WE.TRADE
PRAVIDLA
PREAMBULE
Pojmy, které nejsou definovány v této Preambuli, mají význam uvedený v Pravidlech.
Účel a struktura těchto Pravidel
Tato Pravidla upravují provozování Platformy we.trade ve vztahu mezi Uživateli, jimž byl na
Platformu we.trade poskytnut přístup, a společností we.trade jakožto provozovatelem
Platformy we.trade. Charakteristika vlastní Platformy we.trade je podrobně popsána níže.
Společnost we.trade zpřístupní tato Pravidla (včetně této Preambule) Bankám a externím
Uživatelům Platformy we.trade. Poté budou tato Pravidla zpřístupněna ostatním Uživatelům
Platformy we.trade na internetových stránkách jejich příslušné Přihlašovací banky. Pravidla
jsou rozdělena do několika oddílů:
a)

speciální podmínky vztahující se na produkty nabízené některými bankami jejich
Klientům: Automatické vypořádání, Garantovanou platbu (BPU), Financování
pohledávky s BPU a Financování pohledávky, a

b)

minimální požadavky ohledně smluvních ustanovení, která mají být zahrnuta do
Klientských smluv mezi Obchodníky a jejich Přihlašovacími bankami, aby díky nim
vznikaly Smlouvy o přistoupení takového znění, že na jejich základě budou příslušní
Klienti vázáni podmínkami těchto Pravidel.

Přístup na Platformu we.trade a dodržování Pravidel
Uživateli Platformy we.trade jsou: i) Banky, ii) jednotliví Klienti, kteří byli těmito Bankami
Přihlášeni, a iii) třetí osoby, jimž byl udělen přístup k užívání Platformy we.trade.
Každá z Bank uzavřela se společností we.trade Licenční a servisní smlouvu, v níž se (kromě
jiného) příslušná Banka a společnost we.trade vzájemně zavázaly dodržovat tato Pravidla.
Každá z těchto Bank v návaznosti na to uzavřela se svými jednotlivými Klienty, jimž bude
udělen přístup na Platformu we.trade, Klientskou smlouvu, kterou se Banka a každý takový
Klient zavázali dodržovat tato Pravidla tím, že Klient přijal Klientská pravidla přístupu.
Všichni účastníci Platformy we.trade se proto zavázali, že při vstupu na Platformu we.trade a
při jejím užívání budou vázáni těmito Pravidly. Jednotlivé Přihlašovací banky rovněž zůstávají
odpovědné za dodržování národních právních a jiných předpisů, které pro ně platí v souvislosti
se získáváním Klientů a jejich kontrolou v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti, mezinárodními sankcemi a dodržováním zákonů a předpisů.
Až do uzavření Smluv o přistoupení nepředstavují Pravidla závazná a vymahatelná práva a
povinnosti mezi společností we.trade jako provozovatelem Platformy we.trade a Klienty
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Přihlášenými jejich Přihlašovací bankou k užívání Platformy we.trade. Jakmile dojde k
uzavření příslušné Smlouvy o přistoupení, má se za to, že společnost we.trade a Uživatelé
mezi sebou uzavřeli vícestrannou smlouvu a že jsou ve vztahu k jednáním a transakcím
uzavřeným na Platformě we.trade nebo v souvislosti s ní vázáni podmínkami Pravidel. Na
základě vícestranné smlouvy jsou podmínky Pravidel přímo vymahatelné mezi Uživateli,
přičemž ovšem kroky proti společnosti we.trade může podniknout pouze příslušná
Přihlašovací banka, pokud to vyžaduje Obchodník přihlášený takovou Přihlašovací bankou.
Vznikne-li jakýkoli spor mezi:
a)

Obchodníky, přičemž předmět takového sporu se týká výlučně Podkladové smlouvy (a
nikoli s ní související Sady dat pro Smart kontrakt), vyřeší si Obchodníci takový spor
výhradně samostatně mimo Platformu we.trade, aniž by do něj zapojovali své příslušné
Přihlašovací banky a společnost we.trade;

b)

Obchodníkem a Bankou, přičemž předmět takového sporu se týká Platformy we.trade
nebo Bankovního produktu, vyřeší si takový spor výhradně příslušný Obchodník a tato
Banka bez zapojení společnosti we.trade; a

c)

některou z Bank a společností we.trade, budou takové spory řešeny výhradně mezi
příslušnou Bankou a společností we.trade v souladu s Licenční a servisní smlouvou
uzavřenou mezi nimi.

Charakteristika Platformy we.trade
Platforma we.trade je vytvořena za použití technologie distribuované zúčtovací aplikace
(distributed ledger technology). Platforma we.trade jako taková je deník, který zaznamenává
transakce do zúčtovací aplikace, k níž mohou přímo přistupovat společnost we.trade, Banky,
které se společností we.trade uzavřely Licenční a servisní smlouvu, a Klienti těchto Bank, kteří
jsou do Platformy we.trade Přihlášeni. Zúčtovací aplikace funguje na bázi konsenzu
a zaznamenává zprávy nebo Oznámení, jež představují změnu jejího stavu. Tyto nové
transakce se zavádějí v souladu se Sadami dat pro Smart kontrakt blíže popsanými níže,
přičemž vycházejí z pravidel předem odsouhlasených mezi účastníky v zúčtovací aplikaci.
Platformu we.trade vytvořila WE.TRADE INNOVATION DAC, společnost typu designated
activity company, založená a zapsaná v Irsku pod registračním číslem 621543, se sídlem 10
Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irsko. Každá Banka má své vlastní rozhraní pro
Platformu we.trade, které hostuje za použití jí poskytnuté technologie Platformy we.trade a do
něhož umožňuje přístup těm svým Klientům, kteří jsou Přihlášeni do Platformy we.trade.
Každá Přihlašovací banka proto nese sama odpovědnost za poskytování zabezpečených
přihlašovacích údajů pro přístup k technologii, na níž je Platforma we.trade založena, svým
vlastním Klientům a za hostování technologie vyžadované těmito Klienty. Všechna tato
rozhraní Bank jsou vzájemně propojená a společně utvářejí Platformu we.trade, tzn. že
Platforma we.trade zahrnuje veškeré „instance“ příslušné technologie v Bankách, jež jim
poskytla společnost we.trade, a tyto instance společně vytvářejí vícestrannou platformu
označenou jako Platforma we.trade. Počet účastníků Platformy we.trade se bude v průběhu
času měnit s tím, jak se Uživateli Platformy we.trade budou stávat nové Banky a jak tyto
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Banky budou do struktury Platformy we.trade přidávat své instance a budou k Platformě
we.trade Přihlašovat své Klienty.
Přístup do Platformy we.trade se řídí smlouvou, jež byla v souvislosti s tímto přístupem
sjednána mezi společností we.trade a příslušnými Bankami, respektive mezi příslušnými
Přihlašovacími bankami a jejich Klienty; proto se jedná o soukromou síť (přístupnou pouze
s povolením). Všichni účastníci však mají na základě popsaném v těchto Pravidlech rovná
práva a povinnosti.
Ačkoliv mohou být přes Platformu we.trade Uživatelům zasílána Oznámení, pokud jde
o platby uskutečňované mezi Uživateli, tyto platby neiniciuje ani neprovádí společnost
we.trade ani Platforma we.trade a společnost we.trade neposkytuje platební služby, ani žádný
prvek Platformy we.trade nelze považovat za poskytování platebních služeb, Uživatelům
Platformy we.trade.
Smart kontrakty na Platformě we.trade
Aby se mohly v distribuované zúčtovací aplikaci tvořící základ Platformy we.trade zobrazit
nové transakce, musejí splňovat předem odsouhlasená pravidla. Tato pravidla jsou uvedena v
šabloně Smart kontraktu určené k použití účastníky na Platformě we.trade. Společnost
we.trade vytvořila pro účely Platformy we.trade šablonu Smart kontraktu ve vztahu k
Bankovním produktům.
Šablonu Smart kontraktu účastníci využívají jako podklad, na němž pak mezi sebou sjednávají
konkrétní Sady dat pro Smart kontrakt, v nichž si stanoví dohodnuté podmínky. Za účelem
vytvoření Sady dat pro Smart kontrakt účastník odešle údaje vyžadované šablonou Smart
kontraktu do instance své Přihlašovací banky, odkud se převezmou do Platformy we.trade, kde
je druhý účastník prostřednictvím instance své Banky zkontroluje a odsouhlasí, nebo podá
námitku. Jsou-li k datům podány námitky, mohou si příslušní účastníci zasílat pozměněné
verze Sady dat pro Smart kontrakt až do okamžiku, kdy dosáhnou dohody. Jakmile je Sada dat
pro Smart kontrakt odsouhlasena, vytvoří se příslušný Smart kontrakt a přidáním do
distribuované zúčtovací aplikace se stane součástí Platformy we.trade.
Sada dat pro Smart kontrakt může být odsouhlasena přímo mezi Klienty, kteří jsou Přihlášeni
k účasti na Platformě we.trade, bez zapojení jejich příslušných Přihlašovacích bank.
Přihlašující banky mohou k Sadám dat pro Smart kontrakt přistupovat a prohlížet je pouze
v případě, že byly požádány o poskytnutí Garantovaných plateb (BPU), Financování
pohledávky s BPU nebo Financování pohledávky. Kromě toho mohou Přihlašovací banky
přistupovat k Platebním podmínkám (a nikoli k plné Sadě dat pro Smart kontrakt) ve vztahu ke
konkrétní transakci, pokud obdržely platební příkaz pro takovou transakci na základě funkce
Automatického vypořádání. Tato data se pak použijí k částečnému stanovení konkrétních
podmínek těchto Bankovních produktů nebo pro provedení platby na základě funkce
Automatického vypořádání.
Tato Pravidla stanoví okolnosti, za nichž mohou Obchodníci dojednávat změny v Sadě dat pro
Smart kontrakt po jejím vytvořením a odsouhlasením mezi Obchodníky.
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Vztah mezi Smart kontrakty a Podkladovými smlouvami
Data vložená do šablony Smart kontraktu za účelem vytvoření Smart kontraktu (v těchto
Pravidlech jako „Sada dat pro Smart kontrakt“) by měla obvykle vycházet z podmínek
existující smlouvy na prodej zboží nebo poskytování služeb, která byla uzavřena mezi
účastníky mimo Platformu we.trade. V Pravidlech jsou tyto smlouvy označeny jako
„Podkladové smlouvy“ a Obchodníci se zavážou přenést přesným způsobem údaje
z Podkladových smluv do svých Sad dat pro Smart kontrakt zadaných na Platformu we.trade.
Nicméně skutečnost, že Sada dat pro Smart kontrakt není plně v souladu s podmínkami
Podkladové smlouvy, neznamená neplatnost takového Smart kontraktu ani na něj nemá jiný
dopad.
Bankovní produkty na Platformě we.trade
Jak je popsáno výše, Platformu we.trade lze používat pro vytváření klientských Sad dat pro
Smart kontrakt, které umožňují Bankám sjednávat se svými Klienty Bankovní produkty, jako
jsou Garantované platby (BPU) a další formy financování.
Pokud si Klienti od své Přihlašovací banky vyžádají tyto Bankovní produkty (s výjimkou
Automatického vypořádání, které je ve vztahu k Sadě dat pro Smart kontrakt vybráno
automaticky, není-li požadován BPU) a příslušná Přihlašovací banka s poskytnutím
příslušného produktu souhlasí, práva a povinnosti mezi stranami ve vztahu k těmto
Bankovním produktům budou vytvořena a doložena na Platformě we.trade.
Tato Pravidla obsahují ve svých přílohách popis hlavních Bankovních produktů, které mohou
být poskytovány Klientům podle volného uvážení jejich Přihlašovacích bank, v souladu
s jejich vnitřními postupy a směrnicemi a na základě smluvních podmínek Klientské smlouvy
uzavřené se Klientem. Na Platformě we.trade jsou k dispozici tyto Bankovní produkty
(seznam může být kdykoliv upraven):
a)

Automatické vypořádání: Příslušná Přihlašovací banka bude za Kupujícího
automaticky zpracovávat platby Klientovi, který je Prodávajícím, vždy po splnění
Podmínek vypořádání pro příslušnou Sadu dat pro Smart kontrakt.

b)

Garantovaná platba (BPU): Přihlašovací banka vystaví BPU na žádost svého Klienta
jako Kupujícího. BPU se vystavuje ve prospěch Prodávajícího a přestavuje
neodvolatelný a bezpodmínečný závazek Banky uskutečnit po splnění Podmínek
vypořádání definovaných ve Smart kontraktu platbu přímo k rukám Prodávajícího.

c)

Financování pohledávky s BPU: Tento produkt může nabízet Přihlašovací banka
Klientům, kteří v konkrétní transakci vystupují jako Prodávající. Pro přístup k tomuto
Bankovnímu produktu je třeba, aby Prodávající jako beneficient z příslušného BPU
obdržel tento BPU od Přihlašovací banky Kupujícího. Prodávající pak může požádat
svou Banku o Financování pohledávky s BPU, což umožní Prodávajícímu využít tento
BPU za účelem získání financování od své vlastní Banky. Prodávající musí uskutečnit
postoupení práv ve vztahu k takovému BPU tak, aby došlo k převodu práv na obdržení
prostředků z příslušného BPU z Prodávajícího na Banku Prodávajícího na Platformě
we.trade a aby tak Banka Prodávajícího získala právo převzít platbu přímo od Banky
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Kupujícího, jakmile budou splněny Podmínky vypořádání popsané v Sadě dat pro
Smart kontrakt.
d)

Financování pohledávky: Tento produkt může nabízet Přihlašovací banka Klientům,
kteří v konkrétní transakci vystupují jako Prodávající. Prodávající požádá svou Banku
o financování na základě faktury, kterou Kupující přijal přes Platformu we.trade.
Částka financování bude snížena o diskont. Přihlašovací banka Prodávajícího má pak
právo vyinkasovat příslušnou částku, kterou poskytla Prodávajícímu, odepsáním
částky rovnající se fakturované částce z Bankovního účtu Prodávajícího, přičemž bude
mít proti Prodávajícímu plný regresní nárok. Není požadováno postoupení či převod
práv Prodávajícího ve vztahu k faktuře prostřednictvím Platformy we.trade (přestože
Banka Prodávajícího může být oprávněna takové postoupení nebo převod pohledávek
vyžadovat v souladu s konkrétními smluvními podmínkami své Klientské smlouvy
mimo Platformu we.trade).

Klient či Banka používající Platformu we.trade na základě příslušné Smlouvy o přistoupení k
Platformě we.trade souhlasí s tím, že Bankovní produkty vytvořené na Platformě we.trade jsou
mezi Klientem a dotčenou Bankou plně vymahatelným závazkem. Klient a Banka, kteří se
zavázali dodržovat tato Pravidla, proto musejí souhlasit s určitými standardizovanými
smluvními podmínkami, které byly dohodnuty mezi Bankami a společností we.trade ohledně
užívání Platformy we.trade. Nedílnou součástí Klientské smlouvy mezi Přihlašovací bankou a
jejím Klientem budou Klientská pravidla přístupu, která musí Klient přijmout, aby mohl
přistupovat k Platformě we.trade a užívat ji, a dále ustanovení pro poskytování Bankovních
produktů prostřednictvím Platformy we.trade. Banky a Klienti rovněž budou souhlasit s tím,
že komunikace zasílaná prostřednictvím Platformy we.trade naplňuje požadavek na písemnou
formu transakcí, dokumentů a sdělení a že je přípustná před jakýmkoli soudem nebo
tribunálem jako důkaz o existenci právně závazných závazků vytvořených prostřednictvím
Platformy we.trade.
Změny Pravidel
Jakákoli změna těchto Pravidel bude provedena v souladu s postupem změn Pravidel, jak je
podrobně popsán v těchto Pravidlech, a bude zpřístupněna Uživatelům buď přímo společností
we.trade, nebo na internetové stránce jejich příslušné Přihlašovací banky.
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ČLÁNEK 1 – DEFINICE POJMŮ A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA
1.1

Definice
V těchto Pravidlech:
Akceptace má význam uvedený v článku 4.3.3.
Akceptace zrušení má význam uvedený v článku 4.4.2 odst. c).
Automatické vypořádání znamená uspořádání, v rámci něhož se Banka Kupujícího
zavazuje uskutečňovat platby Prodávajícímu v souvislosti s Transakcí při převzetí
Oznámení o automatickém vypořádání v Den úhrady.
Banka znamená banku, která provedla Přihlášení a které nebyl následně přístup na
Platformu we.trade zrušen nebo ukončen v souladu s těmito Pravidly nebo její Licenční
a servisní smlouvou.
Banka iniciátora má význam uvedený v článku 4.3.1.
Banka kupujícího znamená ve vztahu ke Kupujícímu Přihlašovací banku Kupujícího
a ve vztahu k BPU Vystavující banku BPU.
Banka prodávajícího znamená ve vztahu k Prodávajícímu Přihlašovací banku
Prodávajícího.
Banka respondenta má význam uvedený v článku 4.3.2.
Bankovní obchodní den znamená ve vztahu k jakékoli Transakci den (kromě soboty a
neděle), kdy jsou banky obecně otevřeny pro obchodování v jurisdikci Obchodníka,
který je stranou Transakce, Banky takového Obchodníka a:
a)

(v souvislosti s jakýmkoli dnem platby nebo nákupem v jiné měně než euro)
v hlavní jurisdikci pro měnu takové Transakce; a

b)

(v souvislosti s jakýmkoli dnem platby nebo nákupem v eurech) v jakýkoli den,
kdy je pro vypořádání plateb v eurech otevřen platební systém Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)
využívající jednotnou sdílenou platformu, spuštěný 19. listopadu 2007.

Bankovní produkty znamená produkty, které mohou být poskytovány Bankami
v souvislosti s Platformou we.trade na základě článku 5.
Bankovní účet Kupujícího znamená ve vztahu k Transakci účet Kupujícího vedený
Bankou Kupujícího, z nějž se má odepisovat Stanovená částka v okamžiku nebo po
splnění Podmínek vypořádání ve vztahu k takové Transakci.
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Bankovní účet Prodávajícího znamená ve vztahu k Transakci účet Prodávajícího
vedený u Banky Prodávajícího, na nějž má být připsána platba při nebo po splnění
Podmínek vypořádání ve vztahu k takové Transakci.
Celková cena znamená celkovou cenu, která má být placena za zboží nebo služby, jež
jsou předmětem Podkladové smlouvy, podle specifikace v příslušném Smart kontraktu.
Den fakturace znamená den vystavení faktury za Transakci.
Den provedení platby znamená datum, kdy musí Banka Kupujícího zahájit
uskutečňování platby Stanovené částky, což bude Bankovní obchodní den
předcházející Dni úhrady.
Den splatnosti znamená ve vztahu k Sadě dat pro Smart kontrakt nejpozdější den, na
který může dle Podkladové smlouvy připadnout splatnost Stanovené částky, kterým je
buď:
a)

Den úhrady, pokud je Den úhrady stanoven jako pevně dané datum; nebo

b)

den určený stanoveným počtem kalendářních dní následujících po Dni uplynutí
platnosti, přičemž takový počet kalendářních dní bude určen na základě metody
výpočtu stanovené v Platebních podmínkách,

přičemž jakmile budou v daném případě splněny Podmínky vypořádání Smart
kontraktu, Dnem splatnosti pro příslušnou Sadu dat pro Smart kontrakt bude Den
úhrady stanovený v souladu s článkem 4.6.
Den úhrady znamená Bankovní obchodní den, kdy musí na základě splnění Podmínek
vypořádání v souladu s podmínkami Smart kontraktu Prodávající nebo Banka
Prodávajícího obdržet Stanovenou částku, přičemž tento den se stanoví buď jako datum
po splnění Podmínek vypořádání, nebo jako pevně dané datum, nebo jako datum po
uplynutí určité doby po Dni fakturace, vždy v souladu s článkem 4.6.
Den uplynutí platnosti znamená den vypočtený v souladu s článkem 4.7.2, k němuž
bude Sada dat pro Smart kontrakt považována za nedokončenou a její platnost za
ukončenou, nebyly-li do 23.59 hod. (v časovém pásmu platném pro daný Smart
kontrakt) zcela splněny veškeré Podmínky vypořádání, přičemž po takovém dni nebude
mít žádná strana ve vztahu k Sadě dat pro Smart kontrakt zadané na Platformu we.trade
žádné další povinnosti.
Doba pozastavení má význam uvedený v článku 12.3.4.
Dodací podmínky znamená příslušnou podmínku Incoterms, která se uplatní ve
vztahu k určité Transakci (a která může napomoci se stanovením Podmínek vypořádání
pro Transakci v rámci Sady dat pro Smart kontrakt), přičemž se jedná o některou z
těchto podmínek:
a)

EXW – ze závodu;

b)

FCA – vyplaceně dopravci;
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c)

CPT – přeprava placena do;

d)

CIP – přeprava a pojištění placeno do;

e)

DAT – s dodáním na terminál;

f)

DAP – s dodáním na místo;

g)

DDP – s dodáním clo placeno;

h)

FAS – vyplaceně k boku lodi;

i)

FOB – vyplaceně loď;

j)

CFR – náklady a přepravné; a

k)

CIF – náklady, pojištění a přepravné.

Důvěrné informace znamená důvěrné informace Uživatele, které poskytuje nebo
zveřejňuje v souvislosti se svým užíváním Platformy we.trade, avšak tento pojem
nezahrnuje informace:
a)

které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než porušením těchto
Pravidel, Smlouvy o přistoupení nebo jiné smlouvy mezi Uživateli v souvislosti
s Platformou we.trade);

b)

které obdržel jiný Uživatel od třetí osoby, jež může takové informace v souladu
se zákonem zveřejnit; a

c)

které nezávisle vyvinul jiný Uživatel bez využití důvěrných informací
předávajícího Uživatele.

Garantovaná platba (BPU) nebo BPU znamená neodvolatelný závazek vystavený
Bankou Kupujícího na žádost Kupujícího, že pokud budou do Dne uplynutí platnosti
splněny Podmínky vypořádání, uskuteční platbu Prodávajícímu nebo podle jeho
příkazu ve vztahu k Transakci.
Incoterms znamená předdefinované obchodní podmínky, mimo jiné EXW, FCA, CPT,
CIP, FAS, FOB, CFR, CIF, DAT, DDP a DAP, zveřejněné Mezinárodní obchodní
komorou, v jejich platném a účinném znění.
Iniciátor má význam uvedený v článku 4.3.1.
Iniciátor zrušení má význam uvedený v článku 4.4.2 odst. a).
Insolventní znamená ve vztahu k určité osobě skutečnost, že byl zahájen
vnitropodnikový proces, jiné kroky či právní řízení za účelem likvidace právnické
osoby či zavedení soudní nebo soudem nařízené správy, případně že bylo zahájeno
obdobné nebo analogické řízení za účelem jmenování insolvenčního či majetkového
správce, soudem nařízeného správce, likvidátora nebo obdobného úředníka pro tuto
osobu nebo pro veškerý její majetek a příjmy nebo část z nich, případně že tato osoba
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není schopna nebo přizná neschopnost platit své dluhy při splatnosti, nebo že hodnota
jejích aktiv je nižší než hodnota jejích pasiv (se zohledněním podmíněných nebo
budoucích závazků), případně je s ohledem na její platební neschopnost je vyhlášeno
moratorium.
Jednání v oblasti compliance má význam uvedený v článku 4.11.4.
Klient znamená Přihlášeného Obchodníka na základě Klientské smlouvy.
Klientská pravidla přístupu znamená smluvní podmínky zahrnuté příslušnými
Přihlašovacími bankami do Klientských smluv v souladu s přílohou č. 5 těchto
Pravidel, na jejichž základě se Obchodník zavazuje dodržovat podmínky těchto
Pravidel a které musí Obchodník přijmout před tím, než je mu udělen přístup na
Platformu we.trade.
Klientská smlouva znamená smlouvu mezi Bankou a Obchodníkem upravující služby
nabízené takovou Bankou Obchodníkovi, která obsahuje Klientská pravidla přístupu na
Platformu we.trade.
Klientský adresář znamená adresář obsažený v Platformě we.trade, který obsahuje
Veřejně dostupné informace o jednotlivých Přihlášených Obchodnících.
Komunikace znamená komunikaci mezi Uživateli uskutečňovanou zadáním Sady dat
pro Smart kontrakt prostřednictvím Platformy we.trade, případně Oznámení, včetně
komunikace mezi Uživateli týkající se existence a podmínek Bankovních produktů.
Kupující znamená:
a)

ve vztahu k Podkladové smlouvě Obchodníka, který uzavřel takovou
Podkladovou smlouvu za účelem nákupu zboží nebo služeb; a

b)

ve vztahu k Sadě dat pro Smart kontrakt Obchodníka, který zadal na Platformu
we.trade Sadu dat pro Smart kontrakt reflektující koupi zboží nebo služeb na
základě Podkladové smlouvy.

Licenční a servisní smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi společností we.trade a
Bankou, na jejímž základě byl Bance přidělen přístup na Platformu we.trade
společností we.trade a Banka se zavázala implementovat Klientská pravidla přístupu ve
své Klientské smlouvě s Obchodníky a rovněž se zavázala zajistit prostřednictvím
uzavření takových Klientských smluv, že Přihlášení obchodníci budou dodržovat
podmínky těchto Pravidel.
Mandatorní sada dat pro Smart kontrakt znamená položky uvedené v odstavcích a)
až d) a f) až l) a v případě vybraného Bankovního produktu (kromě Automatického
vypořádání) v odstavcích m) písm. i), m) písm. ii) a n) definice „Sada dat pro Smart
kontrakt“, což jsou ty prvky Sady dat pro Smart kontrakt, které musejí být
specifikovány ze strany Obchodníků za účelem vytvoření platného Smart kontraktu na
základě těchto Pravidel.
Obchodník znamená podle kontextu Kupujícího či Prodávajícího.
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Opravená sada dat pro Smart kontrakt má význam uvedený v článku 4.8.5.
Oprávnění znamená veškerá oprávnění, souhlasy, schválení, rozhodnutí, licence,
výjimky, podání, notářské zápisy nebo registrace vyžadované nebo potřebné pro to, aby
bylo Uživateli umožněno zákonným způsobem uzavírat a plnit závazky, vykonávat svá
práva a plnit své povinnosti na základě těchto Pravidel a jednotlivých Transakcí a aby
byly zákonným způsobem dodrženy všechny zákony a předpisy, které se na takového
Uživatele vztahují.
Oprávnění zaměstnanci znamená členy statutárního orgánu, vedoucí či řadové
zaměstnance, zástupce, dodavatele, konzultanty nebo zmocněnce Uživatele (a pro
vyloučení pochybností také auditory Uživatele).
Osobní údaje znamená jakékoli osobní údaje, jak je tento pojem definován v Právních
předpisech na ochranu osobních údajů, zpracovávané v rámci Služeb platformy
we.trade nebo v souvislosti s jakoukoli Transakcí.
Oznámení znamená Komunikaci, kterou automaticky vytváří a zasílá Platforma
we.trade Uživateli při výskytu Rozhodné události.
Oznámení o automatickém vypořádání znamená Oznámení založené na podmínkách
Sady dat pro Smart kontrakt a vytvořené automaticky Platformou we.trade po splnění
veškerých Podmínek vypořádání Smart kontraktu.
Oznámení o odmítnutí má význam uvedený v článku 4.8 přílohy č.2.
Platební podmínky znamená platební podmínky stanovené v Podkladové smlouvě,
včetně předpokládaného Dne úhrady (za podmínky konečného výpočtu v souladu s
články 4.6.4 až 4.6.6 při splnění Podmínek vypořádání), a účet, na nějž má být platba
uskutečněna.
Platforma we.trade znamená IT platformu, na kterou mohou přistupovat Uživatelé za
účelem uzavírání Transakcí s dalšími Uživateli a prostřednictvím které mohou Banky
poskytovat Obchodníkům Bankovní produkty a služby, přičemž takové Transakce se
uzavírají na základě Podkladových smluv uzavřených mimo Platformu we.trade.
Podkladová smlouva znamená smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím na prodej a
nákup zboží nebo služeb uzavřenou mimo Platformu we.trade a nikoli formou Smart
kontraktu.
Podmínky vypořádání znamená ve vztahu k Transakci Rozhodné události, které musí
nastat, aby Prodávající a Kupující splnili své příslušné právní povinnosti na základě
takové Transakce, což se určí s odkazem na kritéria stanovená v šabloně pro Smart
kontrakt na Platformě we.trade, jak je dále specifikováno v příloze č. 1 (pro
Automatické vypořádání) a příloze č. 2 (pro BPU).
Poskytovatel služeb znamená jakoukoli třetí stranu, která ve prospěch společnosti
we.trade poskytuje služby v souvislosti s Platformou we.trade, včetně služeb
informačních technologií.
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Potvrzená sada dat pro Smart kontrakt znamená Sadu dat pro Smart kontrakt, která
podléhá Akceptaci jak ze strany Příjemce, tak Iniciátora v souladu s článkem 4 těchto
Pravidel.
Právní předpisy na ochranu osobních údajů znamená následující právní předpisy
v aktuálně platném a účinném znění:
a)

vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnici (95/46/ES) o ochraně
osobních údajů a směrnici (2002/58/ES) o zpracování osobních údajů a ochraně
soukromí;

b)

obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679); a

c)

jakékoli jiné obdobné vnitrostátní právní předpisy na ochranu soukromí.

Prodávající znamená:
a)

ve vztahu k Podkladové smlouvě Obchodníka, který uzavřel takovou
Podkladovou smlouvu za účelem prodeje zboží nebo služeb; a

b)

ve vztahu k Sadě dat pro Smart kontrakt Obchodníka, který na Platformu
we.trade zadal Sadu dat pro Smart kontrakt odrážející prodej zboží nebo služeb.

Přepravní API znamená nástroj uvádějící stav zásilky zboží podle Podkladové
smlouvy (tento stav může například být „odesláno“, „v přepravě“ nebo „doručeno“).
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tento nástroj neuvádí způsob přepravy, nýbrž
předává informace o dodávkách na Platformu we.trade na základě výstupů známých
poskytovateli logistických služeb (prostřednictvím spolupráce se stranou, která zajistila
uskutečnění zásilky mimo Platformu we.trade) a za použití sledovacího kódu.
Transportní API zajišťuje „služby sledování zásilek“.
Přihlášení znamená postup, jehož prostřednictvím se může určitá osoba stát
Uživatelem Platformy we.trade, jak je podrobněji popsáno v článku 3, a výrazy
Přihlásit a Přihlášený pak mají tomu odpovídající význam.
Přihlášený obchodník znamená Obchodníka, kterého Přihlásila Přihlašovací banka
a jehož přístup na Platformu we.trade nebyl zrušen nebo ukončen v souladu s těmito
Pravidly nebo jeho Klientskou smlouvou.
Přihlašovací banka znamená ve vztahu k Obchodníkovi nebo potenciálnímu
Obchodníkovi Banku, která je odpovědná za Přihlášení takového Obchodníka nebo
potenciálního Obchodníka.
Přihlašovací údaje znamená:
ve vztahu k Obchodníkovi jedinečné zabezpečovací přihlašovací údaje vydané
danému Obchodníkovi (včetně Oprávněných zaměstnanců) jeho Přihlašovací
bankou při Přihlášení, které tento Obchodník (jednající výlučně prostřednictvím
svých Oprávněných zaměstnanců) musí používat pro přístup na Platformu
we.trade;
a)
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b)

ve vztahu k Bance jedinečné zabezpečovací přihlašovací údaje vygenerované
danou Bankou, které musejí její Oprávnění zaměstnanci používat při přístupu
na Platformu we.trade; a

c)

ve vztahu ke společnosti we.trade jedinečné zabezpečovací přihlašovací údaje
vygenerované společností we.trade, které musejí její Oprávnění zaměstnanci
používat při přístupu na Platformu we.trade.

PSD 2 znamená revidovanou směrnici EU (2015/2366/EU) o platebních službách.
Původní sada dat pro Smart kontrakt má význam uvedený v článku 4.8.4.
Respondent má význam uvedený v článku 4.3.1.
Respondent zrušení má význam uvedený v článku 4.4.2 odst. b).
Rozhodná událost znamená zadání informací Uživatelem nebo zadání informací
potvrzené Přepravní API na Platformě we.trade v souvislosti s Transakcí, která splňuje
předem stanovená kritéria specifikovaná v odpovídající Sadě dat pro Smart kontrakt
nebo která jinak vede k určité události na Platformě we.trade.
Sada dat pro Smart kontrakt znamená ve vztahu k Transakci následující povinné
informace uvedené v odstavcích a) až d) a f) až l) a v případě vybraného Bankovního
produktu (mimo Automatické vypořádání) v odstavci m) písm. i), odstavci m) písm. ii)
a odstavci n), a dále nepovinné informace uvedené v odstavcích e) a m) písm. iii), jak
je uvedeno v Podkladové smlouvě nebo jak je jinak stanoveno a zadáno Uživatelem na
Platformu we.trade v souladu s Pravidly:
a)

údaje o protistraně, včetně jména, adresy a identifikačního čísla Kupujícího a
Prodávajícího;

b)

označení nákupní objednávky;

c)

měna;

d)

Stanovená částka;

e)

Tolerance celkové ceny (pokud Kupující požaduje vydání BPU);

f)

údaje o Bance kupujícího a Bankovním účtu kupujícího;

g)

údaje o Bance prodávajícího a Bankovním účtu prodávajícího;

h)

IBAN Bankovního účtu prodávajícího (mezinárodní formát čísla účtu) a BIC
Bankovního účtu prodávajícího (mezinárodní identifikační kód banky) ke
každému IBAN pro každou transakci v jiné měně než euro;

i)

Dodací podmínky;
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j)

Platební podmínky;

k)

Podmínky vypořádání;

l)

Den uplynutí platnosti;

m)

požadovaný Bankovní produkt (kromě Automatického vypořádání), a pokud je
vybrán Bankovní produkt (kromě Automatického vypořádání):
i) zboží nebo popis služeb, které jsou předmětem Podkladové smlouvy;
ii) země původu zboží, které je předmětem Podkladové smlouvy;
iii) cenové informace (jednotková cena, daňová sazba a množství) týkající se
zboží nebo služeb, které jsou předmětem Podkladové smlouvy, přičemž jsou-li
cenové informace poskytnuty, musejí být uvedeny pro veškeré zboží a služby
související s Podkladovou smlouvou;

n)

Den splatnosti,

společně s jakýmikoli doplňujícími informacemi vyžadovanými pro účely použití
jakýchkoli konkrétních Služeb platformy we.trade nebo Bankovních produktů, u nichž
bylo stanoveno, že mají být zahrnuty do Sady dat pro Smart kontrakt v rámci těchto
Pravidel.
Sankce znamená ve vztahu k Uživateli mezinárodní obchodní či ekonomické sankce
uložené jakýmikoli pravidly, předpisy nebo zákony Evropské unie, Norska, Irska,
Spojeného království, Bezpečnostní rady OSN nebo USA či jakékoli jiné entity
vydávající nebo vymáhající sankce, které se případně mohou vtahovat na Uživatele,
společnost we.trade, Služby platformy we.trade, Transakci nebo jakéhokoli jiného
Uživatele, který může být do příslušné Transakce zapojen.
Sankciovaná osoba znamená jakoukoli osobu (fyzickou, právnickou nebo státní
organizaci), která:
a)

je vlastněna nebo ovládána (přímo nebo nepřímo) osobami, jež jsou předmětem
Sankcí, nebo

b)

je organizována na základě právních předpisů nebo je občanem nebo trvalým
obyvatelem jakéhokoli státu, který podléhá Sankcím.

Sankcionovaná země znamená stát nebo území či jejich vládu, jež je všeobecně
předmětem Sankcí zakazujících obchodování s takovou vládou, zemí nebo územím.
Schránka we.trade znamená individuální úložiště Komunikace doručené určitému
Uživateli přes Platformu we.trade, které je takovému Uživateli přístupné po přihlášení
na Platformu we.trade pomocí jeho Přihlašovacích údajů.
Služby platformy we.trade má význam uvedený v článku 4.1.1.
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Smart kontrakt znamená soubor validačních pravidel odrážejících Sadu dat pro Smart
kontrakt, začleněných do Platformy we.trade a na ní prováděných, kterou do Platformy
we.trade vloží Obchodníci prostřednictvím svých Přihlašovacích bank za použití
šablony vytvořené společností we.trade.
Smlouva o přistoupení znamená:
a)

v případě jakéhokoli Obchodníka Klientskou smlouvu; a/nebo

b)

v případě jakékoli Banky Licenční a servisní smlouvu uzavřenou se společností
we.trade,

na jejímž základě se Obchodník nebo Banka zavázali dodržovat tato Pravidla.
Společný vojenský seznam EU znamená materiál uvedený ve Společném postoji
Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu
vojenských technologií a vojenského materiálu, ve znění pozdějších změn.
Spor má význam uvedený v článku 11.1.
Stanovená částka znamená částku stanovenou v Sadě dat pro Smart kontrakt jako
kupní cena pro příslušné zboží nebo službu v dané Transakci.
Stránka After Ship znamená Přepravní API, která extrahuje data ohledně zásilek
a odesílá je přímo na Platformu we.trade (přes instanci we.trade, nikoli prostřednictvím
instance Platformy we.trade některé Banky).
Tolerance celkové ceny znamená v případě, že Kupující požádal o vystavení BPU,
rozpětí dohodnuté Obchodníky nad Celkovou cenu sjednanou v okamžiku vytvoření
Sady dat pro Smart kontrakt tak, aby v případě, že konečná celková cena, jež má být
hrazena za zboží nebo služby podle Podkladové smlouvy, není v souladu s Celkovou
cenou specifikovanou v rámci Sady dat pro Smart kontrakt, avšak spadá do tohoto
rozpětí, bylo Obchodníkům umožněno dojednat změnu Celkové ceny pro příslušnou
Sadu dat pro Smart kontrakt, přičemž BPU zůstane nadále platný a nebude nutné, aby
jej Vystavující banka BPU měnila nebo znovu vystavila.
Transakce znamená prodej a nákup zboží a služeb mezi Kupujícím a Prodávajícím na
základě Podkladové smlouvy, který je předmětem Smart kontraktu na Platformě
we.trade.
Událost vyšší moci znamená jakoukoli okolnost, která je mimo přiměřený vliv
společnosti we.trade nebo Uživatele a jejímž následkem se Platforma we.trade stane
pro Uživatele a/nebo společnost we.trade nedostupnou, za předpokladu, že se takové
události Uživatel nebo společnost we.trade při uplatnění úrovně znalostí, péče
a provozní praxe, již lze očekávat od odborně kvalifikované a zkušené osoby
vykonávající podnikatelskou činnost obdobnou té, jíž vykonává příslušná strana, v
souvislosti s takovou okolností nemohl vyhnout.
Újma znamená jakoukoli nahrazovanou škodu, platbu, požadavek, nárok, výdaj,
náklady nebo jiný závazek.
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Upravená sada dat pro Smart kontrakt má význam uvedený v článku 4.8.5.
Uživatel je:
a)

každá Banka,

b)

každý Přihlášený obchodník,

c)

třetí osoba, která přistoupila k podmínkám těchto Pravidel a jíž byl společností
we.trade poskytnut přístup do Platformy we.trade se zvláštními právy a
povinnostmi aktuálně stanovenými v Uživatelském manuálu.

Uživatelský manuál znamená manuál vypracovaný Poskytovatelem služeb, ve znění
pozdějších aktualizací, který přináší Uživatelům návod na provozování Platformy
we.trade a který Bankám poskytla společnost we.trade.
Veřejně dostupné informace o obchodníkovi znamená informace týkající se
Obchodníka, které byly zveřejněny v Klientském adresáři, mimo jiné:
a)

obchodní firma nebo název,

b)

stát,

c)

kontaktní údaje (včetně adresy, telefonního čísla, internetových stránek
a e-mailové adresy).

we.trade znamená WE.TRADE INNOVATION DAC, společnost typu designated
activity company, založenou a zapsanou v Irsku pod registračním číslem 621543, se
sídlem 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irsko.
1.2

Výkladová pravidla
Není-li uvedeno jinak, v těchto Pravidlech:
a)

slova v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a naopak;

b)

odkaz na článek nebo přílohu bez dalšího určení je odkazem na příslušný
článek nebo přílohu těchto Pravidel;

c)

datum nebo čas zmíněné v těchto Pravidlech nebo v jakékoli písemné
dokumentaci v souvislosti s těmito Pravidly, případně komunikaci uskutečněné
jakýmikoli prostředky v souvislosti s těmito Pravidly, znamená odkaz na datum
nebo čas v časovém pásmu příslušné Sady dat pro Smart kontrakt, nebude-li
výslovně uvedeno jinak;

d)

odkaz na smlouvu nebo jiný kontrakt, včetně těchto Pravidel, zahrnuje také
jejich dodatky, doplňky, změny a/nebo nová znění;

e)

odkaz na podmínku Incoterms, právní předpis, pravidlo, směrnici,
nařízení, požadavek, příkaz nebo pokyn zahrnuje také i) jejich změnu nebo
úpravu a jakákoli pravidla či předpisy vydané na jejich základě, ii) nahrazení
(se změnami nebo beze změn) nebo prodloužení jejich platnosti, iii) novelizaci

Strana 17

a iv) nové znění nebo konsolidaci jakékoli podřízené legislativy nebo předpisů
vydaných na základě takového právního předpisu;
f)

odkaz na osobu zahrnuje také její povolené právní nástupce a postupníky a bude
vykládán tak, že znamená také odkazy na jakoukoli fyzickou osobu,
podnikatele, obchodní společnost, korporaci nebo společnost či spolek
občanského práva;

g)

odkaz na Koordinovaný světový čas znamená koordinovanou časovou stupnici
vedenou Mezinárodním úřadem pro míry a váhy; a

h)

výrazy zahrnovat, mimo jiné, včetně a zejména se vykládají tak, že uvádějí
pouze příklady nebo zdůrazňují určité položky, a nelze je vykládat ani nemají
takový účinek, že by omezovaly všeobecnou působnost výrazů, jež podrobně
rozvádějí.
ČLÁNEK 2 – PŮSOBNOST A APLIKACE PRAVIDEL

2.1

Působnost
Tato Pravidla stanoví pravidla, postupy a standardy vztahující se na Uživatele
Platformy we.trade a na jednání mezi Uživateli jejím prostřednictvím.

2.2

Aplikace

2.2.1 Uzavřením Smlouvy o přistoupení se Uživatel neodvolatelně zavazuje vůči společnosti
we.trade a každému dalšímu Uživateli existujícímu k datu uzavření takové Smlouvy o
přistoupení (tak, aby byl takto vázán daný Uživatel i jeho právní nástupci nebo
postupníci) k tomu, že:
a)

uzavření Smlouvy o přistoupení představuje:
i)

neodvolatelné
Pravidlech; a

přijetí

smluvních podmínek stanovených v těchto

ii)

závazek uvést v platnost jakékoli další dokumenty a nabídnout další
ujištění požadované k implementaci těchto Pravidel;

b)

bude vázán podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech a přijímá
odpovědnost za plnění svých povinností vůči ostatním Uživatelům na základě
těchto Pravidel a v souladu s tím také odpovědnost za jakékoli újmy (kromě
nepřímých nebo následných škod) vyplývající z jeho porušení těchto Pravidel
(včetně porušení způsobených jeho Oprávněnými zaměstnanci);

c)

tato Pravidla se uplatní mezi Uživateli ve vztahu k jakémukoli Smart kontraktu
vytvořenému prostřednictvím Platformy we.trade a ve vztahu k vytváření a
faktickému uplatňování BPU, Automatického vypořádání nebo jiných
Bankovních produktů vystavených na Platformě we.trade; a
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jeho povinnosti na základě těchto Pravidel představují nebo budou představovat
platné a závazné závazky, jež jsou v souladu se zákonem a jsou přímo
vymahatelné společností we.trade a dalšími Uživateli v souladu se smluvními
podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech.

d)

2.2.2 Bez ohledu na ustanovení článku 2.2.1 výše bere každý Obchodník na vědomí, že
výhradně jeho Přihlašovací banka je oprávněna uskutečnit za něj nebo jeho jménem
právní jednání proti společnosti we.trade za účelem vymáhání plnění podmínek těchto
Pravidel.
2.2.3 V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními těchto Pravidel a jiné smlouvy
uzavřené mezi společností we.trade a Uživateli či mezi nimi v souvislosti s Platformou
we.trade (jíž se rozumí mimo jiné jakákoli Klientská smlouva, avšak nikoli Podkladová
smlouva) jsou rozhodující ustanovení těchto Pravidel.
2.2.4 Podmínky Smart kontraktu se řídí Pravidly a na základě Pravidel budou řešeny také
veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s ním.
2.2.5 Aniž by byla dotčena předcházející ustanovení tohoto článku 2, v rozsahu, v jakém se
vztahují na Smart kontrakt, provoz Platformy we.trade nebo Bankovní produkt
vystavený na Platformě we.trade nebo na Pravidla a také na jakýkoli Smart kontrakt
vytvořený Uživateli na základě těchto Pravidel tato ustanovení nedoplňují, nenahrazují,
nezrušují ani neodvolávají či neoslabují:
a)

podmínky Klientské smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a jeho Přihlašovací
bankou v rozsahu, v jakém hodlá Obchodník nebo Přihlašovací banka uplatňovat
takové podmínky své Klientské smlouvy vůči protistraně; nebo

b)

podmínky Podkladové smlouvy.
ČLÁNEK 3 – PŘIHLÁŠENÍ

3.1

Banky

3.1.1 Společnost we.trade odpovídá za Přihlášení každé Banky v souladu s podmínkami
Licenční a servisní smlouvy uzavřené mezi jednotlivými Bankami a společností
we.trade.
3.1.2 Každá Banka je povinna před Přihlášením doložit společnosti we.trade, že splňuje
přihlašovací kritéria specifikovaná v Licenční a servisní smlouvě, a společnost
we.trade dokončí Přihlášení Přihlašovací banky podle svého vlastního uvážení.
3.2

Obchodníci

3.2.1 Obchodník se může stát Uživatelem Přihlášením u Přihlašovací banky.
3.2.2 Za účelem Přihlášení Obchodníka je každá Přihlašovací banka povinna zajistit, aby
Obchodník, kterému poskytuje přístup na Platformu we.trade, splňoval následující
kritéria:
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a)

má s Přihlašovací bankou uzavřenou platnou a účinnou Klientskou smlouvu,
která nebyla ukončena;

b)

na základě takové Klientské smlouvy přijal Klientská pravidla přístupu;

c)

poskytl Přihlašovací bance platnou e-mailovou adresu, kterou je možné uvést
na Platformě we.trade pro účely doručování Oznámení vydaných
prostřednictvím Platformy we.trade;

d)

otevřel si a má u Přihlašovací banky bankovní účet; a

e)

není „spotřebitelem“ pro účely PSD 2 v účinném znění, v jakém je provedena v
příslušné jurisdikci takového Obchodníka nebo jeho Přihlašovací banky.

3.2.3 Žádná ustanovení těchto Pravidel nebo Licenční a servisní smlouvy nemají za cíl bránit
Přihlašovací bance ve stanovení podmínek Klientské smlouvy podle svého vlastního
uvážení, s výhradou ustanovení přílohy č. 5 týkajících se Klientských pravidel přístupu
a kritérií, podle nichž se Obchodníci mohou stát Uživateli Platformy we.trade
uvedených v tomto článku 3.
3.2.4 Každá Přihlašovací banka nese výhradní odpovědnost za vydání Přihlašovacích údajů
Obchodníkům, kterým poskytuje přístup na Platformu we.trade. Za poskytnutí těchto
Přihlašovacích údajů za žádných okolností neodpovídá společnost we.trade
a společnost we.trade není oprávněna za žádných okolností tyto Přihlašovací údaje
převzít do své dispozice; Obchodníci ani Přihlašovací banky nesmějí tyto Přihlašovací
údaje sdílet se společností we.trade nebo s kterýmkoli členem jejího statutárního
orgánu, vedoucími či řadovými zaměstnanci, zástupci, dodavateli, konzultanty,
zmocněnci nebo přidruženými osobami, případně jiným způsobem přes Platformu
we.trade.
3.2.5 Podmínky užívání a ochrany Přihlašovacích údajů Obchodníky upravují Klientské
smlouvy uzavřené mezi Obchodníky a jejich příslušnými Přihlašovacími bankami.
ČLÁNEK 4 – SLUŽBY PLATFORMY WE.TRADE
4.1

Seznam Služeb platformy we.trade

4.1.1 Platformu we.trade lze využívat k:
a)

přijímání Oznámení,

b)

zobrazování (prostřednictvím technologie distribuované zúčtovací aplikace
Platformy we.trade) podmínek Smart kontraktů dohodnutých mezi Uživateli,
jimi vytvořených podle výchozích podmínek Podkladových smluv za použití
technologie poskytnuté jejich Přihlašovacími bankami a následně přenesených
příslušnou Přihlašovací bankou na Platformu we.trade a z ní převzatých; a

c)

zprostředkování přístupu Obchodníků (prostřednictvím technologie poskytnuté
jejich Přihlašovacími bankami) k Veřejně dostupným informacím o ostatních
Obchodnících Platformy we.trade v Klientském adresáři za použití jejich
Přihlašovacích údajů do Klientského adresáře,
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v každém případě jak je dále popsáno v Uživatelském manuálu a jak je uvedeno
podrobněji v ostatních ustanoveních tohoto článku 4 (dále společně Služby platformy
we.trade).
4.1.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že každý Uživatel bere na vědomí, že se Platforma
we.trade nesmí používat pro sjednávání investičních transakcí.
4.2

Oznámení

4.2.1 Uživatelům budou v okamžiku vzniku Rozhodné události doručena Oznámení
vygenerovaná Platformou we.trade v souvislosti s Transakcemi.
4.2.2 Oznámení budou Uživatelům k dispozici v jejich Schránce we.trade po přihlášení na
Platformu we.trade prostřednictvím internetu za použití jejich Přihlašovacích údajů.
4.2.3 Jakmile se Oznámení odešle na Platformě we.trade, Uživatel, jemuž je Oznámení
určeno nebo adresováno, obdrží na žádost nebo automaticky (pokud byla taková
možnost vybrána) e-mailovou notifikaci o tomto Oznámení. Po doručení takového
e-mailu se Uživatel co nejdříve přihlásí na Platformu we.trade a nahlédne do Schránky
we.trade, aby se dozvěděl podrobnosti o příslušné Transakci.
4.2.4 Oznámení mohou být Uživatelům rovněž zasílána v souvislosti s dalšími záležitostmi
týkajícími se Platformy we.trade (například aktualizací služeb), které se nemusejí týkat
jejich konkrétních Transakcí.
4.3

Vytváření Smart kontraktů

4.3.1 Přihlášený obchodník (Iniciátor) může iniciovat vytvoření Smart kontraktu zadáním
Sady dat pro Smart kontrakt související s Transakcí své Přihlašovací bance (Banka
iniciátora) prostřednictvím systémů Banky iniciátora v souladu s podmínkami
Klientské smlouvy. Sada dat pro Smart kontrakt zadaná Iniciátorem musí zahrnovat
všechny položky uvedené v Mandatorní sadě dat pro Smart kontrakt, včetně protistrany
Podkladové smlouvy, k níž se Sada dat pro Smart kontrakt vztahuje, přičemž tato
protistrana musí být rovněž Uživatelem (Respondent). Časovým pásmem pro Smart
kontrakt je časové pásmo, v němž leží adresa Iniciátora, bez ohledu na to, že se
Iniciátor případně přihlásil na Platformu we.trade v jiném časovém pásmu.
4.3.2 Rozhraní Banky iniciátora pak přenese Sadu dat pro Smart kontrakt prostřednictvím
Platformy we.trade do rozhraní Přihlašovací banky Respondenta (Banka respondenta)
a přes Platformu we.trade se Respondentovi automaticky zašle Oznámení potvrzující
vytvoření Sady dat pro Smart kontrakt pro danou Transakci.
4.3.3 Souhlasí-li Respondent, že je Sada dat pro Smart kontrakt zadaná Iniciátorem ve
vztahu k Transakci podle článku 4.3.2 správná a vychází z podmínek Podkladové
smlouvy, přijme ji zadáním své akceptace Bance respondenta prostřednictvím systémů
Banky respondenta a v souladu s podmínkami své Klientské smlouvy (Akceptace),
přičemž se Iniciátorovi přes Platformu we.trade automaticky odešle Oznámení
o takové Akceptaci.
4.3.4 Nesouhlasí-li Respondent, že je Sada dat pro Smart kontrakt zadána Iniciátorem ve
vztahu k Transakci podle článku 4.3.2 správná a že vychází z podmínek Podkladové
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smlouvy, odmítne ji, přičemž se Iniciátorovi přes Platformu we.trade automaticky
odešle Oznámení o takovém odmítnutí. Postup uvedený v článcích 4.3.1 až 4.3.2 se
opakuje, dokud nedojde k Akceptaci v souladu s článkem 4.3.3. Pro vyloučení
pochybností se uvádí, že Iniciátor i Respondent mají právo, avšak nikoli povinnost,
iniciovat vygenerování nové Sady dat pro Smart kontrakt.
4.3.5 Akceptace vystavená na Platformě we.trade je neodvolatelná.
4.3.6 Pokud byla ve vztahu k Sadě dat pro Smart kontrakt zadána Akceptace, stane se
příslušná Sada dat pro Smart kontrakt Potvrzenou sadou dat pro Smart kontrakt,
která pro účely Platformy we.trade představuje závaznou smlouvu mezi Iniciátorem
a Respondentem o tom, že při nebo po splnění Podmínek vypořádání specifikovaných
v dané Potvrzené sadě dat pro Smart kontrakt bude Prodávajícímu uhrazena Stanovená
částka v souladu s Platebními podmínkami stanovenými v Potvrzené sadě dat pro
Smart kontrakt. Všechny Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt se ukládají
v technologii distribuované zúčtovací aplikace Platformy we.trade. K Potvrzené sadě
dat pro Smart kontrakt nebudou činěny žádné změny, kromě změn provedených
v souladu s ustanoveními článku 4.8 nebo článku 10.
4.3.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré platební transakce ve vztahu ke Smart
kontraktu budou uskutečňovány nebo iniciovány výlučně prostřednictvím systémů
příslušných Bank a budou zpracovávány mezi Bankami prostřednictvím jejich
existujících platebních systémů, přičemž společnost we.trade ani Platforma we.trade
neponesou odpovědnost za uskutečňování nebo iniciování jakýchkoli takových
platebních transakcí. Každý Uživatel bere na vědomí, že společnost we.trade ani
Platforma we.trade nejsou poskytovatelem platebních služeb ani nejsou nositelem
žádné právní povinnosti (ať již na základě podmínek Pravidel nebo jinak) poskytovat
Uživateli jakékoli platební služby, a tedy že každý Uživatel si musí platební služby
vyžádat výlučně přímo u své Přihlašovací banky.
4.4

Odvolání nebo zrušení Sady dat pro Smart kontrakt

4.4.1 [Před zadáním Akceptace v souladu s ustanoveními článku 4 má Iniciátor i Respondent
prostřednictvím své příslušné Přihlašovací banky právo Sadu dat pro Smart kontrakt
odvolat, přičemž pak nemůže být ve vztahu k ní vytvořen žádný Smart kontrakt. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že jakmile se Sada dat pro Smart kontrakt stane
Potvrzenou sadou dat pro Smart kontrakt, Iniciátor ani Respondent ji nemohou odvolat
1
jinak než její změnou v souladu s ustanoveními článku 4.8.]
4.4.2 Iniciátor i Respondent mají kdykoli po zadání Akceptace v souladu s ustanoveními
článku 4, avšak před splněním Podmínek vypořádání takového Smart kontraktu, právo
prostřednictvím své příslušné Přihlašovací banky zrušit Potvrzenou sadu dat pro Smart
kontrakt. Při rušení Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt se musí postupovat takto:

1

Poznámka: tato funkce bude přístupná pouze ve verzi [2.0] (nebo pozdější) Platformy we.trade a s ohledem na

to tedy článek 4.1 není aktuálně účinný a má se za to, že netvoří součást Pravidel.
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4.5

a)

Obchodník, který je stranou Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt (Iniciátor
zrušení), vyhotoví žádost o zrušení a prostřednictvím své Přihlašovací banky ji
přenese na Platformu we.trade;

b)

rozhraní dané Přihlašovací banky pak prostřednictvím Platformy we.trade
žádost přenese do rozhraní Přihlašovací banky druhého Obchodníka, který je
stranou Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt (dále jen Respondent zrušení),
přičemž se Respondentovi zrušení přes Platformu we.trade automaticky zašle
Oznámení o žádosti o zrušení.

c)

Souhlasí-li Respondent zrušení s žádostí o zrušení, může žádost o zrušení
přijmout zadáním akceptace své Přihlašovací bance prostřednictvím jejích
systémů a v souladu s podmínkami Klientské smlouvy (Akceptace zrušení),
přičemž se každému z Obchodníků, kteří jsou stranou Smart kontraktu, a každé
Bance, která se zavázala k poskytnutí Bankovního produktu, přes Platformu
we.trade automaticky zašle Oznámení o takové Akceptaci zrušení a po takovém
zrušení nemají strany zrušené Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt (včetně
příslušných Bank) ve vztahu ke zrušené Sadě dat pro Smart kontrakt nadále
žádná vzájemná práva a povinnosti.

d)

Nesouhlasí-li Respondent zrušení s žádostí o zrušení, může žádost o zrušení
odmítnout, přičemž se přes Platformu we.trade Iniciátorovi zrušení automaticky
odešle Oznámení o odmítnutí. Postup v článcích 4.4.2 odst. a) a 4.4.2 odst. b) se
pak opakuje, dokud nedojde k Akceptaci v souladu s článkem 4.4.2 odst. c). Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že kterýkoli Obchodník má právo, avšak nikoli
povinnost, požadovat zrušení Sady dat pro Smart kontrakt.

Vztah mezi Smart kontrakty a Podkladovými smlouvami

4.5.1 Každý Obchodník je povinen zajistit, aby Sada dat pro Smart kontrakt přesně odrážela
podmínky Podkladové smlouvy, a v případě jakéhokoli rozporu mezi Smart
kontraktem a Podkladovou smlouvou je povinen změnit Smart kontrakt postupem
uvedeným v článku 4.8, přičemž ovšem Smart kontrakt je bez ohledu na v něm
obsažené chyby nebo na jeho rozpor s Podkladovou smlouvou platný a Původní sada
dat pro Smart kontrakt (jak je definována v článku 4.8.4) zůstává v platnosti, dokud si
příslušní Obchodníci nedohodnou změnu této Původní sady dat pro Smart kontrakt
postupem popsaným v článku 4.8.
4.5.2 Žádný spor mezi Obchodníky v souvislosti s Podkladovou smlouvou uzavřenou mezi
nimi (kde jsou oba Obchodníci pro účely Platformy we.trade považováni za Uživatele)
nemá dopad na jejich závazky na základě Smart kontraktu sjednaného k Podkladové
smlouvě, těchto Pravidel nebo jakékoli Klientské smlouvy. Takové spory musí být
vypořádány příslušnými Obchodníky mimo Platformu we.trade, aniž by tím byla
dotčena jejich práva změnit Sadu dat pro Smart kontrakt v souladu s ustanoveními
článku 4.8.

Strana 23

4.5.3 Bude-li Podkladová smlouva ukončena, platnost Smart kontraktu uzavřeného Uživateli
na jejím základě automaticky nekončí, avšak nadále trvá a uplyne v souladu se Sadou
dat pro Smart kontrakt ke Dni uplynutí platnosti.
4.6

Dny úhrady

4.6.1 Při vytváření Sady dat pro Smart kontrakt v souladu s článkem 4.3 musejí příslušní
Obchodníci jako součást Platebních podmínek takové Sady dat pro Smart kontrakt
sjednat metodu výpočtu Dne úhrady.
4.6.2 Jakmile budou ve vztahu ke Smart kontraktu splněny Podmínky vypořádání, vypočtou
se v souladu s tímto článkem 4.6 Dny úhrady pro příslušnou Sadu dat pro Smart
kontrakt a uplatní se jak ve vztahu k jakékoli Sadě dat pro Smart kontrakt, tak
k jakýmkoli souvisejícím Bankovním produktům.
4.6.3 Jakmile to bude po dokončení příslušných výpočtů prakticky možné, vytvoří se
Oznámení, uvádějící Den úhrady (vypočtený v souladu s tímto článkem 4.6), a přenese
se přes Platformu we.trade příslušným Uživatelům, kteří jsou stranou Sady dat pro
Smart kontrakt, i příslušné Bance poskytující Bankovní produkty.
Platba po splnění Podmínek vypořádání
4.6.4 Obchodníci mohou v Sadě dat pro Smart kontrakt uvést, že Den úhrady nastane:
a)

dva Bankovní obchodní dny po dni, kdy jsou splněny Podmínky vypořádání;

b)

uplynutím určitého počtu kalendářních dnů po dni, kdy byly splněny Podmínky
vypořádání, avšak v každém případě:

c)

i)

ne méně než dvou Bankovních obchodních dnů; a

ii)

pokud by Den úhrady měl připadnout na den, který není Bankovním
obchodním dnem, bude Dnem úhrady nejbližší Bankovní obchodní den
následující po dni, na který měl Den úhrady takto připadnout; nebo

k pevnému datu. Má-li však pevné datum nastat v den, který je dříve než dva
Bankovní obchodní dny po dni splnění Podmínek vypořádání, Den úhrady bude
dva Bankovní obchodní dny po dni splnění Podmínek vypořádání.

Platba po uplynutí určitého období po Dni fakturace
4.6.5 Obchodníci mohou v Sadě dat pro Smart kontrakt stanovit, že Den úhrady nastane po
uplynutí určitého počtu kalendářních dní po Dni fakturace; přičemž:
a)

pokud by Den úhrady měl připadnout na den, který není Bankovním obchodním
dnem, bude Dnem úhrady nejbližší Bankovní obchodní den následující po dni,
na který měl Den úhrady takto připadnout; a

b)

pokud by Den úhrady (či jakýkoli den, na který má Den úhrady připadnout
v souladu s článkem 4.6.5 odst. a)) měl nastat v den před splněním Podmínek
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vypořádání nebo v den, který je méně než dva Bankovní obchodní dny po dni
splnění Podmínek vypořádání, Den úhrady bude dva Bankovní obchodní dny
po dni splnění Podmínek vypořádání.
Den provedení platby
4.6.6 Dnem provedení platby je Bankovní obchodní den spadající před Den úhrady
(vypočtenému v souladu s články 4.6.4 a 4.6.5).
4.7

Den uplynutí platnosti pro Sadu dat pro Smart kontrakt

4.7.1 Každá Sada dat pro Smart kontrakt musí zahrnovat i Den uplynutí platnosti. Den
uplynutí platnosti Obchodníci určí v souladu s tímto článkem 4 s tím, že musí být
v souladu s podmínkami Podkladové smlouvy a s ohledem na to splňovat následující
kritéria:
a)

Den uplynutí platnosti musí být stanoven na pevné datum; a

b)

Den uplynutí platnosti nesmí být stanoven dříve nebo ve stejný den, než je:
i)

nejzazší den odeslání (je-li určen) příslušného zboží nebo služeb na
základě Podkladové smlouvy, jak je uvedeno v Sadě dat pro Smart
kontrakt; nebo

ii)

nejzazší den dodání (je-li určen), jak je uvedeno v Dodacích
podmínkách specifikovaných v Sadě dat pro Smart kontrakt, je-li to
později než den uvedený pod bodem i) výše.

4.7.2 Nebudou-li Podmínky vypořádání zcela splněny do 23.59 hod. (časového pásma Smart
kontraktu) v Den uplynutí platnosti (případně upravený v souladu s těmito Pravidly
předtím, než byly splněny Podmínky vypořádání), platnost Smart kontraktu
automaticky uplyne a žádná jeho strana nebude mít nadále ve vztahu k takovému
Smart kontraktu další odpovědnost, ani žádná Banka nebude mít v souvislosti
s jakýmkoliv Bankovním produktem souvisejícím s takovým Smart kontraktem další
odpovědnost (avšak pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že takové uplynutí platnosti
Smart kontraktu ani tento článek 4.7.2 nebudou mít dopad na práva a povinností
Obchodníka podle Podkladové smlouvy nebo Klientské smlouvy a ani je nelze
vykládat jako úpravu jejich práv a povinností).
4.7.3 Po uplynutí platnosti Smart kontraktu v souladu s článkem 4.7.2:
a)

kterýkoli Obchodník původního Smart kontraktu, jehož platnost uplynula,
může, ale nemusí před splněním Podmínek vypořádání příslušné Transakce
iniciovat vytvoření nového Smart kontraktu v souladu s článkem 4.3;

b)

pokud byly před vytvořením nové Sady dat pro Smart kontrakt Podmínky
vypořádání příslušné Transakce splněny, uskuteční Kupující veškeré příslušné
platby mimo Platformu we.trade,
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přičemž pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádné ustanovení tohoto článku 4.7.3
nelze vykládat tak, že má dopad na práva nebo povinnosti Obchodníka na základě
Podkladové smlouvy nebo Klientské smlouvy nebo že tato práva nebo povinnosti
jakkoliv mění.
4.8

Změny Sad dat pro Smart kontrakt
Změna Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt

4.8.1 Potvrzenou sadu dat pro Smart kontrakt může Obchodník změnit pouze v souladu
s ustanoveními tohoto článku 4.8.
Změny pouze do splnění Podmínek vypořádání
4.8.2 Potvrzenou sadu dat pro Smart kontrakt lze změnit pouze v době do splnění Podmínek
vypořádání.
Postup při změně
4.8.3 Změna Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt musí být provedena takto:
a)

Obchodník, který je stranou Smart kontraktu představovaného Původní sadou
dat pro Smart kontrakt, vytvoří revidovanou Sadu dat pro Smart kontrakt se
změněným Dnem uplynutí platnosti (Revidovaná sada dat pro Smart
kontrakt) a prostřednictvím své Přihlašovací banky ji přenese na Platformu
we.trade, v kterémžto případě se v souvislosti s dohadováním o změnách
přiměřeně uplatní ustanovení článků 4.3.1 až 4.3.6 upravená tak, že zmínky
o „Sadách dat pro Smart kontrakt“ jsou zmínkami o „Revidovaných sadách dat
pro Smart kontrakt“, dokud Obchodník nevystaví Akceptaci;

b)

vystavením Akceptace Revidované sady dat pro Smart kontrakt Obchodníkem
se tato Revidovaná sada dat pro Smart kontrakt stává Potvrzenou sadou dat pro
Smart kontrakt namísto předchozích znění a představuje změněný Smart
kontrakt, jenž pro všechny účely nahrazuje Původní sadu dat pro Smart
kontrakt; a

c)

nevystaví-li Obchodník Akceptaci, platí nadále Smart kontrakt představovaný
Původní sadou dat pro Smart kontrakt bez ohledu na to, že:
i) došlo ke změně Podkladové smlouvy nebo
ii) v Původní sadě dat pro Smart kontrakt je chyba.

Změny Podkladové smlouvy
4.8.4 Smart kontrakt představovaný Potvrzenou sadou dat pro Smart kontrakt (Původní
sada dat pro Smart kontrakt) mohou změnit Obchodníci, kteří jsou stranou této
Původní sady dat pro Smart kontrakt, pokud:

Strana 26

a)

strany Podkladové smlouvy představované Původní sadou dat pro Smart
kontrakt sjednají závazné změny;

b)

Uživatel, který je stranou Smart kontraktu představovaného Původní sadou dat
pro Smart kontrakt, vytvoří upravenou Sadu dat pro Smart kontrakt (Upravená
sada dat pro Smart kontrakt) zohledňující změny Podkladové smlouvy
a prostřednictvím své Přihlašovací banky ji přenese na Platformu we.trade,
v kterémžto případě se v souvislosti s dohadováním o změnách přiměřeně
uplatní ustanovení článků 4.3.1 až 4.3.6 upravená tak, že zmínky o „Sadách dat
pro Smart kontrakt“ jsou zmínkami o „Upravených sadách dat pro Smart
kontrakt“, dokud Uživatel nevystaví Akceptaci;

c)

vystavením Akceptace Upravené sady dat pro Smart kontrakt Uživatelem se
tato Upravená sada dat pro Smart kontrakt stává Potvrzenou sadou dat pro
Smart kontrakt namísto předchozích znění a představuje změněný Smart
kontrakt, jenž pro všechny účely nahrazuje Původní sadu dat pro Smart
kontrakt; a

d)

nevystaví-li Uživatel Akceptaci, platí nadále Smart kontrakt představovaný
Původní sadou dat pro Smart kontrakt bez ohledu na změnu Podkladové
smlouvy.

Chyba v Původní sadě dat pro Smart kontrakt
4.8.5 Došlo-li k chybě v Původní sadě dat pro Smart kontrakt, mohou takovou Původní sadu
dat pro Smart kontrakt změnit Uživatelé, kteří jsou stranou Smart kontraktu
představovaného takovou Původní sadou dat pro Smart kontrakt, pokud:
a)

Uživatel, který je stranou Smart kontraktu představovaného takovou Původní
sadou dat pro Smart kontrakt, vytvoří opravenou Sadu dat pro Smart kontrakt
(Opravená sada dat pro Smart kontrakt) s opravou chyby a prostřednictvím
své Přihlašovací banky ji přenese na Platformu we.trade, v kterémžto případě se
v souvislosti s dohadováním o změnách přiměřeně uplatní ustanovení článků
4.3.1 až 4.3.6 upravená tak, že zmínky o „Sadách dat pro Smart kontrakt“ jsou
zmínkami o „Opravených sadách dat pro Smart kontrakt“, dokud Uživatel
nevystaví Akceptaci;

b)

vystavením Akceptace Opravené sady dat pro Smart kontrakt Obchodníkem se
tato Opravená sada dat pro Smart kontrakt stává Potvrzenou sadou dat pro
Smart kontrakt namísto předchozích znění a představuje změněný Smart
kontrakt, jenž pro všechny účely nahrazuje Původní sadu dat pro Smart
kontrakt; a

c)

nevystaví-li Obchodník Akceptaci, platí nadále Původní sada dat pro Smart
kontrakt bez ohledu na chybu v Původní sadě dat pro Smart kontrakt.

Změny cen
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4.8.6 Přestane-li být Celková cena specifikovaná ve Smart kontraktu při jeho vytvoření
v souladu s článkem 4.3 správná před splněním Podmínek vypořádání Smart kontraktu,
jsou Obchodníci povinni změnit Celkovou cenu specifikovanou v Sadě dat pro Smart
kontrakt v souladu s tímto článkem 4.8. Pokud byl Vystavující bankou BPU vystaven
BPU podle přílohy č. 2, schválení Banky kupujícího (jako Vystavující banky BPU (jak
je definováno v příloze č. 2)) v souladu s přílohou č. 2 bude nutné pouze v případě, že
změněná celková cena pro takový Smart kontrakt přesahuje Toleranci celkové ceny pro
BPU (přičemž se pro vyloučení pochybností uvádí, že taková změna BPU musí být
schválena Vystavující bankou BPU).
Účinek změn
4.8.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že:
a)

Přihlašovací banky ani společnost we.trade nemají povinnost měnit, ukončit či
opravovat Smart kontrakty a tím, kdo má právo a povinnost provádět změny
Původní sady dat pro Smart kontrakt, jsou výhradně Obchodníci;

b)

jakákoli změna podle článku 8.2 odst. d) písm. ii) přílohy č. 2, která se týká
BPU, musí být schválena Vystavující bankou BPU; a

c)
tento článek 4.8 neznamená změnu, úpravu, ukončení nebo zřeknutí se práv
podle Podkladové smlouvy nebo jakékoli Klientské smlouvy.
4.9

Oznámení
Oznámení budou na Platformě we.trade zasílána automaticky všem stranám Smart
kontraktu v den, který je 14 dní před: a) nejzazším dnem odeslání (je-li určen)
uvedeným v daném Smart kontraktu a b) Dnem uplynutí platnosti daného Smart
kontraktu. Účelem těchto Oznámení je připomenout stranám blížící se nejzazší den
odeslání, případně Den uplynutí platnosti Smart kontraktu.

4.10

Klientský adresář

4.10.1 Obchodníci mají přístup k Veřejně dostupným informacím o ostatních Obchodnících
pomocí svých Přihlašovacích údajů do Klientského adresáře (který hostuje
Poskytovatel služeb, avšak který se Obchodníkům zobrazuje prostřednictvím rozhraní
do Platformy we.trade jejich Přihlašovací banky).
4.10.2 Obchodníci mohou nahlížet na Veřejně dostupné informace o obchodnících pro
jakékoli účely spojené s jejich podnikatelskou činností a nikoli jen v případě, kdy se to
týká konkrétní Transakce mezi Uživateli, v souvislosti s níž byl sjednán Smart
kontrakt.
4.10.3 Banky nejsou oprávněné vstupovat do Klientského adresáře nebo si prohlížet údaje
v něm uložené.
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4.11

Legalizace výnosů z trestné činnosti, sankce a compliance

4.11.1 Žádný Uživatel nesmí používat Platformu we.trade ani Bankovní produkty nebo jiné
služby nabízené na Platformě we.trade k činnosti, která vede nebo může vést
k porušení obecně závazných zákonů či předpisů v oblasti boje proti úplatkářství,
korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti ve kterékoli příslušné jurisdikci. Žádný
Uživatel nesmí zapůjčovat, poskytovat, sdílet nebo jinak dávat k dispozici výnosy z
Bankovního produktu nebo jiných služeb nabízených na Platformě we.trade
Sankcionované osobě, pokud je taková činnost zakázána podle Sankcí vztahujících se
na takového Uživatele.
4.11.2 Žádný Uživatel nesmí užívat Platformu we.trade ani Bankovní produkt či jiné služby
nabízené na Platformě we.trade k obchodování, uskutečňování transakcí, vyrovnání,
financování, pojištění nebo jakémukoli přímému či nepřímému zprostředkování
transakce zahrnující vybavení uvedené ve Společném vojenském seznamu EU,
případně transakce, která je zakázána podle platného embarga nebo má být uzavřena se
Sankcionovanou osobou (včetně jakékoli osoby, která je vlastněna nebo ovládána
Sankcionovanou osobou) nebo s jakoukoli osobou, která se nachází, je zřízena, sídlí
nebo má bydliště v Sankcionované zemi, pokud je tato činnost zakázána Sankcemi
platnými pro na takového Uživatele.
4.11.3 Jednotlivé Banky jsou povinny v souladu se svými vnitřními předpisy a směrnicemi
prověřovat každou Transakci, pro niž od ní Obchodník požaduje produkty a služby,
z hlediska možného porušení tohoto článku 4.11. Pokud Banka přiměřeně dospěje
k závěru, že nastalo nebo pravděpodobně nastane porušení tohoto článku 4.11, pak
příslušnému Obchodníkovi poskytnutí daného produktu nebo služby odmítne.
4.11.4 V míře, v níž takové uznání neznamená porušení obecně závazných právních předpisů,
uživatel použitím Platformy we.trade uznává, že společnost we.trade i jakákoli Banka
mohou v mezích zákona a právních předpisů jurisdikce, v níž jsou založeny, uskutečnit
jakákoli jednání, která považuje za potřebná za účelem dodržení Sankcí nebo
vnitrostátních a zahraničních zákonů a předpisů (Jednání v oblasti compliance).
Takové Jednání v oblasti compliance může zahrnovat a) pozastavení jakékoli platby,
komunikace nebo příkazu a jejich prověření, b) žádost o dodatečnou dokumentaci
týkající se určité Transakce nebo Uživatele, nebo c) odmítnutí zpracovat Službu
platformy we.trade nebo poskytnout jakýkoli Bankovní produkt (včetně BPU nebo
Automatického vypořádání).
4.12

Provozní součinnost
Přihlašovací banka poskytne svým Obchodníkům prostřednictvím svého rozhraní mezi
Obchodníky a Platformou we.trade přístup k:
a)

Uživatelskému manuálu; a

b)

službám, které případně aktuálně nabízí Poskytovatel služeb na podporu
Obchodníků ve vztahu k provozu Platformy we.trade.
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ČLÁNEK 5 – BANKOVNÍ PRODUKTY A SLUŽBY
5.1

Bankovní produkty a služby

5.1.1 Přihlašovací banky mohou Obchodníkům, kteří jsou jejími Klienty a které Přihlásila na
Platformu we.trade, nabízet produkty a služby související s Platformou we.trade.
5.1.2 Veškeré produkty a služby uvedené v článku 5.1.1, které nabízejí Přihlašovací banky
Obchodníkům, se nabízejí na základě smluvních podmínek sjednaných mezi příslušnou
Přihlašovací bankou a příslušným Obchodníkem podle Klientské smlouvy uzavřené
mezi nimi.
5.1.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že článek 5.1.1 nebrání Bance v nabízení
obdobných produktů a služeb svým klientům mimo Platformu we.trade, nýbrž jen
zajišťuje, aby přístup k technologii provozované Platformou we.trade v souvislosti
s takovými produkty byl omezen jen na ty Obchodníky, které do Platformy we.trade
Přihlásila příslušná Přihlašovací banka.
5.2

Seznam bankovních produktů a služeb

5.2.1 Banky mohou nabízet Obchodníkům dále uvedené produkty a služby za podmínek
uvedených v příslušné Klientské smlouvě a jinak v souladu s ustanoveními příslušné
přílohy těchto Pravidel:
a)

Automatické vypořádání na základě popsaném v příloze č. 1;

b)

Garantované platby (BPU) na základě popsaném v příloze č. 2;

c)

Financování pohledávky s BPU na základě popsaném v příloze č. 3; a

d)

Financování pohledávky na základě popsaném v příloze č. 4.

5.2.2 Banky mohou Obchodníkům zpřístupnit Další produkty a služby za podmínek
konkrétní Klientské smlouvy mezi příslušnou Bankou a Obchodníkem, pokud tato
Pravidla a Platforma we.trade umožňují jejich existenci. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že žádné ustanovení tohoto článku 5 nevyžaduje, aby společnost we.trade nebo
jakýkoli Uživatel sjednali změny Platformy we.trade nebo těchto Pravidel kvůli dalším
produktům nebo službám, které Banka hodlá Obchodníkům nabízet.
ČLÁNEK 6 – KOMUNIKACE A ZABEZPEČENÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ
6.1

Komunikace

6.1.1 Uživatel je oprávněn se spolehnout na Komunikaci, jež mu byla doručena jiným
Uživatelem nebo jeho jménem prostřednictvím Platformy we.trade, přičemž taková
Komunikace se považuje za účinnou, doručenou a převzatou v okamžiku, kdy si ji
může příslušný Uživateli zobrazit na Platformě we.trade.
6.1.2 Pouze pro účely Platformy we.trade platí, že Komunikace zaslaná Uživatelem nebo
jeho jménem za použití Platformy we.trade a jeho Přihlašovacích údajů je pro takového
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Uživatele závazná, jako kdyby jím byla vyhotovena v listinné podobě, a Komunikace
vytvořená a doručená Uživatelům účinně splňuje požadavek na písemnou komunikaci,
opatřenou podpisem a razítkem/pečetí.
6.1.3 Uživatel odpovídá za Komunikaci zaslanou za použití jeho Přihlašovacích údajů nebo
odvozenou z informací poskytnutých za použití jeho Přihlašovacích údajů a má se za
to, že taková Komunikace je autorizovaná daným Uživatelem nebo jeho jménem.
6.1.4 Obchodníkovi nemůže uplatnit žádný nárok proti společnosti we.trade nebo jinému
Obchodníkovi na základě těchto Pravidel v souvislosti s nesprávnou, mylnou nebo
zavádějící Komunikací doručenou takovému Obchodníkovi.
6.1.5 Digitální forma Komunikace i její tištěná kopie představují originál příslušné
Komunikace a jednotliví Uživatelé se zavazují nezpochybňovat obsah nebo platnost či
přípustnost takové Komunikace z toho důvodu, že byla uskutečněna v elektronické
podobě.
6.1.6 Komunikace, ať již jako celek nebo její část, je přípustná před soudem nebo tribunálem
jako důkaz o takové Komunikaci nebo její části.
6.1.7 Uživatelé mají právo, ale nikoli povinnost nahrát dokumenty týkající se Smart
kontraktu na Platformu we.trade pouze pro informační účely. Takové dokumenty
nebude Banka ani společnost we.trade ověřovat.
6.2

Zabezpečení Přihlašovacích údajů a Platformy we.trade

6.2.1 Přihlašovací banka a společnost we.trade jsou povinny zavést a uplatňovat nezbytné
a přiměřené bezpečnostní postupy a prostředky, aby zajistily ochranu datových přenosů
uskutečněných nebo přijatých Obchodníkem, Přihlašovací bankou či společností
we.trade nebo jejich jménem přes Platformu we.trade (ať již přímo nebo nepřímo
prostřednictvím Přihlašovacích bank) proti neoprávněnému přístupu, změně, zpoždění,
ztrátě nebo zničení.
6.2.2 Uživatel neprodleně uvědomí společnost we.trade, a pokud je rovněž Obchodníkem,
i svou Přihlašovací banku, jakmile se dozví nebo má přiměřený důvod věřit, že došlo
ke ztrátě, odcizení nebo použití či pokusu o použití Přihlašovacích údajů bez jeho
oprávnění.
6.2.3 Uživatel zajistí, aby on ani nikdo z členů jeho statutárního orgánů, vedoucích či
řadových zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, poradců, zmocněnců nebo přidružených
osob neučinili nic, co by očekávaně nebo pravděpodobně mohlo vést k narušení
systémů nebo zabezpečení Platformy we.trade, společnosti we.trade, případně
jakéhokoli jiného Uživatele.
6.2.4 V případě skutečné nebo hrozící ztráty, krádeže nebo zneužití Přihlašovacích údajů
Obchodníka oznámí Obchodník takovou skutečnost neprodleně své Přihlašovací bance,
přičemž tato Přihlašovací banka tuto skutečnost oznámí společnosti we.trade. Pro
určení odpovědnosti za Újmy vzniklé v souvislosti se ztrátou, krádeží nebo zneužitím
Přihlašovacích údajů mezi Obchodníkem a jeho Přihlašovací bankou se uplatní
ustanovení Klientské smlouvy a pro určení odpovědnosti za Újmy vzniklé v souvislosti
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se ztrátou, krádeží nebo zneužitím Přihlašovacích údajů mezi Přihlašovací bankou a
společností we.trade se uplatní ustanovení Licenční a servisní smlouvy.
6.2.5 Jednotliví Uživatelé a společnost we.trade se zavazují podniknout ke zmírnění výše
újmy takové kroky, které lze vyžadovat za účelem vyloučení, omezení či jiného snížení
Újmy, jež by jinak mohla vzniknout ve vztahu k Uživateli, společnosti we.trade nebo
jiné osobě v důsledku ztráty, krádeže nebo zneužití Přihlašovacích údajů.
ČLÁNEK 7 – ZÁZNAMY
7.1.1 Obchodník může požadovat informace týkající se transakcí provedených na Platformě
we.trade pouze od své Přihlašovací banky. Přihlašovací banky vyhoví přiměřeným
žádostem příslušných Obchodníků o informace týkající se jimi prováděných transakcí
na Platformě we.trade v souladu s příslušnými Klientskými smlouvami, platnými
a účinnými zákony a předpisy a jakýmikoli dalšími vnitřními předpisy nebo
směrnicemi, jež se na takové žádosti vztahují.
7.1.2 Za podmínek Klientské smlouvy a platných a účinných zákonů a předpisů není Banka
na základě těchto Pravidel povinna sdělovat žádné takové informace v případech, kdy
podle jejího přiměřeného názoru (dosaženého v dobré víře) takovému zveřejnění brání
nebo ho omezují platné a účinné zákony a předpisy nebo jakékoli interní předpisy
a směrnice Banky.
7.1.3 Společnost we.trade povede vhodné protokoly a záznamy (opatřené datovým
a časovým údajem v časovém pásmu vyjádřeném jako posun oproti Koordinovanému
světovému času (včetně posunů na letní čas)) o všech Smart kontraktech uzavřených
Uživateli na Platformě we.trade.
7.1.4 Každá Banka, pokud je k tomu povinna na základě platných a účinných zákonů
a předpisů, povede vhodné protokoly a záznamy (opatřené datovým a časovým údajem
v časovém pásmu vyjádřeném jako posun oproti Koordinovanému světovému času
(včetně posunů na letní čas)) o všech případech použití jejího rozhraní pro přihlášení
na Platformu we.trade Obchodníky, pro které je Přihlašovací bankou.
7.1.5 Za podmínek Klientské smlouvy poskytne každý Obchodník své Přihlašovací bance
takové informace týkající se Obchodníka, Smart kontraktu nebo Transakce, které může
společnost we.trade nebo příslušná Přihlašovací banka přiměřeně požadovat pro
splnění povinností na základě těchto Pravidel nebo jakékoli povinnosti na základě
platných a účinných zákonů a předpisů nebo požadavku regulátora, státního orgánu,
finančního úřadu, policejního orgánu, úřadu či soudu příslušného pro společnost
we.trade nebo příslušnou Přihlašovací banku.
7.1.6 Za podmínek Licenční a servisní smlouvy každá Banka poskytne společnosti we.trade
informace týkající se Banky, jakéhokoli Obchodníka, pro kterého je Přihlašovací
bankou, Smart kontraktu nebo Transakce, které může společnost we.trade přiměřeně
požadovat pro splnění povinností na základě těchto Pravidel nebo jakékoli povinnosti
na základě platných a účinných zákonů a předpisů nebo požadavku regulátora, státního
orgánu, finančního úřadu, policejního orgánu, úřadu či soudu příslušného pro
společnost we.trade.
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ČLÁNEK 8 – POVINNOST MLČENLIVOSTI, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
SOUKROMÍ
8.1

Povinnost mlčenlivosti

8.1.1 Uživatel souhlasí s tím, že:
a)

bude zachovávat mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích a nesdělí je
třetí osobě, kromě toho, jak je dovoleno podle článku 8.1.3;

b)

zajistí, aby veškeré Důvěrné informace byly chráněny pomocí zabezpečovacích
opatření a se stejnou úrovní péče, které uplatňuje na své vlastní důvěrné
informace;

c)

bude užívat takové informace pouze při plnění svých povinností na základě
těchto Pravidel nebo jakéhokoli produktu, služby nebo transakce předpokládané
těmito Pravidly; a

d)

zajistí, aby měl k dispozici veškerá potřebná povolení před tím, než nahraje
jakékoli Důvěrné informace na Platformu we.trade.

8.1.2 Uživatel, který nahrává informace na Platformu we.trade, nese výlučně sám
odpovědnost za obsah nebo správnost takových informací.
8.1.3 Uživatel může sdělit Důvěrné informace zcela nebo zčásti, pokud je takové sdělení
požadováno:
a)

jakýmkoli Oprávněným zaměstnancem takového Uživatele pro účely plnění
povinnosti, kterou má takový Uživatel v souvislosti s užíváním Platformy
we.trade uloženou, za předpokladu, že se příslušný Oprávněný zaměstnanec
dohodl s Uživatelem na povinnosti mlčenlivosti ekvivalentní povinnosti
obsažené v těchto Pravidlech; nebo

b)

na základě platných a účinných zákonů a předpisů nebo podle požadavku
jakéhokoli regulátora, státního orgánu, finančního úřadu, policejního orgánu,
úřadu nebo soudu příslušného pro takového Uživatele za předpokladu, že před
takovým sdělením Uživatel sdělující informace neprodleně v rozsahu
dovoleném zákony nebo předpisy o tomto požadavku informuje všechny další
Uživatele, jejichž Důvěrných informací se sdělení týká, aby jim umožnil
zabránit takovému sdělení nebo jinak ovlivnit čas a obsah takového sdělení.

8.1.4 Banka má přístup k informacím a konkrétním údajům týkajícím se určitého
Bankovního produktu pouze v případě, že Bankovní produkt poskytuje nebo je od ní
požadováno jeho poskytnutí ve vztahu k Transakci.
8.1.5 Uživatel neprodleně poté, co se dozví o porušení nebo podezření na porušení svých
povinností podle tohoto článku 8 (včetně neoprávněného přístupu nebo použití
Důvěrných informací) nebo se přiměřeně domnívá, že k takovému porušení došlo nebo
že takové podezření existuje, tuto skutečnost oznámí ostatním Uživatelům.
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8.2

Ochrana osobních údajů a soukromí
Uživatel je povinen dodržovat příslušné Právní předpisy na ochranu osobních údajů.
ČLÁNEK 9 – ZMĚNY PRAVIDEL

9.1

Postup přijímání změn Pravidel

9.1.1 Uživatelé berou na vědomí, že tato Pravidla vyžadují občasné změny a že takové
změny budou sjednávány mezi společností we.trade a Bankami v souladu s
podmínkami Licenční a servisní smlouvy.
9.1.2 V případě, že společnost we.trade hodlá učinit jakékoli změny těchto Pravidel,
informuje Banky v souladu s podmínkami Licenční a servisní smlouvy o navržené
změně a Banky mohou uplatnit své právo vyplývající z takových Licenčních a
servisních smluv vzájemně tyto změny konzultovat a účastnit se jejich projednání se
společností we.trade. Kromě toho jsou Banky na základě článků 9.1.4 a 9.1.7
oprávněny konzultovat změny se svými příslušnými Obchodníky, ale není to jejich
povinnost.
9.1.3 Jsou-li mezi společností we.trade a Bankami dohodnuty změny Pravidel:
a)

a společnost we.trade a Banky dospějí k závěru, že veškeré změny jsou svou
povahou nevýznamné nebo mají jen omezený nebo žádný účinek na práva
a povinnosti Obchodníků, pak v den předcházející nabytí účinnosti takové
změny,

b)

respektive nejméně 30 dní před nabytím účinnosti takové změny ve všech
ostatních případech kromě případu dle bodu a) výše

Banky zpřístupní revidovanou verzi Pravidel zohledňující takové změny na svých
internetových stránkách všem Obchodníkům, přičemž jednotlivé Banky musí zároveň
dodržet své povinnosti na základě svých Klientských smluv.
9.1.4 Pokud se během procesu konzultací a projednávání popsaného v článku 9.1.2 výše
společnost we.trade a Banky dohodnou, že změny prováděné v Pravidlech vyžadují
před nabytím své účinnosti souhlas Obchodníků nebo změny Klientských pravidel
přístupu, společnost we.trade a Banky se dohodnou na datu, do nějž musí Banky tyto
změny oznámit svým Klientům, přičemž jednotlivé Banky pak odpovídají za doručení
takového oznámení do sjednaného data a za získání souhlasu s takovými změnami
Klientských smluv, včetně Klientských pravidel přístupu, nebo jejich schválení při
nejbližší příležitosti, kdy Obchodníci vstoupí na Platformu we.trade prostřednictvím
systémů své Banky.
9.1.5 Datum, kdy musejí být Obchodníci svými Bankami uvědomeni o návrhu změn
Pravidel podle článku 9.1.4, musí být nejméně 30 dnů před datem, kdy nabydou
navržené změny účinnosti, aby Obchodníci měli možnost posoudit navržené změny
Pravidel (Doba posuzování změn Pravidel), a vyžaduje-li to článek 9.1.4
a Obchodník souhlasí, mohli poskytnout souhlas se změnami. Nevyhovují-li
Obchodníkovi změny Pravidel, je oprávněn ukončit svůj přístup na Platformu we.trade
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v souladu se Klientskou smlouvou a ve vztahu k takovému ukončení se uplatní článek
10.
9.1.6 Na konci Doby posuzování změn Pravidel prohlásí společnost we.trade změny Pravidel
za účinné.
9.1.7 Nevyžadují-li platné a účinné zákony a předpisy jinak a pokud se to týká fungování
Smart kontraktů, změny Pravidel se nedotknou povinností Uživatele ve vztahu
k jakémukoli Smart kontraktu nebo jakýchkoli práv nebo povinností dohodnutých nebo
přijatých takovým Uživatelem na základě znění Pravidel účinného před datem takové
změny.
9.2

Změna šablon pro Smart kontrakty
Ustanovení článku 9.1 se přiměřeně použijí i v případě změn šablon Smart kontraktů
dostupných na Platformě we.trade, které navrhne společnost we.trade.

9.3

Změna Klientských pravidel přístupu
Ustanovení článku 9.1 se přiměřeně použijí i v případě navrhovaných změny
minimálních požadavků Klientských pravidel přístupu v souvislosti s Platformou
we.trade.
ČLÁNEK 10 – UKONČENÍ PŘÍSTUPU NA PLATFORMU WE.TRADE

10.1

Ukončení přístupu na Platformu we.trade Obchodníkem

10.1.1 Obchodník může kdykoli ukončit svůj přístup k Pravidlům tím, že ukončí svou
Smlouvu o přistoupení a podá výpověď v souladu s jejími podmínkami.
10.1.2 Při ukončení Smlouvy o přistoupení Obchodníkem:
a)

Obchodník je nadále vázán podmínkami Smart kontraktu jím odsouhlaseného
nebo přijatého na Platformě we.trade do data takového ukončení (Pokračující
smart kontrakty Obchodníka), dokud nebudou takové Pokračující smart
kontrakty Obchodníka v termínu vypořádány nebo vypovězeny;

b)

Obchodník bude ve vztahu k takovým Pokračujícím smart kontraktům
Obchodníka nadále vázán podmínkami Pravidel (a Banka zajistí, aby Klientská
smlouva pro takového Uživatele uváděla totéž);

c)

není dovoleno vytvoření další Sady dat pro Smart kontrakt nebo přijetí jakékoli
další Sady dat pro Smart kontrakt pro vytváření nových Smart kontraktů,
přičemž Přihlašovací banka takového Obchodníka zajistí, že k tomu nedojde;

d)

ukončení Smlouvy o přistoupení bude účinné, aniž by tím byly dotčeny
Podkladové smlouvy, a nedotkne se práv a povinností, které existují na základě
takových Podkladových smluv.

10.1.3 Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, pokud Přihlašovací banka ukončí Klientskou
smlouvu s Obchodníkem v souladu s jejími podmínkami, Klientská pravidla přístupu
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odsouhlasená takovým Obchodníkem ve vztahu k Pravidlům budou rovněž ukončena
v souladu s podmínkami v ní uvedenými; v případě takového ukončení se přiměřeně
použijí ustanovení článku 10.1.2.
10.1.4 Aniž by tím byla omezena obecná závaznost článku 10.1.3, Přihlašovací banka ukončí
Smlouvu o přistoupení uzavřenou s Obchodníkem, pokud takový Obchodník nadále
nesplňuje kritéria pro Přihlášení Obchodníka, jak je uvedeno v článku 3.2.2, přičemž
v případě takového ukončení se přiměřeně použijí ustanovení článku 10.1.2.
10.2

Ukončení přístupu Banky na Platformu we.trade

10.2.1 Přihlašovací banka může kdykoli ukončit své přistoupení k Pravidlům tím, že ukončí
svou Licenční a servisní smlouvu a podá výpověď v souladu s jejími podmínkami.
10.2.2 Při ukončení Smlouvy o přistoupení Přihlašovací bankou:
a)

se má za to, že Smlouvy o přistoupení uzavřené Obchodníky, pro které je
Přihlašovací bankou, jsou ukončeny s účinností ke stejnému datu, k němuž
nastává ukončení Licenční a servisní smlouvy;

b)

taková Přihlašovací banka a Obchodníci, pro které je Přihlašovací bankou, jsou
nadále vázáni podmínkami Smart kontraktu nebo Bankovního produktu
sjednaného nebo přijatého takovou Přihlašovací bankou nebo Obchodníky, pro
něž je Přihlašovací bankou, na Platformě we.trade do data takového ukončení
(Pokračující smart kontrakty Banky a Pokračující bankovní produkty),
dokud nebudou Pokračující smart kontrakty Banky a Pokračující bankovní
produkty vypořádání nebo vypovězeny;

c)

Přihlašovací banka a Obchodníci, pro něž je Přihlašovací bankou, jsou nadále
vázáni podmínkami Pravidel ve vztahu k takovým Pokračujícím smart
kontraktům Banky a Pokračujícím bankovním produktům (a Přihlašovací banka
zajistí, že Smlouva o přistoupení pro takového Uživatele stanoví totéž);

d)

bez ohledu na případná ustanovení Klientské smlouvy opačného významu není
Přihlašovací bance dovoleno vytvářet další Sady dat pro Smart kontrakt nebo
přijímat jakékoli další Sady dat pro Smart kontrakt k vytváření nových Smart
kontraktů, a Přihlašovací banka zajistí, aby tak nečinili Obchodníci, pro něž je
Přihlašovací bankou, bez ohledu na to, že příslušní Obchodníci případně
uzavřeli nové Podkladové smlouvy, které by jinak mohly tvořit základ Smart
kontraktů na Platformě we.trade;

e)

ukončení Licenční a servisní smlouvy a souvisejících Smluv o přistoupení
uzavřených Obchodníky, pro které je Přihlašovací bankou, nabývá účinnosti,
aniž by tím byla dotčena Podkladová smlouva nebo Klientská smlouva, a
nedotýká se práv a povinností, jež existují na základě takových Podkladových
smluv nebo Klientských smluv.

10.2.3 Práva a povinnosti společnosti we.trade v souvislosti s ukončením přístupu Uživatele
na Platformu we.trade se řídí podmínkami Licenční a servisní smlouvy.
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10.3

Plán ukončení provozu Platformy we.trade

10.3.1 V případě, že se společnost we.trade rozhodne ukončit provozování Platformy
we.trade, oznámí to Bankám v souladu s podmínkami Licenční a servisní smlouvy a
společnost we.trade a Banky podniknou kroky dohodnuté mezi těmito stranami na
základě Licenční a servisní smlouvy za účelem ukončení provozu Platformy we.trade.
10.3.2 V souvislosti s uzavřením Platformy we.trade jednotlivé Banky zajistí ukončení Smluv
o přistoupení uzavřených s jejich Klienty, kteří jsou Uživateli, aniž by tím však bylo
dotčeno vypořádání existujících Smart kontraktů v souladu s jejich podmínkami nebo
ustanoveními jakékoli Podkladové smlouvy.
10.4

Pokračování platnosti smluvních podmínek
Následující ustanovení těchto Pravidel zůstávají platná a účinná pro Uživatele
v souvislosti s jakoukoli jím uskutečňovanou činností související s Platformou we.trade
bez ohledu na ukončení jeho Smlouvy o přistoupení:
a)

články 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 4.5.2, 4.7.3, 4.8 a článek 6, a přílohy č. 1, 2, 3 a 4,
avšak pouze v rozsahu, v jakém se tato ustanovení týkají případného
Pokračujícího smart kontraktu Obchodníka nebo Pokračujícího smart kontraktu
Banky, dokud se takové Smart kontrakty nevypořádají nebo neukončí;

b)

článek 7 (Záznamy);

c)

článek 8 (Povinnost mlčenlivosti, Ochrana osobních údajů a soukromí);

d)

článek 11 (Řešení sporů);

e)

článek 12.1 (Částečná neplatnost);

f)

článek 12.5 (Doručování);

g)

článek 12.7 (Vyloučení vzniku společnosti nebo vztahu zastoupení); a

h)

článek 12.10 (Rozhodné právo).
ČLÁNEK 11 – ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1

Veškeré spory mezi Uživateli vzniklé na základě Sady dat pro Smart kontrakt nebo
Bankovního produktu nebo v souvislosti s nimi, případně jinak v souvislosti
s provozem a používáním těchto Pravidel nebo Platformy we.trade (každý z těchto
sporů dále jen Spor), budou řešeny v souladu s ustanoveními tohoto článku 11. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že Spor nezahrnuje žádosti o informace, technické
problémy nebo jiné formy stížností, které mohou být vyřešeny procesem podpory
zavedeným na Platformu we.trade Poskytovatelem služeb.
Spory mezi Obchodníky a Bankami
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11.2

V případě, že Obchodník identifikuje Spor nebo potencionální Spor s Bankou, vznese
jej přímo u své Přihlašovací banky.

11.3

V případě, že Banka identifikuje Spor nebo potencionální Spor s Obchodníkem, vznese
jej přímo u příslušného Přihlášeného obchodníka.

11.4

Spor nebo potenciální Spor vyplývající z okolností popsaných v článcích 11.2 nebo
11.3 se řeší obvyklým způsobem, kterým příslušná Banka řeší jiné formy stížností nebo
sporů se Klienty, a v souladu s podmínkami příslušné Klientské smlouvy (případně i
včetně Klientských pravidel přístupu).
Spory mezi Obchodníky a mezi Obchodníky a Bankami

11.5

Za podmínek článku 11.6 bude jakýkoli Spor mezi Obchodníky, včetně Sporů
týkajících se Podkladové smlouvy, řešen mimo Platformu we.trade.

11.6

V případě jakéhokoli Sporu mezi Obchodníky nebo mezi Obchodníkem a Bankou,
s výjimkou Přihlašovací banky, který se týká porušení ustanovení těchto Pravidel, se
uplatní následující postup:

11.6.1 Obchodník oznámí Spor písemně své Přihlašovací bance (Oznamující banka),
přičemž v takovém oznámení musí být přiměřeně podrobně popsána povaha Sporu
(dostatečně do detailu tak, aby Oznamující banka pochopila podstatu Sporu, jeho
důvody a jakékoli příslušné související informace);
11.6.2 Oznamující banka pak zašle písemné oznámení druhé Bance zapojené do Sporu
(Respondentská banka), jakmile to bude prakticky možné, v každém případě do
5 Bankovních obchodních dnů, přičemž toto oznámení bude obsahovat informace
uvedené v článku 11.6.1;
11.6.3 Respondentská banka je po doručení oznámení podle článku 11.6.2 oprávněna
informovat kteréhokoli ze svých Obchodníků, kteří jsou do Sporu zapojeni nebo jichž
se Spor týká (za podmínky dodržení platných a účinných právních předpisů, včetně
těch týkajících se ochrany osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti);
11.6.4 Oznamující banka a Respondentská banka se zapojí do jednání o Sporu s cílem vyřešit
Spor co nejdříve to bude možné, v každém případě do 20 Bankovních obchodních dní
od data, kdy Respondentská banka obdržela oznámení o Sporu v souladu s článkem
11.6.2 (Doba řešení sporu), přičemž Banky účastnící se těchto jednání zapojí i své
příslušné Obchodníky, jak bude pro účely těchto jednání potřebné;
11.6.5 pokud se v Době řešení sporu dospěje k řešení Sporu v souladu s článkem 11.6.4,
příslušné strany zapojené do Sporu provedou toto řešení v souladu s dohodnutými
podmínkami. Nicméně pokud se po uplynutí Doby řešení sporu Oznamující banka
a Respondentská banka (včetně případu, kdy jednají jménem svých příslušných
Obchodníků) nedohodnou na žádném řešení, má kterákoliv ze stran zapojených do
jednání v Době řešení sporu právo ve lhůtě 5 Bankovních obchodní dní po uplynutí
Doby řešení sporu předat Spor k řešení jí vybranému nezávislému externímu znalci
(Nezávislý znalec). Nezávislým znalcem bude osoba, která má dostatečné odborné
znalosti v oblasti týkající se Sporu (jako jsou informační technologie, informatika,
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finance, právo a účetnictví) a má v takové oblasti minimálně 10 let odborných
zkušeností. Nezávislý znalec Spor posoudí a poskytne příslušným stranám součinnost v
dalším jednání po dobu dalších 20 Bankovních obchodních dní po datu jmenování
Nezávislého znalce (Další doba řešení sporu) s cílem najít a provést způsob, kterým
může být Spor vyřešen; a
11.6.6 pokud je nalezeno a dohodnuto řešení Sporu v souladu s článkem 11.6.5 v Další době
řešení sporu, příslušné strany zapojené do Sporu provedou toto řešení v souladu
s dohodnutými podmínkami. Nicméně pokud by ani po Další době řešení sporu nebylo
mezi Oznamující bankou a Respondentskou bankou dohodnuto žádné řešení (a to ani
jménem příslušných Obchodníků), bude Spor konečným způsobem rozhodnut
v rozhodčím řízení podle Pravidel rozhodčího a smírčího řízení Mezinárodního
rozhodčího centra Rakouské federální hospodářské komory ve Vídni (Vídeňská
pravidla), konajícím se ve Vídni v Rakousku a vedeném v angličtině před třemi
rozhodci (dále jen Rozhodci), jmenovanými podle Vídeňských pravidel, přičemž:
a)

pokud se strany Sporu nedohodnou jinak, žádná z nich nebude povinna
předkládat obecné dokumenty, ale může být od ní požadováno pouze
předložení konkrétně určených listin, které se týkají Sporu; a

b)

Rozhodci budou vybráni následovně:

c)

(i)

jednoho rozhodce vybere podle svého uvážení Oznamující banka nebo
příslušný Obchodník, který byl Přihlášen Oznamující bankou;

(ii)

jednoho rozhodce vybere podle svého uvážení Respondentská banka
nebo příslušný Obchodník, který byl Přihlášen Respondentskou bankou;
a

(iii)

poslední Rozhodce bude vybrán v souladu s Vídeňskými pravidly; a

pokud tak Rozhodci stanoví, rozhodčí tribunál je oprávněn provádět určité části
řízení, například jednání, výslechy svědků, mimosoudní ohledání a obdobné
procesní úkony, mimo Vídeň. Místo rozhodčího řízení se v důsledku toho
nemění.

11.6.7 Každý Uživatel se neodvolatelně podvoluje nevýlučné jurisdikci soudů Anglie, které
poskytnou podporu a asistenci pro účely rozhodčího řízení podle článku 11.6.6, včetně
případu, kdy bude nezbytné vydat mezitímní předběžné opatření na dobu, než bude
v rozhodčím řízení dosaženo výsledku.
Spory mezi Bankami
11.7

Na Spor nebo potenciální Spor mezi Bankami, který se týká porušení ustanovení těchto
Pravidel, se přiměřeně použijí ustanovení článku 11.6, přičemž:

11.7.1 oznámení za účelem zahájení procesu řešení sporu na základě popsaném v článku 11.6
není nucen podat Obchodník, nýbrž Oznamující bankou pro účely článku 11.6 bude
namísto toho Banka, která zjistí Spor nebo potenciální Spor, a ta bude povinna
Respondentské bance tento Spor nebo potenciální Spor oznámit přímo; a
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11.7.2 žádné Bance nevznikne povinnost příslušný Spor konzultovat se svými Obchodníky.
11.8

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se tento článek 11 neuplatní na řešení sporů
vyplývajících v souvislosti s jakoukoli Klientskou smlouvou (včetně Klientských
pravidel přístupu), Podkladovou smlouvou nebo Licenční a servisní smlouvou.

11.9

Bez ohledu na další ustanovení těchto Pravidel platí, že pokud se do Sporu na žádost
Uživatele zapojí společnost we.trade (ať již jako strana Sporu nebo jinak), tento
Uživatel (případně jeho Přihlašovací banka) uhradí společnosti we.trade veškeré
hotové výdaje, které jí vzniknou v souvislosti s jejím zapojením do takového Sporu.
ČLÁNEK 12 – RŮZNÁ USTANOVENÍ

12.1

Částečná neplatnost
Bude-li jakékoli ustanovení Pravidel posouzeno kterýmkoli příslušným soudem,
tribunálem nebo regulatorním orgánem jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné,
taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost se bude týkat jen příslušného
ustanovení a
a)

platnost, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení tím nebude
dotčena a tato Pravidla se uplatní, jako kdyby v nich příslušná neplatná,
nezákonná nebo nevymahatelná ustanovení nebyla vůbec zahrnuta;

b)
platnost, zákonnost nebo vymahatelnost dotčených nebo jakýchkoli jiných
ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci tím není dotčena.
12.2

Využití třetích osob k plnění povinností Uživatele
Povinnosti Uživatele podle těchto Pravidel může za takového Uživatele plnit člen jeho
statutárního orgánu, jeho vedoucí nebo řadový zaměstnanec, zástupce, dodavatel,
poradce, zmocněnec nebo přidružená osoba. V rámci toho zůstává za povinnosti
vyplývající z těchto Pravidel odpovědný Uživatel.

12.3

Vyšší moc

12.3.1 Nastane-li Událost vyšší moci, společnost we.trade o tom informuje (v rozsahu, v
jakém se o ní dozvěděl) Přihlašovací banky a každá Přihlašovací banka následně
informuje své příslušné Obchodníky.
12.3.2 Dozví-li se Přihlašovací banka o výskytu Události vyšší moci ještě předtím, než o ní
obdrží oznámení od společnosti we.trade, informuje o ní společnost we.trade co
nejdříve to bude možné tak, aby společnost we.trade mohla informovat všechny ostatní
Přihlašovací banky v souladu s článkem 12.3.1.
12.3.3 Dozví-li se Obchodník o Události vyšší moci předtím, než o ní obdrží oznámení od
Přihlašovací banky, informuje o ní Přihlašovací banku co nejdříve to bude možné tak,
aby Přihlašovací banka mohla informovat společnost we.trade v souladu s článkem
12.3.2.
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12.3.4 Při vzniku Události vyšší moci bude Smart kontrakt dotčený nedostupností Platformy
we.trade pozastaven na dobu sedmi kalendářních dnů po datu Události vyšší moci
(Doba pozastavení), přičemž žádný Uživatel, který je stranou takového Smart
kontraktu nebo má na něm zájem (každý z těchto Uživatelů Dotčená osoba), nebude
v důsledku takového pozastavení považován za porušujícího tato Pravidla nebo za
jinak odpovědného za neplnění nebo prodlení při plnění Smart kontraktu.
12.3.5 Trvá-li Událost vyšší moci nepřetržitě po dobu přesahující Dobu pozastavení, Dotčené
osoby ukončí užívání Smart kontraktů ve vztahu k příslušným Transakcím a namísto
toho budou pokračovat s Transakcemi mimo Platformu we.trade v souladu
s podmínkami Podkladových smluv. Platnost Smart kontraktů pak uplyne v Den
uplynutí platnosti.
12.3.6 Ustanovení článku 12.3.5 se uplatní, aniž by byla dotčena práva Uživatelů nebo
společnosti we.trade v souvislosti s porušením Smart kontraktu, těchto Pravidel,
Klientské smlouvy (včetně Klientských pravidel přístupu) nebo Licenční a servisní
smlouvy, k němuž došlo před vznikem Událostí vyšší moci nebo uplynutím Doby
pozastavení.
12.3.7 K uplynutí platnosti dotčených Smart kontraktů podle tohoto článku 12.3 dojde, aniž
by tím byly dotčeny Podkladové smlouvy, a pro vyloučení pochybností se uvádí, že
žádné ustanovení tohoto článku 12.3 nepředstavuje prominutí, úpravu nebo změnu
povinností Uživatele na základě Podkladové smlouvy.
12.4

Bankovní obchodní dny
Jakákoli platba na základě Smart kontraktu, případně BPU nebo Automatického
vypořádání týkajícího se takového Smart kontraktu, která má být uskutečněna v den,
který není Bankovním obchodním dnem, bude provedena následující Bankovní
obchodní den.

12.5

Doručování

12.5.1 Uživatel, který je Obchodníkem, zasílá sdělení
a)

své Přihlašovací bance v souladu s podmínkami Klientské smlouvy, včetně
okolností, kdy Obchodník hodlá uplatnit námitku proti samotné společnosti
we.trade nebo provozování Platformy we.trade; a

b)

jinému Obchodníkovi formou Oznámení zasílaného prostřednictvím Platformy
we.trade.

12.5.2 Uživatel, který je Přihlašovací bankou, zasílá sdělení
a)

společnosti we.trade v souladu s podmínkami Licenční a servisní smlouvy
uzavřené se společností we.trade; a

b)
kterémukoliv svému Obchodníkovi v souladu s podmínkami své Klientské
smlouvy.
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12.5.3 Společnost we.trade zasílá sdělení Přihlašovacím bankám v souladu s podmínkami
Licenční a servisní smlouvy uzavřené s příslušnou Přihlašovací bankou, avšak může
rovněž zasílat obecná sdělení všem Uživatelům Platformy we.trade zveřejněním
takových oznámení na www.we-trade.com.
12.6

Postoupení a další transakce

12.6.1 S výhradou článku 12.6.2 Uživatelé nesmějí postoupit, převést, zastavit ani zatížit svá
práva a povinnosti podle těchto Pravidel ani v jejich souvislosti vytvořit trust či s nimi
jinak obchodovat.
12.6.2 Článek 12.6.1 nebrání postoupení BPU v souladu s těmito Pravidly.
12.7

Vyloučení vzniku společnosti podle občanského práva nebo vztahu zastoupení

12.7.1 Záměrem žádného ustanovení těchto Pravidel není ani nemá být vytvoření společnosti
podle občanského práva nebo osobní obchodní společnosti, společného podniku či
vztahu zastoupení mezi Uživateli, ani neznamená udělení oprávnění jakémukoli
Uživateli vytvářet či uzavírat jakékoli závazky za jiného Uživatele nebo jeho jménem.
12.7.2 Jednotliví Uživatelé potvrzují, že jednají vlastním jménem a nikoli na účet jiné osoby.
12.8

Dodržování právních předpisů
Obchodníci, Přihlašovací banky ani společnost we.trade nejsou povinni dodržovat své
povinnosti podle těchto Pravidel, pokud jim v tom brání platný a účinný právní předpis
nebo regulatorní požadavek (včetně jejich povinností vyplývajících z předpisů
soutěžního a kartelového práva), přičemž ovšem jsou povinni o takovém neplnění
povinností podle Pravidel informovat ostatní strany Transakce.

12.9

Újmy
Žádný Uživatel neodpovídá na základě jakéhokoli nároku vyplývajícího z těchto
Pravidel nebo z důvodu jejich porušení za nepřímou nebo následnou újmu (kromě
případu, kdy takový nárok nebo ztráta vzniknou nebo jsou zvýšeny v důsledku
podvodného jednání ze strany takového Uživatele nebo jeho jménem).

12.10 Rozhodné právo
Tato Pravidla, veškeré z nich vyplývající nebo s nimi související mimosmluvní
povinnosti a jejich výklad se řídí právními předpisy Anglie.
12.11 Elektronický formát
Uživatelé souhlasí s tím, že:
a)

slova v elektronickém formátu se považují pro účely veškeré závazné
legislativy za „písemnou formu“ všude, kde je taková forma vyžadována;

b)

slova v elektronickém formátu se považují za „podepsaná“ pro účely veškeré
závazné legislativy, podle níž je požadován „podpis“; a
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c)

elektronické důkazy jsou přípustné v jakémkoli rozhodčím, soudním a jiném
kvazisoudním řízení mezi Uživateli.

12.12 Rozhodování sporů
Veškeré Spory se řeší v souladu s ustanoveními článku 11.
12.13 Verze Pravidel
Toto je aktualizovaná verze Pravidel v2.3. Číslo této verze odpovídá Platformě
we.trade, která je těmito aktualizovanými Pravidly podporována.
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Příloha č. 1: Smluvní podmínky týkající se Automatického vypořádání
1.

DOPLŇUJÍCÍ DEFINICE POJMŮ
Kromě definovaných pojmů a výkladových pravidel uvedených v článku 1, které se
uplatní i na tuto přílohu, mají pojmy uvedené níže v této příloze následující význam:
Automatické vypořádání znamená uspořádání, v rámci něhož se Banka Kupujícího
zavazuje uskutečňovat platby Prodávajícímu v souvislosti s Transakcí na základě
obdržení Oznámení o automatickém vypořádání nejpozději v Den uplynutí platnosti.
Oznámení o automatickém vypořádání znamená Oznámení vycházející z podmínek
Sady dat pro Smart kontrakt a vygenerované Platformou we.trade automaticky po
splnění Podmínek vypořádání Smart kontraktu v Den provedení platby.

2.

PŮSOBNOST A APLIKACE PRAVIDEL

2.1

Smluvní podmínky uvedené v této příloze se uplatní na poskytování služeb
Automatického vypořádání Bankou vedle podmínek uvedených v článcích 1 až 12
těchto Pravidel.

2.2

Automatické vypořádání je produkt nabízený Bankou Obchodníkům, kteří jsou jejími
Klienty, podle jejího vlastního uvážení a za takových dodatečných podmínek, které si
zvolí a odsouhlasí s Obchodníky v příslušné Klientské smlouvě (včetně odměn, které
Banka případně za produkt Automatického vypořádání účtuje), přičemž podmínky
Automatického vypořádání se řídí příslušnými smluvními ustanoveními upravujícími
Automatické vypořádání v příslušných Klientských smlouvách.

2.3

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré platební transakce budou
uskutečňovány nebo iniciovány výlučně v systémech příslušných Bank a jejich
zpracování mezi jednotlivými Bankami bude prováděno prostřednictvím zavedených
platebních systémů Bank.

2.4

Pravidla a Smart kontrakt a s ním související služba Automatického vypořádání
popsaná na Platformě we.trade v souladu Pravidly nedoplňují, nenahrazují, nezrušují
ani neodvolávají či neoslabují:
a)

podmínky Klientské smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a jeho Přihlašovací
bankou v rozsahu, v jakém hodlá Obchodník nebo Přihlašovací banka
uplatňovat takové podmínky své Klientské smlouvy vůči protistraně; nebo

b)

podmínky Podkladové smlouvy.

3.

POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYPOŘÁDÁNÍ

3.1

Kupujícímu může být služba Automatického vypořádání poskytnuta jeho Přihlašovací
bankou, pouze pokud má Kupující se svou Bankou uzavřenu Klientskou smlouvu,
která tuto službu umožňuje.

3.2

Pokud Kupující vytvoří nebo akceptuje Sadu dat pro Smart kontrakt pro příslušný
Smart kontrakt podle článku 4 Pravidel a dojde k vytvoření Potvrzené sady dat pro
Smart kontrakt, služba Automatického vypořádání je na Platformě we.trade vybrána
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automaticky (jako přednastavená možnost), ledaže si Kupující vyžádal, aby Banka
vydala ve vztahu k Potvrzené sadě dat pro Smart kontrakt BPU.
3.3

Umožněním výběru Automatického vypořádání ve vztahu k Potvrzené sadě dat pro
Smart kontrakt Kupující neodvolatelně opravňuje Banku kupujícího, aby bez dalšího
projednání s Kupujícím odečetla Stanovenou částku (jak je specifikována v Potvrzené
sadě dat pro Smart kontrakt, z níž byl vytvořen Smart kontrakt) z Bankovního účtu
kupujícího nebo jiného účtu, na němž se Kupující a Banka kupujícího písemně dohodli
na základě Klientské smlouvy, a provedla platbu ve prospěch Prodávajícího nebo
Banky prodávajícího v Den úhrady, pokud Banka kupujícího obdržela příslušné
Oznámení o automatickém vypořádání. Banka kupujícího může Stanovenou částku
změnit jen v případě, kdy je Stanovená částka v Sadě dat pro Smart kontrakt změněna
v souladu s ustanoveními článku 4 Pravidel.

4.

ROLE BANKY KUPUJÍCÍHO PŘI AUTOMATICKÉM VYPOŘÁDÁNÍ

4.1

S výhradou ustanovení článků 3 a 4.2 této přílohy platí, že pokud Banka kupujícího
obdrží Oznámení o automatickém vypořádání prostřednictvím Platformy we.trade,
vyplatí Stanovenou částku Prodávajícímu nebo Bance prodávajícího tak, aby
Prodávající nebo Banka prodávajícího obdrželi příslušné prostředky v Den úhrady.

4.2

Zahrnutí služby Automatického vypořádání do Sady dat pro Smart kontrakt neukládá
Bance kupujícího vůči Prodávajícímu nebo Bance prodávajícího povinnost uskutečnit
platbu ve vztahu k příslušnému Smart kontraktu (nebo související Podkladové
smlouvě):
a)

pokud:
i)

na Bankovním účtu kupujícího nejsou pro uskutečnění platby
dostatečné prostředky nebo

ii)

Banka kupujícího neobdržela dostatečné prostředky na takovou
úhradu ani nebyla uskutečněna jiná opatření uspokojivá pro Banku
kupujícího zajišťující úhradu nákladů Banky kupujícího Kupujícím,

nebo
b)
4.3

Banka kupujícího dospěje k závěru, že podle platných a účinných zákonů a
předpisů není dovoleno příslušný příkaz k úhradě provést.

Při generování Oznámení o automatickém vypořádání a definování podmínek
Automatického vypořádání odkazem na Sadu dat pro Smart kontrakt musejí být
Podmínky vypořádání pro Smart kontrakt určeny na základě článku 4 Pravidel
(přičemž po splnění daných Podmínek vypořádání je automaticky vygenerováno
Oznámení o automatickém vypořádání, určen Den úhrady a nastává povinnost plnění
na straně Banky kupujícího podle příslušného Automatického vypořádání). Podmínky
vypořádání vybrané Obchodníky, kteří sestavují Smart kontrakt, mohou být
představovány některou z následujících tří možností (nebo jinou možností, pokud je
aktuálně součástí Uživatelského manuálu):
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a)

Pouze obchodní podmínky: V rámci Platformy we.trade to znamená, že
jedinými Podmínkami vypořádání budou „Sjednané obchodní podmínky“, tedy
Podmínky vypořádání budou splněny, jakmile v Podkladové smlouvě dojde ke
sjednání podmínek transakce. Neuplatní se žádné jiné podmínky související s
vystavením příslušné faktury nebo dodáním příslušného zboží nebo služeb.

b)

Pouze faktura: V rámci Platformy we.trade to znamená, že Podmínkou
vypořádání bude: „Fakturační údaje potvrzené Prodávajícím“ nebo „Faktura
přijatá Kupujícím“, tedy Podmínky vypořádání jsou splněny, jakmile
Prodávající potvrdí fakturační údaje nebo Kupující přijme fakturu jako celek.
Neuplatní se žádné jiné podmínky související s dodáním příslušného zboží.

c)

Faktura a dodání: V rámci Platformy we.trade to znamená, že Podmínkami
vypořádání budou:
i)

„Fakturační údaje potvrzené Prodávajícím“ a/nebo „Faktura přijatá
Kupujícím“ a

ii) „Dodání potvrzené Kupujícím“ nebo „Dodání potvrzené Přepravním
API“ nebo „Dodání potvrzené Prodávajícím“,
tedy Podmínky vypořádání jsou splněny, jakmile Prodávající potvrdí fakturační
údaje nebo Kupující přijme fakturu jako celek a zároveň dojde ke splnění
příslušné podmínky dodání.
4.4

Pro účely těchto Pravidel má každá Podmínka vypořádání, kterou si případně vyberou
Obchodníci při vytváření Smart kontraktu, následující význam (nebo je význam
takových pojmů uveden v Uživatelském manuálu):
a)

Sjednané obchodní podmínky znamená, že si Kupující a Prodávající dohodli
podmínky obchodní transakce a potvrdili je na Platformě we.trade.

b)

Fakturační údaje potvrzené Prodávajícím znamená, že Prodávající potvrdil
fakturační údaje a zadal na Platformu we.trade datum vystavení faktury a číslo
faktury.

c)

Faktura přijatá Kupujícím znamená, že Kupující zkontroloval Fakturační
údaje potvrzené Prodávajícím a tyto údaje na Platformě we.trade akceptoval.
Akceptace faktury Kupujícím na Platformě we.trade znamená neodvolatelnou
akceptaci dané faktury Kupujícím, na jejímž základě se Kupující vzdává
jakýchkoli námitek nebo práva započtení, díky nimž by nemusel nebo nebyl
povinen uhradit fakturu Prodávajícímu při splatnosti.

d)

Dodání potvrzené Kupujícím znamená ve vztahu k Incoterms CFR, CIF,
DAT, DDP a DAP, že Kupující na Platformě we.trade potvrdil dodání,
případně zadal referenční číslo zásilky/přepravy.
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e)

Dodání potvrzené Prodávajícím znamená ve vztahu k Incoterms EXW, FCA,
CPT, CIP, FAS a FOB, že Prodávající na Platformě we.trade potvrdil dodání,
případně zadal referenční číslo zásilky/přepravy.

f)

Dodání potvrzené Přepravním API znamená, že Přepravní API za použití
Stránek After Ship nebo informačních stránek externích dodavatelů ověřilo
referenční číslo zásilky/přepravy a potvrdilo uskutečnění platné
zásilky/přepravy až do místa určení. Pro vyloučení pochybností takové ověření
nepotvrzuje způsob přepravy zboží, kvalitu zboží ani jiné podrobnosti týkající
se příslušné zásilky. Aby bylo možné tuto podmínku stanovit jako Podmínku
vypořádání, příslušný Uživatel, který zorganizoval přepravu, musí Platformě
we.trade v rámci Sady dat pro Smart kontrakt poskytnout sledovací ID
příslušného dopravce a dopravce musí být podporován systémem sledování
zásilek After Ship nebo jiným informačním systémem sledování zásilek
externího dodavatele.
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Příloha č. 2: Smluvní podmínky týkající se Garantovaných plateb (BPU)
1.

DOPLŇUJÍCÍ DEFINICE POJMŮ
Kromě definovaných pojmů a výkladových pravidel uvedených v článku 1, které se
uplatní i na tuto přílohu, mají pojmy uvedené níže v této příloze následující význam:
Automaticky povolená změna znamená ve vztahu k BPU změnu Celkové ceny v
rámci Tolerance celkové ceny (včetně změny přepravného, jednotkové ceny, daně nebo
jiných úhrad, pokud zůstávají v rámci Tolerance celkové ceny), Údajů IBAN platných
pro Žadatele o BPU nebo Beneficienta BPU, místa vyzvednutí zásilky (nikoli však
jurisdikce takového místa vyzvednutí zásilky), místa odevzdání zásilky (nikoli však
jurisdikce takového místa odevzdání zásilky), nejzazšího dne odeslání, typu produktu
nebo produktového kódu.
Beneficient BPU znamená Uživatele určeného jako beneficient BPU, jímž může být
Prodávající BPU nebo Postupník BPU.
Garantovaná platba (BPU) nebo BPU znamená neodvolatelný závazek Banky
kupujícího, že pokud budou do Dne uplynutí platnosti splněny Podmínky vypořádání,
na žádost Kupujícího uskuteční ve vztahu k Transakci platbu Beneficientovi BPU nebo
podle jeho pokynu.
Oznámení o žádosti o BPU má význam uvedený v článku 4.3 této přílohy.
Postupník BPU znamená Banku prodávajícího, na niž byla postoupena práva na
základě BPU.
Prodávající BPU znamená Prodávajícího ze Smart kontraktu, ve vztahu k němuž je
vystaven BPU.
Strana BPU znamená Žadatele o BPU, Vystavující banku BPU nebo Beneficienta
BPU.
Událost vyšší moci BPU znamená událost vyšší moci ve vztahu k BPU, která pro
účely těchto Pravidel znamená přerušení obchodní činnosti Vystavující banky BPU
způsobené výpadkem používaného zařízení, softwaru nebo komunikační sítě, vyšší
mocí, výtržnostmi, občanskými nepokoji, povstáním, válkou, teroristickým činem nebo
stávkou či výlukou, případně jinými příčinami, jež Vystavující banka nemůže ovlivnit.
Vystavení znamená registraci vystavení BPU na Platformě we.trade.
Vystavující banka BPU znamená Banku kupujícího, která vystavuje BPU v souladu
s podmínkami této přílohy.
Žadatel o BPU znamená Kupujícího, který požádá svou Přihlašovací banku o
Vystavení BPU v souladu s podmínkami příslušné Klientské smlouvy uzavřené mezi
takovým Kupujícím a Bankou kupujícího.
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2.

PŮSOBNOST A APLIKACE PRAVIDEL

2.1

Podmínky stanovené v této příloze se uplatní na Vystavení BPU uskutečněná na
Platformě we.trade Bankami vedle smluvních podmínek
uvedených v článcích 1 až
12 těchto Pravidel.
Garantovaná platba (BPU) je produkt nabízený Bankou jejím Klientům podle jejího
vlastního uvážení, a proto se může stát, že jej nebudou nabízet všechny Banky. Banka
může Obchodníkovi, který je jejím Klientem, poskytnout BPU jako Bankovní produkt
za takových podmínek, které si s ním dojedná na základě příslušné Klientské smlouvy
(včetně odměn, které si Banka za produkt BPU případně účtuje), přičemž se vystavení
BPU prostřednictvím Platformy we.trade řídí podmínkami uvedenými v této příloze
a proběhne v souladu s nimi.

2.2

2.3

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré platební transakce budou
uskutečňovány nebo iniciovány výlučně v systémech příslušných Bank a jejich
zpracování mezi jednotlivými Bankami bude prováděno prostřednictvím zavedených
platebních systémů Bank.

3.

VZTAH K PODKLADOVÉ SMLOUVĚ A KLIENTSKÝM SMLOUVÁM

3.1

BPU vystavené Vystavující bankou BPU je samostatné a nezávislé na Podkladové
smlouvě, k níž se vztahuje, a Vystavující banka BPU není ohledně svého BPU v
žádném případě dotčena nebo vázána takovou Podkladovou smlouvou.

3.2

Kupující není oprávněn zpochybnit platnost a vymahatelnost BPU ani jakýchkoli svých
povinností v souvislosti s takovým BPU vůči Vystavující bance BPU nebo jiné straně
tím, že by vznesl nebo uplatnil nárok nebo prostředky právní ochrany, jež vyplývají z
Podkladové smlouvy nebo jiného uspořádání (smluvního či jiného) nebo s nimi jinak
souvisí a jsou závazné mezi ním a Prodávajícím, mimo jiné včetně práva započtení.

3.3

Beneficient BPU není stranou Klientské smlouvy existující mezi Žadatelem BPU a
Vystavující bankou BPU a nesvědčí mu právo uplatňovat jakákoli práva ve vztahu k ní
nebo se takových práv domáhat, pokud tak výslovně nestanoví příslušná Klientská
smlouva.

3.4

Pravidla a Smart kontrakt a s ním související BPU popsaný na Platformě we.trade
v souladu Pravidly nedoplňují, nenahrazují, nezrušují ani neodvolávají či neoslabují:
a)

podmínky Klientské smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a jeho Přihlašovací
bankou v rozsahu, v jakém hodlá Obchodník nebo Přihlašovací banka
uplatňovat takové podmínky své Klientské smlouvy vůči protistraně; nebo

b)

podmínky Podkladové smlouvy.

Pokud se však vyskytne rozpor mezi BPU, podmínkami Klientské smlouvy a
podmínkami Podkladové smlouvy, zůstává BPU nadále bezpodmínečným závazkem
v souladu s touto přílohou.
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4.

ŽÁDOST O BPU A JEHO VYSTAVENÍ

4.1

Žadatel o BPU může u Banky kupujícího požadovat vystavení BPU ve prospěch
Beneficienta BPU, pouze pokud má Žadatel o BPU s Bankou kupujícího uzavřenou
Klientskou smlouvu, která umožňuje vystavování BPU.
Hodlá-li Žadatel o BPU požádat Banku kupujícího o vystavení BPU, vytvoří žádost o
Vystavení BPU vůči Bance kupujícího ve stejný okamžik, kdy vytvoří, změní nebo
akceptuje Sadu dat pro Smart kontrakt pro příslušný Smart kontrakt podle článku 4
Pravidel (Žádost o BPU). Žádost o BPU vygeneruje Žadatel o BPU prostřednictvím
systémů Banky kupujícího v souladu s podmínkami své Klientské smlouvy a Žádost o
BPU se poté přenese na Platformu we.trade.

4.2

4.3

Jakmile Žadatel o BPU vytvoří Žádost o BPU, Bance kupujícího se za účelem jejího
informování o žádosti o BPU a jeho požadovaných podmínkách zašle Oznámení
odkazem na Sadu dat pro Smart kontrakt (dále Oznámení o žádosti o BPU), přičemž
však Žádost o BPU nabude účinnosti a Banka kupujícího ji bude moci akceptovat až
v okamžiku, kdy dojde k odsouhlasení Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt a
sjednání Smart kontraktu.

4.4

Po doručení Oznámení o žádosti o BPU a odsouhlasení Potvrzené sady dat pro Smart
kontrakt má Banka kupujícího právo, avšak nikoli povinnost, vystavit BPU na žádost
Žadatele o BPU potvrzením své akceptace Žádosti o BPU a zadáním Vystavení BPU
na Platformu we.trade.

4.5

Je-li BPU vystaven prostřednictvím Platformy we.trade v souladu s podmínkami těchto
Pravidel, platí následující:
a)

tato příloha se výslovným odkazem stává součástí BPU tím, že Banka
kupujícího při akceptaci Žádosti o BPU a registraci Vystavení BPU na
Platformu we.trade potvrdí, že se ve vztahu k BPU uplatňuje tato příloha;

b)

Potvrzená sada dat pro Smart kontrakt pro Podkladovou smlouvu, ke které se
BPU vztahuje (v podobě Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt existující k
datu Vystavení BPU) se výslovným odkazem stane součástí BPU a bude tak
představovat variabilní podmínky BPU; a

c)

každý Uživatel, který je Stranou BPU, souhlasí s tím, že zahrnutí této přílohy a
Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt je účinné mezi příslušnými Uživateli a
tyto smluvní podmínky BPU jsou pro Strany BPU závazné, přičemž každý
Uživatel podnikne veškeré kroky, které mohou být nezbytné k uznání a
vymahatelnosti BPU za takových podmínek.

4.6

Pro případné navržené změny této přílohy se přiměřeně uplatní ustanovení článku 9.1
Pravidel.

4.7

Bezprostředně po Vystavení BPU bude Žadateli o BPU a Prodávajícímu BPU zasláno
Oznámení s informací o Vystavení a jeho registraci na Platformě we.trade.

4.8

Pokud Banka kupujícího nehodlá ve vztahu k Oznámení o žádosti o BPU vystavit
BPU, vytvoří odmítnutí BPU a přes Platformu we.trade pak bude Žadateli o BPU
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zasláno Oznámení s potvrzením odmítnutí (Oznámení o odmítnutí), a to nejpozději
jeden Bankovní obchodní den po doručení příslušného Oznámení o žádosti o BPU a
odsouhlasení Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt.
4.9

Pro vyloučení pochybností platí, že pokud Banka kupujícího neodešle Oznámení o
odmítnutí ve stanovené lhůtě uvedené v článku 4.8, má se za to, že Banka kupujícího
Oznámení o žádosti o BPU odmítla a není povinna BPU vystavit.

4.10 V rámci procesu vytváření Žádosti o BPU a definování podmínek požadovaného BPU
odkazem na Sadu dat pro Smart kontrakt v souladu s článkem 4.5 výše musejí být
Podmínky vypořádání pro Smart kontrakt určeny na základě článku 4 Pravidel
(přičemž na základě splnění daných Podmínek vypořádání je automaticky vypočten
Den úhrady). Podmínky vypořádání vybrané Obchodníky, kteří sestavují Smart
kontrakt, mohou být představovány některou z následujících tří možností (nebo jinou
možností, pokud je aktuálně součástí Uživatelského manuálu):
a)

Pouze obchodní podmínky: V rámci Platformy we.trade to znamená, že
jedinými Podmínkami vypořádání budou „Sjednané obchodní podmínky“, tedy
Podmínky vypořádání budou splněny, jakmile v Podkladové smlouvě dojde ke
sjednání podmínek transakce. Neuplatní se žádné jiné podmínky související s
vystavením příslušné faktury nebo dodání příslušného zboží.

b)

Pouze faktura: V rámci Platformy we.trade to znamená, že Podmínkou
vypořádání bude: „Fakturační údaje potvrzené Prodávajícím“ nebo „Faktura
přijatá Kupujícím“, tj. Podmínky vypořádání budou splněny, jakmile byla
fakturační data potvrzena Prodávajícím nebo sama faktura byla přijata
Kupujícím. Neuplatní se žádné jiné podmínky související s dodáním
příslušného zboží nebo služeb.

c)

Faktura a dodání: V rámci Platformy we.trade to znamená, že Podmínkami
vypořádání budou:
i)

„Fakturační údaje potvrzené Prodávajícím“ a/nebo „Faktura přijatá
Kupujícím“ a

ii) „Dodání potvrzené Kupujícím“ nebo „Dodání potvrzené Přepravním
API“ nebo „Dodání potvrzené Prodávajícím“,
tj. Podmínky vypořádání budou splněny, jakmile byla fakturační data potvrzena
Prodávajícím nebo sama faktura byla přijata Kupujícím a byla splněna
příslušná specifikovaná podmínka dodání.
4.11 Pro účely této přílohy č. 2 se uplatní pojmy stanovené pro jednotlivé Podmínky
vypořádání v článku 4.4 přílohy č. 1.
5.

ZÁVAZEK VYSTAVUJÍCÍ BANKY BPU

5.1

Vystavením BPU ve vztahu ke Smart kontraktu se Vystavující banka BPU
neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje uhradit Beneficientovi BPU Stanovenou
částku (jak je uvedena v příslušné Potvrzené sadě dat pro Smart kontrakt) tak, aby ji
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Beneficient BPU obdržel v Den úhrady, pokud přes Platformu we.trade obdržela
Oznámení o tom, že byly splněny veškeré Podmínky vypořádání nejpozději v příslušný
Den uplynutí platnosti.
5.2

Jednotlivé Vystavující banky BPU se dále zavazují vůči Žadatelům o BPU i
Beneficientům BPU, že nezpochybní platnost nebo přípustnost BPU z toho důvodu, že
byl vyhotoven v elektronické podobě nebo že byl vytvořen za použití Platformy
we.trade.

5.3

Celková částka, již vyplatí Vystavující banka BPU Beneficientovi, nepřesáhne
maximální částku v rámci Tolerance celkové ceny.

5.4

Plnění závazků Vystavující banky BPU na základě BPU nezávisí na její způsobilosti
nebo právu na náhradu od libovolné třetí strany.

5.5

BPU zůstává v platnosti, dokud nedojde k některé z následujících událostí, podle toho,
která nastane dříve:

6.

a)

dojde k ukončení Sady dat pro Smart kontrakt; nebo

b)

Celková cena se změní na částku, která je mimo Toleranci celkové ceny; nebo

c)

BPU je plně splacen v souladu s jeho podmínkami.

DATA VERSUS DOKUMENTY, ZBOŽÍ, SLUŽBY NEBO PLNĚNÍ
Vystavující banka BPU nakládá s daty a nikoli s dokumenty nebo zbožím, službami
nebo plněním, k nimž se případně data nebo dokumenty vztahují.

7.

PLATNOST A DEN UPLYNUTÍ PLATNOSTI BPU

7.1

Nebudou-li zcela splněny Podmínky vypořádání, platnost BPU souvisejícího se Smart
kontraktem uplyne ve 23.59 hod. (v časovém pásmu platném pro Smart kontrakt) Dne
uplynutí platnosti příslušného Smart kontraktu a bezprostředně po takovém uplynutí
platnosti bude Platformou we.trade zasláno Vystavující bance BPU i Žadateli o BPU a
Beneficientovi BPU příslušné Oznámení.

7.2

Pokud byly Podmínky vypořádání zcela splněny předtím, než uplyne platnost BPU
v souladu s článkem 7.1, zůstává takový BPU v platnosti až do Dne úhrady včetně.

8.

ZMĚNY BPU

8.1

Podmínky BPU nelze měnit jinak, než v souladu s tímto článkem 8.

8.2

Za účelem změny BPU vystaveného prostřednictvím Platformy we.trade je třeba
uskutečnit následující kroky:
a)

příslušní Uživatelé sjednají změny v Potvrzené sadě dat pro Smart kontrakt,
k níž se BPU vztahuje,

b)

Žadatel o BPU pak vygeneruje a přenese na Platformu we.trade změněnou
Potvrzenou sadu dat pro Smart kontrakt, jež má (za podmínek tohoto článku 8)
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nahradit existující Potvrzenou sadu dat pro Smart kontrakt tvořící součást
podmínek BPU podle článku 4.5 (Upravené podmínky BPU);
c)

Platforma we.trade poté automaticky zašle Vystavující bance BPU a
Beneficientovi BPU Oznámení o Upravených podmínkách BPU;

d)

a zároveň:
i)

pokud Upravené podmínky BPU zahrnují pouze Automaticky povolené
změny, nevyžaduje se od Vystavující banky BPU souhlas ve vztahu
k Oznámení o Upravených podmínkách BPU zaslanému v souladu
s článkem 8.2 odst. c), a s ohledem na to je Vystavující banka BPU
vázána Upravenými podmínkami BPU; nebo

ii) pokud Upravené podmínky BPU zahrnují jinou změnu než Automaticky
povolenou změnu, Vystavující banka BPU posoudí Upravené podmínky
BPU, a pokud s nimi souhlasí, přijme je na Platformě we.trade zadáním
své akceptace na Platformu we.trade, a v takovém případě bude Žadateli
o BPU a Beneficientovi BPU zasláno Oznámení o akceptaci; Upravené
podmínky BPU pak budou zobrazeny na Platformě we.trade a
s okamžitou účinností od takové akceptace tvoří součást BPU.
8.3

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tento článek 8 neumožňuje změnu, ukončení,
prominutí či odchýlení se od práv na základě Klientské smlouvy, na jejímž základě byl
BPU vystaven.

9.

VYŠŠÍ MOC

9.1

Vystavující banka BPU nenese žádnou odpovědnost za důsledky vyplývající z Události
vyšší moci ve vztahu k BPU.

9.2

Pokud jsou Podmínky vypořádání uplatňované na takové BPU splněny, je Vystavující
banka BPU bez ohledu na ustanovení článku 9.1 při obnovení své obchodní činnosti
nadále povinna splnit své platební povinnosti na základě BPU bez ohledu na to, že Den
uplynutí platnosti příslušného BPU připadl na období přerušení její obchodní činnosti.

9.3

Pro vyloučení pochybností nebude BPU vystavený Bankou dotčen Událostí vyšší moci
(jak je popsaná v článku 12.3 Pravidel) a zůstane v takovém případě zcela v platnosti,
kromě případu, kdy taková Událost vyšší moci zahrnuje také Událost vyšší moci
ovlivňující BPU, přičemž pak se uplatní ustanovení článku 9.1.

10.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI OHLEDNĚ PLATNOSTI DAT
Vystavující banka BPU nenese jakoukoli odpovědnost za: a) zdroj, přesnost, pravost,
padělání nebo právní účinky dat obdržených od Kupujícího nebo Prodávajícího; b)
dokumenty nebo popis, množství, hmotnost, kvalitu, stav, balení, dodání, hodnotu a
existenci zboží, služeb či jiného plnění, k nimž se taková data vztahují; nebo c) dobrou
víru nebo jednání či opomenutí, solventnost, plnění nebo situaci odesílatele, dopravce,
zasílatele, příjemce nebo pojistitele zboží nebo jakékoli osoby uvedené v takových
datech.
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11.

PRÁVO ROZHODNÉ PRO BPU
Právem rozhodným pro BPU je anglické právo.
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Příloha č. 3: Smluvní podmínky týkající se Financování pohledávky s BPU
1.

DOPLŇUJÍCÍ DEFINICE POJMŮ
Kromě definovaných pojmů a výkladových pravidel uvedených v článku 1 Pravidel,
které se uplatní i na tuto přílohu, mají pojmy uvedené níže v této příloze následující
význam:
Financování pohledávky s BPU znamená finanční produkt sjednaný mezi
Beneficientem BPU (který je Přihlášeným obchodníkem) a jeho Přihlašovací bankou v
souvislosti s BPU vystaveným takovému Beneficientovi BPU podle přílohy č. 2 těchto
Pravidel.
Postupník BPU znamená Přihlašovací banku, jíž byla v souladu s touto přílohou
postoupena práva na základě BPU Obchodníkem, který je Klientem takové
Přihlašovací banky.
Standardizovaný formulář postoupení BPU znamená standardizovaný formulář
postoupení, který v podstatném ohledu odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 6
těchto Pravidel a který vyplní Přihlašovací banka a Obchodník, jenž je jejím Klientem,
s cílem sjednat Postoupení BPU, přičemž každá Přihlašovací banka musí zajistit jeho
právní účinnost jakožto postoupení práv z příslušného BPU.

2.

FINANCOVÁNÍ POHLEDÁVKY S BPU

2.1

Smluvní podmínky uvedené v této příloze se uplatní na poskytování produktu
Financování pohledávky s BPU Bankami vedle podmínek uvedených v článku 1 až 12
těchto Pravidel.

2.2

Financování pohledávky s BPU je produkt nabízený Bankou Obchodníkům, kteří jsou
jejími Klienty, podle jejího vlastního uvážení, a proto se může stát, že jej nebudou
nabízet všechny Banky. Banka je oprávněna nabídnout Financování pohledávky s BPU
za takových podmínek, které si případně odsouhlasí s Obchodníky v příslušné
Klientské smlouvě (včetně odměn, které Banka případně za produkt Financování
pohledávky s BPU účtuje), přičemž podmínky Financování pohledávky s BPU se řídí
příslušnými smluvními ustanoveními, která jsou pro Financování pohledávky s BPU
uvedena v příslušných Klientských smlouvách. Příslušná Klientská smlouva týkající se
Financování pohledávky s BPU rovněž určí rozsah, v němž je Obchodník povinen
informovat svou Banku o změnách BPU, který je předmětem Financování pohledávky
s BPU.

2.3

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré platební transakce související
s Financováním pohledávky s BPU budou uskutečňovány nebo iniciovány výlučně
v systémech příslušných Bank a jejich zpracování mezi jednotlivými Bankami bude
prováděno prostřednictvím zavedených platebních systémů Bank.

3.

POSTOUPENÍ PRÁV NA ZÁKLADĚ BPU

3.1

Vystavující banka BPU bere na vědomí, že Beneficient BPU si může sjednat
Financování pohledávky s BPU se svou Přihlašovací bankou (Postupník BPU) v
souladu s podmínkami Klientské smlouvy uzavřené mezi Beneficientem BPU a
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Postupníkem BPU a takové Financování pohledávky s BPU bude vyžadovat
postoupení nebo převod práv Beneficienta BPU ve vztahu k BPU na takového
Postupníka BPU. Pro vyloučení pochybností platí, že za situace, kdy jsou oba
Obchodníci Klienty stejné Přihlašovací banky, tato Příloha nebrání splnění BPU bez
provedení jakékoli platby, byl-li BPU postoupen či převeden zpět na Vystavující banku
BPU.
3.2

Práva Beneficienta BPU ve vztahu k BPU je možné postoupit nebo jinak převést pro
účely Financování pohledávky s BPU pouze v souladu s podmínkami BPU a této
přílohy č. 3. Jiným způsobem práva Beneficienta BPU v souvislosti s BPU nelze
postoupit ani převést na další osobu.

3.3

Pokud budou za všech okolnostech dodrženy podmínky BPU, může Beneficient BPU
postoupit svá práva na základě BPU Postupníkovi BPU (Postoupení BPU)
následovně:
a)

Beneficient BPU prostřednictvím systémů Postupníka BPU požádá o
Financování pohledávky s BPU pro konkrétní BPU, přičemž taková žádost
bude přenesena přes systémy Postupníka BPU na Platformu we.trade a
následně bude Postupníkovi BPU zasláno Oznámení (dále Žádost o
financování pohledávky s BPU);

b)

budou-li nejpozději do Dne uplynutí platnosti splněny veškeré Podmínky
vypořádání ve vztahu k příslušné Potvrzené sadě dat pro Smart kontrakt, bude
Postupníkovi BPU Platformou we.trade automaticky zasláno Oznámení o
takovém splnění Podmínek vypořádání;

c)

pokud Postupník BPU hodlá akceptovat Žádost o financování pohledávky
s BPU:
i)

může předběžně akceptovat Žádost o financování pohledávky s BPU
s podmínkou splnění Podmínek vypořádání ve vztahu k příslušné
Potvrzené sadě dat pro Smart kontrakt; nebo

ii)

zadá akceptaci v reakci na zaslání Oznámení v souladu s bodem b)
výše; a

v obou případech Postupník BPU zadá akceptaci prostřednictvím svých
vlastních systémů na Platformu we.trade (Zpracování financování
pohledávky s BPU), přičemž v takovém případě bude Platformou we.trade
automaticky zasláno Oznámení o Zpracování financování pohledávky s BPU
Beneficientovi BPU po zaslání Oznámení v souladu s bodem b) výše;
d)

kromě Oznámení o Zpracování financování pohledávky s BPU vygeneruje
Postupník BPU rovněž Oznámení, které se bude považovat za oznámení o
postoupení BPU (pro vyloučení pochybností si strany sjednávají, že žádné
z Oznámení vygenerovaných dle článku 3.3 odst. a), b) nebo c) se nepovažuje
za oznámení o postoupení) a bude obsahovat následující text:
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„[Beneficient BPU] (dále jen „Postupitel“
 ) tímto oznamuje, že na
základě postoupení ze dne [datum postoupení] postoupil na [Postupník
BPU] (dále jen „Postupník“) bezvýjimečně veškerá svá práva, právní
tituly a nároky z BPU. Na základě toho Vám tímto Postupitel uděluje
pokyn, abyste s účinností od data tohoto oznámení hradili veškeré
částky splatné na základě BPU nebo v souvislosti s ním Postupníkovi.“
a toto Oznámení bude automaticky odesláno Platformou we.trade současně
s Oznámením o Zpracování financování pohledávky s BPU Vystavující bance
BPU (Oznámení o postoupení BPU), na základě čehož bude postoupení BPU
zobrazeno na Platformě we.trade v rozsahu, v jakém se týká Beneficienta BPU
a Postupníka BPU; a
e)

kdykoli před doručením Oznámení o postoupení BPU na Vystavující banku
BPU v souladu s odst. d) výše postoupí Beneficient BPU práva na základě
příslušného BPU Postupníkovi BPU, přičemž takové postoupení může být
sjednáno ve formě Standardizovaného formuláře postoupení BPU a uzavřeno a
účinně vyhotoveno mimo Platformu we.trade v souladu s požadavky
příslušného rozhodného práva, které jsou kladeny na sjednání účinného
postoupení práv z takového BPU; a

f)

v Den provedení platby vygeneruje Postupník BPU Oznámení obsahující údaje
o bankovním účtu Postupníka BPU na který má být dle BPU provedena platba
Vystavující bankou BPU a toto Oznámení bude automaticky zasláno
Platformou we.trade Vystavující bance BPU.

3.4

S účinností od okamžiku, kdy nabylo účinnosti postoupení práv z BPU v souladu
s článkem 3.3, nebude mít Prodávající BPU nadále právo přijímat ve vztahu k
příslušnému BPU platby.

3.5

S účinnosti od převzetí Oznámení o postoupení BPU v souladu s touto přílohou č. 3
bude Vystavující banka BPU povinna platit částky dlužné na základě BPU
Postupníkovi BPU v souladu s podmínkami BPU a článkem 5 přílohy č. 2 (jako kdyby
odkazy na „Beneficienta BPU“ v článku 5 přílohy č. 2 byly odkazy na „Postupníka
BPU“). Vystavující banka BPU je oprávněna považovat Oznámení o postoupení BPU,
které obdržela na základě článku 3.3, za neodvolatelné potvrzení postoupení práv
Beneficienta BPU z příslušného BPU, aniž by byla povinna je ověřovat nebo nechat
potvrdit Beneficientem BPU nebo Postupníkem BPU; Vystavující banka BPU bere na
vědomí, že takové Oznámení o postoupení BPU a přijetí takového Oznámení o
postoupení BPU Vystavující bankou BPU na Platformě představuje vyrozumění
Vystavující banky BPU o postoupení BPU.

3.6

Je-li Postoupení BPU sjednáno na Platformě we.trade, uplatní se následující pravidla:
a)

je-li tak sjednáno mezi Beneficientem BPU a Postupníkem BPU, může být
postoupení uskutečněno ve formě Standardizovaného formuláře postoupení
BPU, který bude uveden pro každého Beneficienta BPU a Postupníka BPU
zvlášť v Klientské smlouvě uzavřené mezi těmito stranami, a bude uzavřeno a
účinně vyhotoveno mimo Platformu we.trade; a
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b)

jednotliví Uživatelé souhlasí s tím, že Postoupení BPU je účinné mezi
příslušnými Uživateli, a každý Uživatel podnikne kroky nezbytné pro to, aby
Postoupení BPU bylo za takových podmínek uznatelné a vymahatelné (přičemž
toto se uplatní ve vztahu k Vystavující bance BPU pouze v případě, že taková
Vystavující banka BPU obdržela Oznámení o postoupení BPU).

3.7

Beneficient BPU a Postupník BPU zajistí, aby v jejich účetních knihách a záznamech i
na Platformě we.trade bylo Postoupení BPU zobrazeno na základě popsaném v této
příloze.

3.8

Postupník BPU může zrušit předběžně akceptovanou Žádost o financování pohledávky
s BPU pokud v době splnění příslušných Podmínek vypořádání nebyly doposud
provedeny žádné platební příkazy dle této Žádosti o financování pohledávky s BPU.

4.

REGRESNÍ NÁROK
Postupník BPU má proti Vystavující bance BPU regresní nárok pouze na základě
postoupení BPU v souladu s touto přílohou. Pro vyloučení pochybností nebrání tento
článek Vystavující bance BPU v tom, aby uplatňovala svá práva proti Žadateli BPU
v souladu se smlouvou o financování nebo jinou smlouvou, která případně existuje
mezi Vystavující bankou BPU a Žadatelem o BPU.

5.

KLIENTSKÁ SMLOUVA A BPU

5.1

Přihlašovací banky zajistí, aby podmínky Klientské smlouvy a BPU platné mezi
Přihlašovací bankou a Obchodníkem byly v souladu s ustanoveními této přílohy
v rozsahu, v jakém se tato příloha vztahuje na převody BPU zobrazené na Platformě
we.trade (přičemž si však pro vyloučení pochybností každá Přihlašovací banka
zachovává plnou volnost uvážení s ohledem na podmínky svých Klientských smluv,
včetně odměn nebo poplatků, které s nimi souvisejí).

5.2

Přihlašovací banky jsou zejména povinny zajistit, aby podmínky jejich Klientských
smluv uzavřených s Obchodníky ve vztahu k BPU zahrnovaly závazek každé strany, že
Postoupení BPU zobrazené na Platformě we.trade a uzavřené v souladu s těmito
Pravidly bude každou z těchto Přihlašovacích bank a každým z jejich Obchodníků
uznáno za stejně účinné jako postoupení práv na základě takového BPU.

5.3

Ustanovení článků 3, 5, 6, 7 a 8 přílohy č. 2 se uplatní ve vztahu k BPU vystaveným
prostřednictvím Platformy we.trade bez ohledu na převod takových BPU na základě
této přílohy č. 3.

5.4

Pro vyloučení pochybností se Podmínky vypořádání specifikované v Potvrzené sadě
dat pro Smart kontrakt, k níž se vztahuje BPU, uplatní na jakýkoli BPU, který je
předmětem Postoupení BPU na základě této přílohy č. 3, nebude-li dohodnuto jinak v
souladu s článkem 8 přílohy č. 2.
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Příloha č. 4: Smluvní podmínky týkající se Financování pohledávky
1.

DOPLŇUJÍCÍ DEFINICE POJMŮ
Kromě definovaných pojmů a výkladových pravidel uvedených v článku 1 Pravidel,
které se uplatní i na tuto přílohu, mají pojmy uvedené níže v této příloze následující
význam:
Akceptace financování pohledávky má význam uvedený v článku 3.2 přílohy č. 4.
Financování pohledávky znamená nákup faktury nebo závazek k nákupu faktury
Bankou prodávajícího, pokud tato faktura byla ve vztahu k Transakci akceptována
Kupujícím.

2.

FINANCOVÁNÍ POHLEDÁVKY

2.1

Smluvní podmínky uvedené v této příloze se uplatní na poskytování produktu
Financování pohledávky Bankami vedle podmínek uvedených v článku 1 až 12 těchto
Pravidel.

2.2

Financování pohledávky je produkt nabízený Bankou Obchodníkům, kteří jsou jejími
Klienty, podle jejího vlastního uvážení, a proto se může stát, že jej nebudou nabízet
všechny Banky. Banka je oprávněna nabídnout Financování pohledávky za takových
podmínek, které si případně odsouhlasí s Obchodníky v příslušné Klientské smlouvě
(včetně odměn, které Banka případně za produkt Financování pohledávky účtuje),
přičemž podmínky Financování pohledávky se řídí příslušnými smluvními
ustanoveními, která jsou pro Financování pohledávky uvedena v příslušných
Klientských smlouvách.

2.3

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré platební transakce související
s Financováním pohledávky budou uskutečňovány nebo iniciovány výlučně
v systémech příslušných Bank a jejich zpracování mezi jednotlivými Bankami bude
prováděno prostřednictvím zavedených platebních systémů Bank jménem
Prodávajícího a Banky prodávajícího.

3.

PROCES FINANCOVÁNÍ POHLEDÁVKY

3.1

Prodávající může požádat o Financování pohledávky Banku prodávajícího podle
podmínek Klientské smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Bankou prodávajícího za
předpokladu, že Podmínky vypořádání stanovené v Sadě dat pro Smart kontrakt
sjednané mezi Obchodníky budou zahrnovat označení „Faktura přijatá Kupujícím“.

3.2

Prodávající může požádat o Financování pohledávky Banku prodávajícího
prostřednictvím Platformy we.trade následovně:
a)

Prodávající požádá prostřednictvím systémů Banky prodávajícího o
Financování pohledávky, přičemž taková žádost bude přenesena systémy
Banky prodávajícího na Platformu we.trade a následně bude Bance
prodávajícího zasláno Oznámení, přičemž však žádost o Financování
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pohledávky musí být uskutečněna v souladu s podmínkami příslušné Klientské
smlouvy;
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b)

Banka prodávajícího pak může akceptovat žádost o Financování pohledávky
zadáním této akceptace prostřednictvím vlastních systémů na Platformu
we.trade (Akceptace financování pohledávky);

c)

v okamžiku obdržení Akceptace financování pohledávky Prodávajícím bude
existence Financování pohledávky zobrazena na Platformě we.trade; a

d)

po splnění Podmínek vypořádání specifikovaných v příslušné Sadě dat pro
Smart kontrakt a splnění podmínek příslušné Klientské smlouvy uzavřené mezi
Prodávajícím a Bankou prodávajícího připíše Banka prodávajícího na bankovní
účet Prodávajícího částku odpovídající (i) diskontované jmenovité hodnotě,
nebo (ii) části jmenovité hodnoty, faktury, která je předmětem Financování
pohledávky. Tyto částky příslušné faktury včetně nákladů souvisejících s
takovým diskontem či úroků a poplatků vztahujících se k tomuto financování se
vypočtou podle podmínek Klientské smlouvy, které jsou sjednány mezi
Prodávajícím a Bankou prodávajícího.

3.3

V rámci služby Financování pohledávky se neuděluje Bance prodávajícího právo, aby
v souvislosti s příslušnou Sadou dat pro Smart kontrakt obdržela platbu přímo od
Kupujícího jako předmět takového Financování pohledávky, avšak uděluje se jí právo
na proplacení dohodnuté částky přímo z Bankovního účtu Prodávajícího, který vede,
v souladu s podmínkami Klientské smlouvy a Financováním pohledávky.

3.4

Kupující nemusí být informován o Financování pohledávky a je tak povinen hradit
splatné částky na základě faktury, která je předmětem Financování pohledávky, na
Bankovní účet Prodávajícího vedený u Banky prodávajícího.

3.5

Aniž by byla dotčena ustanovení článků 3.3 a 3.4 výše, má Banka prodávajícího právo
podle vlastního plného uvážení uplatňovat práva, která jí případně svědčí, a zahájit
kroky nebo řízení proti Kupujícímu mimo Platformu we.trade, jež pro ni plynou z
platných a účinných právních předpisů ve vztahu k Transakcím, u nichž Kupující zcela
nesplnil po splnění Podmínek vypořádání své povinnosti v souladu s podmínkami této
přílohy č. 4.

3.6

Prodávající a Banka prodávajícího zajistí, aby v jejich účetních knihách a záznamech i
na Platformě we.trade bylo Financování pohledávky zobrazeno na základě popsaném v
této příloze.

4.

REGRESNÍ NÁROK

4.1

Prodávající má regresní nárok proti Kupujícímu za nezaplacení faktury, která byla
v souvislosti s Transakcí přijata Kupujícím.

4.2

Banka prodávajícího má vůči Prodávajícímu regresní nárok pouze ve vztahu
k jakémukoli Financování pohledávky. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud, a
v rozsahu v jakém, Prodávající zastavil, postoupil nebo jinak převedl svá práva na
základě faktury, která je předmětem Financování pohledávky, Bance prodávajícího
mimo Platformu we.trade, tento článek 4 nebrání Bance prodávajícího v uplatňování
svých práv proti Kupujícímu za podmínek takového postoupení nebo převodu.
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5.

KLIENTSKÉ SMLOUVY A FINANCOVÁNÍ POHLEDÁVKY

5.1

Přihlašovací banky zajistí, aby podmínky Klientské smlouvy uzavřené mezi
Přihlašovací bankou a Obchodníkem byly v souladu s ustanoveními této přílohy 4
(přičemž si však pro vyloučení pochybností každá Přihlašovací banka zachovává
neomezenou volnost uvážení s ohledem na podmínky svých Klientských smluv, včetně
odměn nebo poplatků, které s nimi souvisejí).

5.2

Každá Přihlašovací banka je povinna zejména zajistit, aby podmínky Klientských
smluv s Obchodníky ve vztahu k Financování pohledávky považovaly Financování
pohledávky zobrazené na Platformě we.trade a uskutečněné v souladu s těmito
Pravidly za účinné plnění na základě takové Klientské smlouvy.
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Příloha č. 5: Minimální požadavky na Klientská pravidla přístupu
ÚČEL TÉTO PŘÍLOHY
(i)

Tato příloha Pravidel stanoví minimální požadovaná ustanovení Klientských pravidel
přístupu platných mezi Obchodníky a jejich Přihlašovacími bankami ve vztahu
k Platformě we.trade, které tvoří součást Klientských smluv sjednaných mezi těmito
Obchodníky a jejich Přihlašovacími bankami.

(ii)

Každá Přihlašovací banka se v Licenční a servisní smlouvě mezi Přihlašovací bankou a
společností we.trade zavázala zajistit, aby Klientská pravidla přístupu mezi Přihlašovací
bankou a jejími Klienty splňovala minimální požadavky této přílohy.

(iii)

V rozsahu identifikovaném níže si každá Přihlašovací banka ponechává volnost uvážení
při úpravě určitých prvků požadovaných podmínek Klientských pravidel přístupu. Pro
vyloučení pochybností platí, že žádné ustanovení této přílohy nebrání Přihlašovací
bance v tom, aby do Klientských pravidel přístupu zahrnula další ustanovení, v nichž se
specifikují nebo rozšiřují minimální požadované podmínky, pokud žádná z těchto
specifikací nebo rozšíření není v rozporu s těmito minimálními požadovanými
ustanoveními a neomezuje je.

(iv)

Pro vyloučení pochybností platí, že Přihlašovací banka není a nebude povinna sdílet
jakýkoli vzor své Klientské smlouvy s jinou Přihlašovací bankou nebo se společností
we.trade.

(v)

Každá Přihlašovací banka je odpovědná za vlastní Klientská pravidla přístupu a
odpovídá vůči společnosti we.trade na základě podmínek Licenční a servisní smlouvy
uzavřené mezi takovou Přihlašovací bankou a společností we.trade za Újmy vzniklé
společnosti we.trade nebo jiné Přihlašovací bance v důsledku toho, že taková
Přihlašovací banka zcela neimplementovala některý prvek Klientských pravidel
přístupu specifikovaný v této příloze č. 5, ať již v důsledku uplatnění volnosti uvážení
takové Přihlašovací banky, nebo z jiného důvodu.

(vi)

Pokud Přihlašovací banka a společnost we.trade odsouhlasí změny této přílohy v
souladu s podmínkami Pravidel, Přihlašovací banka oznámí Obchodníkům, kteří jsou
jejími Klienty, změny této přílohy v souladu s platnými a účinnými zákony a předpisy a
v nezbytném rozsahu si vyžádá souhlasy nezbytné k tomu, aby se změny této přílohy
Pravidel projevily v Klientských pravidlech přístupu a takto revidované se staly mezi
Přihlašovací bankou a každým z jejích Obchodníků závaznými.

(vii) Klientská pravidla přístupu nemění ani nenahrazují podmínky jakékoli Licenční a
servisní smlouvy.
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MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ USTANOVENÍ
1.

ROZHODNÉ PRÁVO
Rozhodným právem pro Klientská pravidla přístupu a jakékoli smluvní či
mimosmluvní záležitosti vzniklé v souvislosti se Klientskými pravidly přístupu nebo
Platformou we.trade je právo zvolené Přihlašovací bankou a Přihlášeným
Obchodníkem v Klientské smlouvě.

2.

PLATFORMA WE.TRADE
Přehled Platformy we.trade a jejího fungování uvedené v Uživatelském manuálu.

3.

SOULAD S PRAVIDLY

3.1

Závazek Přihlašovací banky a příslušného Obchodníka být ve vztahu ke všem ostatním
Uživatelům vázán ustanoveními Pravidel a povinnostmi z nich vyplývajícími, pokud
jde o používání Platformy we.trade a jejich interakce s Obchodníky a ostatními
Uživateli prostřednictvím Platformy we.trade, a tato Pravidla dodržovat, a to i v
případě pozdějších změn ustanovení nebo povinností podle Pravidel (mimo této
přílohy) uskutečněných v souladu s jejich ustanoveními (a za jejich podmínek).

3.2

Uznání každým Obchodníkem, že ustanovení Pravidel se mohou podle potřeby měnit
podle mechanismu v nich uvedeného (a za jeho podmínek), a závazek takového
Obchodníka nepodávat námitky proti takovým změnám Pravidel, pokud jsou
uskutečněny v souladu s jejich aktuálně platnými ustanoveními.

3.3

Uznání každým Obchodníkem, že Platforma we.trade nebude používána pro
sjednávání transakcí týkajících se investic či obchodování s jakýmkoli typem
regulovaného produktu.

4.

SADA DAT PRO SMART KONTRAKT A PODKLADOVÉ SMLOUVY

4.1

Povinnost každého Obchodníka zajistit, aby Sada dat pro Smart kontrakt, kterou zadá
nebo odsouhlasí příslušný Obchodník, přesně vycházela z Podkladové smlouvy (aniž
by tím však byl dotčen článek 2 Pravidel).

4.2

Uznání každým Obchodníkem, že zadaná akceptace Sady dat pro Smart kontrakt je
neodvolatelná a že Potvrzenou sadu dat pro Smart kontrakt je možné změnit pouze
postupem stanoveným v Pravidlech.

4.3

Závazek každého Obchodníka navrhnout nebo zvážit a v případě souhlasu odsouhlasit
změny Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt za předpokladu, že je v Potvrzené sadě
dat pro Smart kontrakt identifikována chyba nebo pokud je datum odeslání zboží
zpožděno tak, že Den uplynutí platnosti v rámci Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt
spadá před příslušný Den úhrady.

4.4

Pokud níže uvedené hodlá Přihlašovací banka zahrnout do svých Klientských pravidel
přístupu, s přihlédnutím k platným a účinným zákonům a předpisům (včetně
regulatorních požadavků) závazným pro takovou Přihlašovací banku ve vztahu
ke Klientské smlouvě a její obchodní činnosti prováděné s příslušným Obchodníkem,
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výslovné uznání každého Obchodníka, že po určené době po Dni uplynutí platnosti
Potvrzené sady dat pro Smart kontrakt není oprávněn uplatnit vůči své Přihlašovací
bance ani třetí osobě stížnost týkající se obsahu informací přenesených přes Platformu
we.trade, a pokud si tak vyžádá Přihlašovací banka, závazek každého Obchodníka, že
takovou stížnost neuplatní.
5.

PLATBY A PSD 2

5.1

Obchodníci se zřeknou práv odvolávat platby v souvislosti se Smart kontrakty.

5.2

Uznání každým Obchodníkem, že veškeré platby budou iniciovány (v souladu s PSD
2) a prováděny mimo Platformu we.trade.

5.3

Závazné prohlášení, že příslušný Obchodník není „spotřebitelem“ pro účely PSD 2 ve
znění, v jakém je aktuálně provedena v příslušné jurisdikci daného Obchodníka a/nebo
jeho Přihlašovací banky.

5.4

Závazek každého Obchodníka okamžitě uvědomit Přihlašovací banku v případě, že
nastane skutečnost nebo okolnost, kvůli níž se daný Obchodník stane spotřebitelem
nebo za něj může být považován (na základě popsaném v článku 5.3 výše).

6.

ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ
V rozsahu v jakém níže uvedené hodlá Přihlašovací banka zahrnout do svých
Klientských pravidel přístupu, pak je s přihlédnutím k veškerým platným a účinným
zákonům a předpisům (včetně regulatorních požadavků) závazným pro takovou
Přihlašovací banku ve vztahu ke Klientské smlouvě a obchodní činnosti provozované s
příslušným Obchodníkem nutné doplnit následující závazná prohlášení Obchodníka:
a)

osoba podepisující Klientská pravidla přístupu jménem Obchodníka má řádné
zmocnění zavazovat Obchodníka;

b)

Klientská pravidla přístupu a Pravidla představují zákonné, platné a závazné
právní povinnosti Obchodníka vymahatelné v souladu s jejich podmínkami a
Obchodník nebude rozporovat, odmítat ani jinak napadat zákonnost, platnost
nebo vymahatelnost Klientských pravidel přístupu nebo Pravidel;

c)

daný Obchodník je řádně založen podle právního řádu jurisdikce, kde je
registrován;

d)

daný Obchodník má pravomoc žalovat a být žalován svým vlastním jménem;

e)

podpis, uzavření a plnění Klientských pravidel přístupu ze strany Obchodníka a
jejich soulad s těmito Pravidly není v rozporu s jeho zakládacími listinami nebo
smlouvou, která je pro něj závazná nebo se týká jeho majetku, neporušuje žádné
zákony ani předpisy, jež se na něj vztahují, ani nevyžaduje schválení, souhlas či
oprávnění od státního orgánu nebo třetí osoby, ani vůči nim není nutné podání,
registrace nebo oznámení;
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7.

f)

byla získána veškerá nezbytná Oprávnění pro takového Obchodníka a tato
Oprávnění jsou plně platná a účinná;

g)

Obchodník není v okamžiku akceptace Klientských pravidel přístupu v Platební
neschopnosti.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA V OBLASTI AML A SANKCÍ
Závazná prohlášení Obchodníků:

8.

a)

Obchodník ani žádná z jeho dceřiných společností, jednatelů, vedoucích či
řadových zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, konzultantů, představitelů nebo
přidružených osob není fyzickou či právnickou osobou, na níž by se vztahovaly
platné Sankce, ani není takovou fyzickou či právnickou osobou vlastněn nebo
ovládán, a nenachází se, není založen ani nemá bydliště nebo sídlo v zemi nebo
na území, které je, nebo jehož vláda je, předmětem platných Sankcí;

b)

Obchodník dodržuje ve všech podstatných ohledech platné a účinné zákony a
předpisy obecně závazné v každé jurisdikci, kde působí, i pro každou Transakci
a/nebo předmět takové Transakce; a

c)

Obchodník neporušil platné a účinné protikorupční zákony a předpisy, včetně
zákonů a předpisů platných a účinných v jurisdikci, kde má kterýkoli Uživatel
bydliště či sídlo nebo kde působí, a zavedl postupy a vydal interní předpisy
k tomu, aby k takovému porušení nedošlo;

d)

slib odškodnění od každého Obchodníka ve prospěch Přihlašovací banky za
jakékoli Újmy vzniklé v důsledku porušení závazných prohlášení jím
uvedených v Klientských pravidlech přístupu nebo v souvislosti s nimi či za
jinak vzniklé Újmy v souvislosti s nedodržováním platných Sankcí, právních
norem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo protikorupčních zákonů a
předpisů Obchodníkem.

TRVAJÍCÍ POVINNOSTI A ZÁVAZKY
Závazky Obchodníka, že:
a)

veškeré informace jím aktuálně nahrané na Platformu we.trade včetně údajů
týkajících se Sady dat pro Smart kontrakt:
(i)

jsou úplné a přesné,

(ii) odrážejí podmínky příslušné Podkladové smlouvy (ve znění případných
změn) a
(iii) nepovedou k uplatnění nároku proti společnosti we.trade nebo jinému
Uživateli (včetně nároků na základě pomluvy, narušení soukromí,
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bankovního tajemství a ochrany osobních údajů nebo z důvodu porušení
práv třetích osob);
b)

Obchodník obdržel nezbytný souhlas nebo případně zřeknutí se práv k tomu,
aby společnost we.trade nebo externí dodavatelé mohli hostovat data nahraná
Obchodníkem na Platformu we.trade; a

c)

Obchodník uvědomí Přihlašovací banku neprodleně poté, kdy se dozví, že
kterékoli z Oprávnění udělených takovému Obchodníkovi pozbude plné
platnosti a účinnosti, případně jeho platnost či účinnost uplyne.

9.

ODPOVĚDNOST

9.1

Pokud níže uvedené hodlá Přihlašovací banka zahrnout do svých Klientských pravidel
přístupu, pak s přihlédnutím k platným a účinným zákonům a předpisům (včetně
regulatorních požadavků) závazným pro takovou Přihlašovací banku ve vztahu k její
Klientské smlouvě a obchodní činnosti uskutečňované s příslušným Obchodníkem,
ustanovení upravující okolnosti, za nichž Přihlašovací banka odpovídá vůči
Obchodníkovi za Újmy vzniklé v souvislosti s Platformou we.trade, včetně:

9.2

a)

maximálních celkových limitů odpovědnosti dané Přihlašovací banky vůči
Obchodníkovi,

b)

vyloučení odpovědnosti a

c)

omezení takové odpovědnosti (to však za předpokladu, že odpovědnost za
podvod na straně příslušné Banky nebude vyloučena na základě Klientských
pravidel přístupu).

Vyloučení odpovědnosti se může rozšířit na odpovědnost za Újmy vzniklé
Obchodníkovi nebo Přihlašovací bance (případ od případu) v důsledku nebo s ohledem
na:
a)

použití Platformy we.trade nebo přístup na ni ze strany jakýchkoli osob;

b)

pozastavení funkčnosti Platformy we.trade nebo jakýchkoli služeb nebo
Bankovních produktů, které mohou být jinak dostupné prostřednictvím
Platformy we.trade;

c)

nesplnění povinností Obchodníka ve vztahu k Potvrzené sadě dat pro Smart
kontrakt (bez ohledu na to, zda byl Obchodník Přihlášen příslušnou Bankou);

d)

zdroj, formu, dostatečnost, přesnost, pravost, padělání nebo právní účinky
Komunikace přenášené prostřednictvím Platformy we.trade (nepochází-li
taková Komunikace od příslušné Banky nebo společnosti we.trade, přičemž
Klientská pravidla přístupu mohou stanovit, že příslušný Obchodník je
oprávněn požadovat, aby příslušná Banka vymáhala svá práva proti společnosti
we.trade na základě Licenční a servisní smlouvy ve vztahu k takové
Komunikaci, pokud taková práva existují);
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10.

e)

Újmy vzniklé ze ztráty nebo odcizení Přihlašovacích údajů nebo v souvislosti
s tím během období od data, kdy k takové škodě a/nebo krádeži došlo, do data,
kdy o tom Obchodník uvědomil Přihlašovací banku;

f)

jednání, opomenutí, újmu nebo prodlení týkající se přenosu Komunikace nebo
provádění plateb Obchodníkovi nebo jiné Bance (kromě případu, kdy takové
jednání, opomenutí, újmu nebo prodlení lze připsat příslušné Bance, přičemž
Klientská pravidla přístupu mohou stanovit, že příslušný Obchodník je
oprávněn požadovat, aby příslušná Banka uplatnila svá práva proti společnosti
we.trade na základě Licenční a servisní smlouvy ve vztahu k takovému jednání,
opomenutí, újmě nebo prodlení, pokud taková práva existují);

g)

plnění Podkladové smlouvy Obchodníkem (nebo jeho subdodavatelem či
přidruženou osobou), včetně kvality, stavu, balení, doručení, množství,
hmotnosti, hodnot nebo existence zboží nebo služeb spojených s takovými
smlouvami nebo závazky;

h)

plnění Služeb platformy we.trade v souvislosti se Smart kontraktem třetí
osobou (nebo jejím subdodavatelem či přidruženou osobou);

i)

Újmy vyplývající z Jednání v oblasti compliance uskutečněného Přihlašovací
bankou nebo společností we.trade nebo v souvislosti s ním; nebo

j)

Újmy vzniklé z nesplnění nebo nemožnosti provozovat Službu platformy
we.trade v důsledku platných a účinných zákonů, předpisů nebo úkonu státního
orgánu.

PROSTŘEDKY NÁPRAVY
Závazek Přihlašovací banky vůči Obchodníkovi podniknout kroky, které Přihlašovací
banka může učinit a které je možné po ní rozumně požadovat k zajištění toho, aby
společnost we.trade nebo Poskytovatel služeb co nejdříve to bude možné napravili
porušení Pravidel nebo selhání provozu Platformy we.trade.

11.

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

11.1 Ustanovení upravující povinnosti jednotlivých stran Klientských pravidel přístupu
zachovávat zabezpečení jejich Přihlašovacích údajů na Platformu we.trade a zajistit,
aby Přihlašovací údaje byly k dispozici pouze Oprávněným zaměstnancům
Přihlášeného Obchodníka a pouze jimi užívány (včetně dalších informací
o požadavcích vztahujících se na Oprávněné zaměstnance Přihlášeného obchodníka,
jako je například zmocnění těchto osob zavazovat příslušného Uživatele).
11.2 Povinnost Obchodníků uvědomit svou Přihlašovací banku, co nejdříve to bude možné,
o ztrátě nebo ohrožení zabezpečení těchto Přihlašovacích údajů, případně o jejich
skutečném nebo potenciálním zneužití.
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12.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ustanovení týkající se Osobních údajů poskytnutých Klienty v souvislosti s Platformou
we.trade, jak jsou vyžadovány platnými a účinnými Zákony na ochranu osobních
údajů.

13.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ

13.1

Ustanovení opravňující Obchodníky přistupovat k záznamům drženým jejich
Přihlašovacími bankami ve vztahu ke každému užití Platformy we.trade takovým
Obchodníkem, ať jejich stahováním nebo ukládáním jiným způsobem ze strany
Obchodníků.

13.2

Ustanovení specifikující, že Banka nenese odpovědnost za dokumenty nahrané na
Platformu we.trade Uživateli, přičemž žádné takové dokumenty nebudou Bankami ani
jinými osobami (včetně společnosti we.trade) ověřovány oproti Potvrzené sadě dat pro
Smart kontrakt.

14.

UKONČENÍ SMLOUVY

14.1

Ustanovení upravující okolnosti, za nichž může Banka ukončit přístup Obchodníka na
Platformu we.trade, včetně důvodů spočívajících v porušení platných a účinných
Sankcí.

14.2

Důsledky ukončení smlouvy mezi Bankou a Obchodníkem.
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Příloha č. 6: Standardizovaný formulář postoupení BPU
Dne [vložte datum]

Od: [zadejte úplný název] („Postupitel“)

Komu: [zadejte úplný název] („Postupník“)
Odkazujeme se na BPU vystavený ze strany [zadejte název banky] („Vystavující banka
BPU“) dne [datum BPU] na částku [stanovená částka] („BPU“).
1. Postupitel postupuje na Postupníka bezvýhradně veškerý svůj prospěch, nároky, práva a
pohledávky k BPU a Postupník se zavazuje takto postoupené nároky, práva a pohledávky
od Postupitele přijmout (dále jen „Práva z BPU“).
2. Toto postoupení nabývá účinnosti od [datum postoupení].
3.

4.

Postupitel prohlašuje a zaručuje, že před postoupením byl jediným zákonným a
skutečným vlastníkem/držitelem Práv z BPU a že není vyžadován souhlas třetí osoby k
tomu, aby bylo postoupení účinné.
Pokud o to Postupník požádá, je Postupitel povinen:

4.1. [oznámit Vystavující bance BPU postoupení odesláním písemného sdělení Vystavující
bance BPU a] [pokud se neuplatní, vyškrtněte]
4.2. podílet se na registraci, oznámení nebo dalších procesních formalitách (včetně platby
kolkovného nebo podobného poplatku) nezbytných pro právní závaznost postoupení a
doložení této skutečnosti způsobem uspokojivým pro Postupníka.
5. [Je-li postoupení Práv z BPU zakázáno nebo je z jiného důvodu neúčinné, stane se
Postupitel pro postupníka svěřenským správcem Práv z BPU.] [pokud se neuplatní,
vyškrtněte]
6.

Tento dopis, mimosmluvní povinnosti z něj vyplývající nebo s ním související a jejich
výklad se řídí právním řádem [zadejte upřednostňované rozhodné právo] a strany tohoto
dopisu se tímto podřizují nevýlučné jurisdikci soudů [zadejte upřednostňovanou
jurisdikci].
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Na důkaz čehož byla tato [listina] vyhotovena k

datu uvedenému výše.

PODEPSÁNO jako [TYP LISTINY] za
za nějž jedná [podepisující osoba] jako [jednatel]
____________________
v přítomnosti:

[Postupitel]

...............................................
Podpis svědka
Jméno
Adresa
Povolání

PODEPSÁNO jako [TYP LISTINY] za
za nějž jedná [podepisující osoba] jako [jednatel]
____________________
v přítomnosti:

[Postupník]

...............................................
Podpis svědka
Jméno
Adresa
Povolání

[Podpisové části musejí odpovídat požadavkům vyplývajícím z příslušného rozhodného
právního řádu.]
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