účtu se automaticky od počátku ruší též veškeré ostatní 

smlouvy uzavřené v prostředí Portálu. V případě odstoupení od jakékoli smlouvy dle čl. 1.1 

část A Podmínek ve vztahu k určité Pohledávce se automaticky od počátku ruší též veškeré 

ostatní smlouvy uzavřené v prostředí Portálu ve vztahu k této Pohledávce.  

1.4. Investor souhlasí s tím, aby Provozovatel, resp. příslušná smluvní strana začala poskytovat 

plnění dle Smlouvy o uživatelském účtu, Smlouvy o postoupení pohledávky či jakékoli jiné 

smlouvy dle čl. 1.1 část A Podmínek ihned po uzavření příslušné smlouvy, tedy před uplynutím 

lhůty pro odstoupení od příslušné smlouvy dle čl. 1.2 část C Podmínek. V případě, že byla 

příslušná Smlouva o uživatelském účtu uzavřena za využití prostředků komunikace na dálku, 

použije se ustanovení tohoto článku obdobně. Pokud jde o smlouvu uzavřenou distančním 

způsobem dle ust. § 1820 a násl. občanského zákoníku, a byla splněna se souhlasem 

spotřebitele dle tohoto článku před uplynutím lhůty pro odstoupení od příslušné smlouvy dle 

čl. 1.1 části A Podmínek, nemá Investor právo od této smlouvy odstoupit.  

1.5. Provozovatel uvádí následující informace:  

1.5.1. totožnost Provozovatele: BONDSTER Marketplace, s.r.o., se sídlem U Libeňského 

pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 031 14 147, DIČ: CZ03114147 zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227708, 

kontaktní adresa provozovny je: U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, 

telefonní číslo je: 283061555, adresa pro doručování elektronické pošty je 

info@bondster.com; 

1.5.2. označení služby: služby zprostředkování elektronického postupování pohledávek a 

poskytování platebních služeb malého rozsahu; 

1.5.3. způsob platby a způsob plnění: Investor je povinen provádět veškeré platby dle čl. 3.5 

část A Podmínek bezhotovostně na účet, a to ze svého Bankovního účtu a pod 

variabilním symbolem, jež mu Provozovatel sdělí písemně. V případě Uživatelských 

plateb Investor provádí platby prostřednictvím Virtuálního účtu; 

1.5.4. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na 

prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků 

komunikace na dálku a neliší se od základní sazby; 

1.5.5. nejkratší doba, po kterou budou smlouvy dle čl. 1.1části A Podmínek strany zavazovat: 

Smlouvy budou strany zavazovat po dobu uvedenou v příslušné smlouvě; 

1.5.6. hlavní předmět podnikání Provozovatele: Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti služby v oblasti administrativní 

správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; 

1.5.7. název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností 

podnikatele, jde-li o podnikání na základě povolení: místně příslušný živnostenský úřad, 



tj. Živnostenský úřad Praha 8, U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8; 

1.5.8. celková cena poskytované služby včetně všech poplatků, jakož i daní placených 

prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou 

cenu určit předem, pak veškeré údaje o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující 

spotřebiteli si tuto cenu ověřit: celkovou cenu nelze určit předem, neboť může být 

ovlivněna jednostrannými úkony Investorů, způsob výpočtu konečné ceny (včetně všech 

poplatků a jiných souvisejících nákladů) je uveden v příslušných smlouvách dle čl. 1.1 

části A Podmínek, těchto Podmínkách a/nebo Sazebníku; 

1.5.9. údaje o dalších daních nebo nákladech, které se prostřednictvím podnikatele nehradí 

nebo které podnikatel nevybírá: Investor hradí veškeré zákonem požadované daně ve 

vztahu k využívání jakýchkoli služeb poskytovaných v rámci Portálu, Investor hradí 

náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje 

služby prostředků komunikace na dálku; 

1.5.10. možná rizika mimo kontrolu Investorů spojená s poskytovanou finanční službou: 

Provozovatel upozorňuje na rizika spojená s postupováním Pohledávek, jejichž bližší 

specifikace je uvedena v těchto Podmínkách, a to zejména v čl. 7.4 a 7.5 část A 

Podmínek; 

1.5.11. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy 

bere Provozovatel za základ pro vytvoření vztahů s Investory před uzavřením smluv dle 

čl. 1.1 části A Podmínek: Česká republika; 

1.5.12. údaj o smluvní doložce o rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze 

smlouvy: v případě sporů vzniklých z jakékoli smlouvy dle čl. 1.1 části A Podmínek bude 

rozhodováno v soudním řízení či v rozhodčím řízení dle uzavřené rozhodčí smlouvy 

podle práva České republiky, případně je spor mezi Provozovatelem a Investory možné 

mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra (viz dále); 

1.5.13. údaj o jazyku, ve kterém bude Provozovatel s Investory jednat za trvání závazku a ve 

kterém poskytne Investorům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk. Provozovatel 

si vyhrazuje právo jednat v budoucnu také v anglickém a německém jazyce; 

1.5.14.  údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů 

včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: 

Investor se může obrátit s konkrétní stížností na Provozovatele, a to písemně na adresu 

jeho sídla, kontaktní adresu nebo elektronickou poštou na adresu: 

stiznost@bondster.com nebo complaint@bondster.com, stížnost vyřídí některý z 

vedoucích pracovníků Provozovatele a dotčenému Investorovi zašle prostřednictvím 

emailu písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 10-ti 

Pracovních dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu 

vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Investorem; Investor se 

může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru 

nad činností Provozovatele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; 

1.5.15. údaj o existenci garančního fondu: Finanční služba poskytovaná Provozovatelem 
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nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto 

nenáleží Investorům z titulu existence fondů a uzavření jakékoli smlouvy dle čl. 1.1 části 

A Podmínek žádná zvláštní oprávnění;  

1.5.16. doba, po kterou zůstávají poskytnuté údaje včetně údaje o ceně v platnosti: poskytnuté 

informace zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových 

stránkách Provozovatele. 

1.6. Ukončení Smlouvy o uživatelském účtu je závislé na vypořádání Smlouvy o postoupení 

pohledávky. Se Smlouvou o postoupení pohledávky je spojena Příkazní smlouva.  Oznámení o 

odstoupení od smlouvy dle čl. 1.1 části A Podmínek je Investor oprávněn zaslat Provozovateli 

zejména prostřednictvím Portálu, a jinak též na adresu sídla Provozovatele, či na jeho jinou 

kontaktní adresu.; přijetí oznámení o odstoupení od jakékoli smlouvy dle čl. 1.1 části A 

Podmínek Provozovatele potvrdí Investorovi bez zbytečného odkladu. Nevyžaduje se, aby 

Investor uvedl důvod odstoupení, a s právem odstoupit od příslušné smlouvy není spojen 

žádný postih. Využije-li Investor právo odstoupit od příslušné smlouvy podle tohoto článku, 

považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Investor v jejím průběhu odešle 

Provozovateli oznámení, že od příslušné smlouvy odstupuje. Odstoupí-li Investor od příslušné 

smlouvy, může po něm Provozovatel požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do 

této doby již skutečně poskytnutou; cena (poplatek) nesmí být nepřiměřená rozsahu 

poskytnuté služby; výše poplatku, který hradí Investor v případě odstoupení od příslušné 

smlouvy v souladu s tímto článkem za skutečně poskytnuté služby, odpovídá aktuálnímu 

Sazebníku. Odstoupí-li Investor od příslušné smlouvy, vrátí mu Provozovatel všechny peněžní 

prostředky, které od něho na základě takové smlouvy přijal, a to neprodleně, nejpozději však 

do 30 (třiceti) dnů ode dne odstoupení od takové smlouvy. Také Investor vrátí Provozovateli 

všechny peněžní prostředky nebo jiný majetek, který od něho na základě příslušné smlouvy 

přijal, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení od takové smlouvy 

odeslal. V případě neuplatnění práva na odstoupení od příslušné smlouvy zůstává taková 

smlouva nadále účinná. 

1.7. Pokud bude Provozovatel jednat při uzavírání příslušné smlouvy dle čl. 1.1 části A Podmínek 

prostřednictvím zástupce zprostředkovatele nebo zprostředkovatele, uvede tento zástupce 

nebo zprostředkovatel před uzavřením takové smlouvy svoji totožnost, telefonní číslo nebo 

adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, a dále i právní důvod, na 

jehož základě zástupce nebo zprostředkovatel právně jedná. 

1.8. Požádá-li o to Investor kdykoli za trvání závazku z příslušné smlouvy dle čl. 1.1 části A 

Podmínek, má právo dostat příslušnou smlouvu a Podmínky v tištěné podobě, jakož i právo 

změnit způsob komunikace na dálku. 

1.9. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, týkajícího se poskytování platebních 

služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na 

mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů, kterým je 

Kancelář finančního arbitra 

Legerova 1581/69 



110 00 Praha 1 

Tel.: + 420 257 042 070 

E-mail: arbitr@finarbitr.cz 

Internetová stránka: http://www.finarbitr.cz 

ID datové schránky: qr9ab9x 

1.10. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou 

komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum 

Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: 

http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů 

on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení 

spotřebitelských sporů on-line). 

ČÁST D – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ 
NĚKTERÝCH POJMŮ 

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu k jakékoli smlouvě dle čl. 1.1 části A 

Podmínek přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví. 

1.2. Investor na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; Investorovi tak nevzniká právo domáhat 

se vůči Provozovateli nebo Vůči jiným Investorům či vůči Poskytovateli navzájem obnovení 

jednání o jakékoli smlouvě dle čl. 1.1 části A Podmínek  pro případ, že by došlo ke změně 

okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 

nepoměr znevýhodněním Investorů buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 

neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

1.3. Investor souhlasí s tím, že Provozovatel může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z 

jakékoli smlouvy dle čl. 1.1 části A Podmínek nebo z její části třetí osobě. Provozovatel může 

jako postupitel převést svá práva a povinnosti z příslušné smlouvy nebo z její části třetí osobě i 

v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto 

smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči 

Investorovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Provozovatel jako postupitel 

postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. 

Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Investorovi jako postoupené straně se 

Provozovatel jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto 

následku může Investor jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Provozovateli jako 

postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do 10 dnů ode dne, kdy 

Provozovatel jako postupitel postoupení smlouvy Investorovi oznámil, jinak právo Investora 

učinit prohlášení zaniká. 

1.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25 . 5. 2017. 
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2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

2.1. Níže uvedené výrazy použité v této smlouvě s velkým písmenem mají následující význam: 

2.1.1. Akceptací nabídky se rozumí úkon Investora provedený elektronickými prostředky 

Portálu, kterým Investor projeví závaznou vůli ke koupi Pohledávky, čímž dojde 

k uzavření příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky. 

2.1.2. Autoinvestem se rozumí úkon Investora provedený elektronickými prostředky, kterým 

se Investor obrací na vybrané Poskytovatele s návrhem na uzavření Smlouvy o 

postoupení pohledávky, a to podle jím zadaných kritérií. 

2.1.3. Bankovním účtem se rozumí bankovní účet Investora, vedený u jím zvolené bankovní 

instituce, ze kterého byla provedena první platba v rámci Portálu, nebo jiný bankovní 

účet, u kterého Provozovatel provedl ověření vlastnictví a je takto označen buď v rámci 

Uživatelského účtu nebo jiným způsobem stanoveným Provozovatelem. 

2.1.4. Sazebníkem investora se rozumí platný sazebník Provozovatele za služby poskytované 

Provozovatelem prostřednictvím Portálu. Sazebník je nedílnou součástí těchto 

Podmínek a je k nim připojen. 

2.1.5. Daní se rozumí jakékoli daně dle platné právní úpravy České republiky nebo jiné 

poplatky povinně hrazené v souvislosti s postupováním pohledávek jakoukoli osobou.  

2.1.6. Dlužníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, vůči které má Poskytovatel 

Pohledávku z titulu příslušné Úvěrové smlouvy, na základě které byl Dlužníkovi ze 

strany Poskytovatele poskytnut Úvěr. 

2.1.7.  Garancí zpětného odkupu se rozumí závazek Poskytovatele provést Zpětný odkup 

v případě, že Dlužník bude v prodlení s úhradou Platby dlužníka po dobu uvedenou 

v příslušné Smlouvě o postoupení pohledávky. 

2.1.8. Investorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem prostřednictvím 

Portálu úplatně nabýt od Poskytovatele.  

2.1.9. Kupní cenou se rozumí cena za postoupení z Pohledávky na Investora. 

2.1.10. Minimálním podílem poskytovatele se rozumí podíl na Pohledávce, který si 

Poskytovatel půjčky musí ponechat ve svém vlastnictví. Nebude-li stanoveno jinak, činí 

hodnota Minimálního podílu poskytovatele 5% z celkové původní hodnoty Pohledávky 

z příslušné Úvěrové smlouvy. 

2.1.11. Odměnou se rozumí odměna hrazená Investorem Provozovateli za užívání služeb 

poskytnutých mu Provozovatelem prostřednictvím Portálu. Aktuální výše Odměny je 

stanovena v platném Sazebníku. 

2.1.12. Platbou dlužníka se rozumí veškeré platby ve vztahu k Pohledávce, které Dlužník 

uhradí na základě příslušné Úvěrové smlouvy, a to zejména pravidelné splátky Úvěru a 

Úroku, veškeré finanční prostředky vymožené v rámci uplatnění či vymáhání Pohledávky 



a veškeré finanční prostředky získané v rámci uspokojení ze Zajištění. Platbou Dlužníka 

se rozumí též jakékoli platby sloužící k uspokojení závazků Dlužníka z Úvěrové smlouvy, 

které za Dlužníka provedla třetí osoba. 

2.1.13. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky. 

2.1.14. Pohledávkou se rozumí pohledávky nebo jejich části, které má za Dlužníkem 

Poskytovatel na základě Úvěrové smlouvy nebo Investor na základě Smlouvy o 

postoupení pohledávky. Detailní specifikace Pohledávky je obsažena v příslušné 

Smlouvě o postoupení pohledávky.   

2.1.15. Pohledávkovým listem se rozumí doklad obsahující potřebné informace k uplatnění 

Pohledávky. Pohledávkový list tvoří součást příslušné Smlouvy o postoupení pohledávky 

2.1.16. Portálem se rozumí elektronický on-line systém postupování Pohledávek vytvořený a 

vlastněný Provozovatelem, provozovaný na webové doméně www.bondster.com. 

2.1.17. Poskytovatelem se rozumí původní věřitel, který na základě příslušné Úvěrové smlouvy 

poskytl Dlužníkovi Úvěr, a který má z tohoto titulu za Dlužníkem Pohledávku, kterou 

má zájem prostřednictvím Portálu úplatně postoupit na Investora. Poskytovatelem se 

dále rozumí věřitel, který získal Pohledávku za Dlužníkem na základě jiné právní 

skutečnosti nastalé mimo Portál. 

2.1.18. Pracovním dnem se rozumí kterýkoli den mimo soboty, neděle a státní svátky České 

republiky, a to v rozmezí od 8:00 do 16:30 hod. 

2.1.19. Provozovatelem se rozumí společnost BONDSTER Marketplace, s.r.o., se sídlem U 

Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 031 14 147, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227708. 

2.1.20. Rozúčtováním se rozumí postup rozúčtování přijatých Plateb dlužníka mezi jednotlivé 

Investory. 

2.1.21. Smlouvou o postoupení pohledávky se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím 

Portálu mezi Investorem jako postupníkem a Poskytovatelem jako postupitelem a 

Provozovatelem jako správcem (zmocněncem), na základě které Poskytovatel postupuje 

Pohledávku jinému Investorovi a Poskytovatel a Provozovatel se zavazují spravovat pro 

Investora postoupenou Pohledávku. Vzor Smlouvy o postoupení pohledávky je 

dostupný na Portálu 

2.1.22. Smlouvou o předkupním právu se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a 

Investorem okamžikem Akceptace nabídky, kterou se zřizuje předkupní právo 

k Pohledávce dle čl. 6 části B Podmínek. 

2.1.23. Smlouvou o spolupráci se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a 

Poskytovatelem, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti při využívání služeb 

Portálu ze strany Poskytovatele.  

http://www.bondster.com/


2.1.24. Smlouvou o uživatelském účtu se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem 

a Investorem, na základě které je Investorovi zřízen a provozován Uživatelský účet. Tato 

smlouva dále může upravovat další podmínky užívání Portálu ze strany Investora. 

2.1.25. Uveřejněním pohledávky se rozumí uveřejnění Pohledávky v rámci Portálu, které 

provede Provozovatel po Zadání pohledávky. 

2.1.26. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely těchto Podmínek rozumí jedinečné 

přístupové údaje vyžadované ke zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Investora 

ke svému Uživatelskému účtu a dále k označení Investora jako subjektu, který právně 

jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Investor 

skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření 

totožnosti Investora (důkazní funkce).  

2.1.27. Uživatelským účtem se rozumí účet zřízený Investorovi ze strany Provozovatele, 

prostřednictvím kterého jsou Investorovi zpřístupněny služby Portálu. 

2.1.28. Uživatelskými platbami se rozumí platby prováděné v rámci Portálu mezi Investory a 

Poskytovateli navzájem, jejichž účelem je zejména úhrada Kupní ceny, úhrada příslušné 

části Platby dlužníka či úhrada jiné platby související s postupováním Pohledávky či její 

správou. 

2.1.29. Úvěrem se rozumí finanční prostředky vyplacené Dlužníkovi na základě Úvěrové 

smlouvy. 

2.1.30. Úvěrovou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Dlužníkem a Poskytovatelem či 

jinou osobou, od které Poskytovatel nabyl Pohledávku, na základě které byl Dlužníkovi 

poskytnut Úvěr. 

2.1.31. Virtuálním účtem se rozumí platební účet vedený každému Investorovi ze strany 

Provozovatele, na kterém jsou vedeny Uživatelské platby, a jehož zřízení a vedení se řídí 

zákonnou úpravou obsaženou v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoPS“). 

2.1.32. Vymáhacím procesem se rozumí proces, který bezprostředně směřuje k vymožení 

Pohledávky. Vymáhací proces se zahajuje zesplatněním úvěru (tj. výzvou Dlužníkovi 

k úhradě celého Úvěru včetně příslušenství).   

2.1.33. Vystoupením z investice se rozumí úkon Investora provedený elektronickými 

prostředky Portálu, na základě kterého dojde ke Zpětnému odkupu. Vystoupení 

z investice je zpoplatněno podle aktuálního Sazebníku či podle příslušné Smlouvy o 

postoupení pohledávky.   

2.1.34. Zadáním pohledávky se rozumí úkon Poskytovatele nebo Investora provedený 

elektronickými prostředky v rámci Portálu, kterým Poskytovatel nebo Investor závazně 

projeví svoji vůli nabídnout Pohledávku k postoupení jiným Investorům prostřednictvím 

Portálu. 



2.1.35. Zajištěním se rozumí zajištění závazků Dlužníka vyplývajících mu z příslušné Úvěrové 

smlouvy, zejména zástavní právo zřízené ve prospěch Poskytovatele v souvislosti 

s příslušnou Úvěrovou smlouvou. 

2.1.36. Zpětným odkupem se rozumí uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi 

Investorem, Poskytovatelem a Provozovatelem, kterou se postupuje Pohledávka zpět 

z Investora na Poskytovatele. 

2.2. V případě, že výše uvedené výrazy budou v těchto Podmínkách uvedeny v množném čísle, 

platí pro ně stejná výkladová pravidla jako by byly uvedeny v čísle jednotném a naopak. 

ČÁST E – SAZEBNÍK INVESTORA 

Založení a vedení účtu Zdarma 

    

Odměna za poskytování platebního styku a 
souvisejících služeb vyplývajících z postupování 
Pohledávek 

1 % ročně z objemu držených investic. Poplatek se 
počítá denně a je účtován měsíčně k prvnímu dni 
následujícího měsíce.   

    

Příchozí platby Zdarma 

    

Odchozí platby  

V rámci ČR Zdarma 

SEPA platby Bankovní poplatky nebo poplatky třetích stran 

Ostatní platby Bankovní poplatky nebo poplatky třetích stran 

    

Ostatní poplatky:   

Zaslání výpisu poštou na vyžádání 150 Kč 

Vyhotovení dokumentů na požádání cena za stranu 150 Kč 

Náhrada nákladů Provozovatele vynaložených 
z důvodu požadavku Investora na součinnost 
Poskytovatele při činnosti požadované nad rámec 
Podmínek či Smlouvy o postoupení pohledávky 

1000 Kč každá započatá hodina 

 


