
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ
NEZAMĚNITELNÝCH TOKENŮ DROGERIE DM

1. Působnost obchodních podmínek

1.1 Následující obchodní podmínky pro prodej nezaměnitelných tokenů (dále jen
„Obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást všech smluv o koupi nezaměnitelných
tokenů prodávaných společností dm drogerie markt s.r.o., IČ 47239581, se sídlem na
adrese Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1935
(dále jen „Společnost dm“ nebo „My“) ve vztahu ke kupujícímu (dále jen „Kupující“
nebo „Vy“) v rámci projektu Múzy inspirace dostupného z: https://www.dm-muzy.cz/, a
to ve znění účinném v okamžiku učinění objednávky. Předchozí znění Obchodních
podmínek je dostupné na příslušném místě na Webové stránce.

1.2 Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního místa v otázkách týkajících se
projektu Múzy Inspirace, nákupu NFT či reklamace dle Obchodních podmínek,
případně prostřednictvím obecného kontaktního formuláře v obecných otázkách.
Odpovědi na obecné otázky k Vaší objednávce najdete v sekci často kladených dotazů
na příslušném místě Webové stránky.

1.3 Z důvodu přehlednosti a lepší srozumitelnosti textu se níže nepoužívají genderově
vyvážené formulace.

1.4 Další informace o provozovateli Webové stránky a vlastníkovi sdělovacího prostředku
jsou uvedeny na obecném webu Společnosti dm (https://dm.cz/).

1.5 Obchodní podmínky nikterak neupravují další služby a aktivity Společnosti dm ve
vztahu k Vám, které se řídí individuálními podmínkami uvedenými na příslušném
místě.

1.6 Obchodní podmínky, které jsou s následujícími ustanoveními v rozporu, odchylují se
od nich nebo je doplňují, se i v případě, že o nich víme, nepoužijí, ledaže bychom s
jejich platností udělili výslovný písemný souhlas.

1.7 Naše nabídka je zásadně určena spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelem je každá fyzická
osoba právně jednající za účelem, který nelze přiřadit její podnikatelské činnosti ani
samostatnému výkonu povolání. V případě nákupu NFT jinou osobou než
spotřebitelem se neuplatní ta ustanovení Obchodních podmínek, která slouží ochraně
spotřebitele a která se svým významem nevztahují na nákup NFT jinou osobou než
právě spotřebitelem.

1.8 Naše nabídka je zaměřena na zákazníky v České republice, ale zároveň je stejným
způsobem určena zákazníkům s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem v
Evropském hospodářském prostoru (EHP), a to na základě nařízení EU o zákazu
zeměpisného blokování (nařízení (EU) 2018/302).
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1.9 Smluvním jazykem je čeština. Uzavřené smlouvy ukládáme pouze pro vlastní potřebu
a přístup k ním není možný. Všechny ceny jsou uvedeny v kryptoměně MATIC a
ekvivalentně v českých korunách.

1.10 Veškerý edukativní obsah dostupný na webové stránce (v podobě vzdělávacích či
informativních textů, grafik, nákresů a videí), zejména na příslušném místě v rámci tzv.
„NFT akademie“, představuje autorská díla, ke kterým Společnost dm vykonává
příslušná autorská práva v rozsahu potřebném pro jejich umístění na Webové stránce.
Jednotlivá autorská díla je možno užívat pouze pro osobní potřebu a v žádném
rozsahu není možno je užívat za účelem následné distribuce, hospodářského či jiného
obchodního prospěchu ani jiným způsobem snižujícím jejich hodnotu či ohrožující
dobré jméno Společnosti dm a autorů konkrétních autorských děl.

2. Definice

2.1 Adresa Digitální peněženky znamená unikátní alfanumerický řetězec znaků spojený
s Digitální peněženkou na Blockchainu, kterou zároveň reprezentuje.

2.2 Blockchain znamená postupný seznam kryptograficky propojených záznamů, tzv.
„bloků“, které jsou obvykle spravovány sítěmi peer-to-peer a slouží jako veřejně
distribuovaná účetní kniha jednotlivých transakcí. Každý blok obsahuje kryptografický
hash předchozího bloku, časový údaj (timestamp) a údaje o dané transakci. Časový
údaj dokazuje, že údaje o transakci existovaly v době zveřejnění bloku.

2.3 Digitální dílo znamená digitální soubor (ve formátu .jpeg, .png, .mp4 nebo jiném
digitálním formátu, který představuje autorské dílo) identifikovaný skrze NFT a s NFT
neoddělitelně spojený, který zobrazuje, představuje, vyjadřuje nebo jinak využívá
Podkladové dílo; Digitální dílo je chráněno autorským právem.

2.4 Digitální peněženka znamená elektronické zařízení, online službu nebo počítačový
program, které s využitím Blockchainu umožňují svému držiteli přijímat, ukládat a
převádět digitální statky, včetně kryptoměn a NFT.

2.5 Evropská směrnice o právech spotřebitelů znamená směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů.

2.6 Kupní smlouva znamená smlouvu o koupi konkrétního NFT uzavřenou mezi Vámi
jako prvním kupujícím NFT a Společností dm jako prodávající. Kupní smlouva
zahrnuje Obchodní podmínky spolu s dalšími podmínkami, které Vám byly poskytnuty
zejména na Webových stránkách, v souvislosti s koupí NFT, jakož i Smart Contract.

2.7 Licence znamená právo užít NFT, resp. Digitální dílo, udělené Kupujícímu v rámci
limitů nastavených v Obchodních podmínkách, ať už se jedná o licenci (je-li dm
vykonavatelem autorských práv k Digitálnímu dílu), nebo o podlicenci (je-li Společnosti
dm poskytnuta licence k výkonu autorských práv k Digitálnímu dílu).

2.8 Mint znamená proces vytvoření nebo generování NFT pro Digitální dílo na
Blockchainu.
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2.9 Nezaměnitelný token / NFT znamená jednoznačně identifikovatelný token dat
uložených a zjistitelných na Blockchainu, který lze prodat nebo s ním obchodovat a
který identifikuje Digitální dílo. NFT slouží pouze k identifikaci Digitálního díla
užívaného způsobem a za podmínek definovaných v Obchodních podmínkách
(Licence) a nikterak nezakládá vlastnictví ani právo převést samotné Digitální dílo, ani
v žádném rozsahu nezakládá vlastnictví, licenci k užívání nebo jakékoliv právo k
Podkladovému dílu. Protokolem používaným pro mint NFT prodávaných Společností
dm je veřejný Blockchain Polygon se standardy ERC-721 a ERC-1155.

2.10 NFT Token ID znamená unikátní identifikátor tokenu obsažený ve Smart Contractu,
který identifikuje NFT na Blockchainu, aby tak došlo k vytvoření příslušného
kontrolovatelného elektronického záznamu.

2.11 Podkladové dílo znamená digitální umělecké dílo, které je zobrazeno, znázorněno,
vyjádřeno či jinak použito k vytvoření Digitálního díla; Podkladové umělecké dílo je
chráněno autorským právem.

2.12 Sekundární prodej znamená jakýkoliv další prodej NFT v návaznosti na původní
prodej NFT Společnosti dm Vám. Bezprostředně po Sekundárním prodeji zaniká jak
Vaše Vlastnictví NFT, tak Licence. Prodej či případné převody Vlastnictví NFT jsou
podmíněny souhlasem s Obchodními podmínkami a Smart Contractem. Po
Sekundárním prodeji pak označení „Vy“ slouží i ve vztahu k dalším kupujícím. V
případě neúplatného převodu NFT se na takový převod nahlíží jako na Sekundární
prodej se všemi podmínkami na něj dále kladené.

2.13 Smart Contract znamená počítačový kód nebo transakční protokol, který řídí, provádí,
kontroluje nebo dokumentuje události a akce týkající se nakládání s NFT. U každého
jednotlivého NFT nabízeného k prodeji jsou v obsahu Smart Contractu uvedena práva
udělená k Digitálnímu dílu identifikovanému v daném Smart Contractu. Ve Smart
Contractu jsou dále zachyceny další podmínky Vlastnictví NFT. Souhlasem s
Obchodními podmínkami při uzavření Kupní smlouvy vyjadřujete souhlas i se Smart
Contractem. Je proto důležité, abyste si před koupí NFT prostudovali i Smart Contract,
případně požádali o radu osobu znalou dané problematiky. Nicméně v tomto případě
Smart Contract neobsahuje žádnou informaci, která by již nebyla uvedena na
příslušném místě Obchodních podmínek či Webové stránky.

2.14 Vlastnictví NFT znamená, že jste NFT, resp. Digitální dílo, oprávněně a v souladu s
příslušnými právními předpisy zakoupili, přičemž doklad o takové koupi nebo nabytí
NFT je zaznamenán na Blockchainu; vlastnictví zakoupeného NFT Vás opravňuje k
užívání Digitálního díla v souladu s Licencí a pouze v jejích mezích, tj. k výkonu
autorských práv k Digitálnímu dílu. Takové vlastnictví se podobá vlastnictví fyzické
věci, nicméně vlastnictví v tomto smyslu je pouze právním konstruktem a používaným
synonymem popisujícím danou situaci. Samo o sobě vlastnické právo k Digitálnímu
dílu ani Podkladovému dílu nezakládá.

2.15 Webová stránka znamená stránku vytvořenou Společností dm pro nabízení NFT k
prodeji, která je dostupná z: https://www.dm-muzy.cz/. V rámci Webové stránky je
přítomna jak prezentace informací související s konkrétním NFT, tak individuální
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stránka, kde je uveden seznam NFT s individuálním popisem a identifikací NFT,
včetně NFT Token ID a podmínek Smart Contractu. Webová stránka dále obsahuje
edukativní obsah chráněný Obchodními podmínkami.

3. Způsobilost k uzavření Kupní smlouvy

3.1 Kupující prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu a dostát všem povinnostem
z ní plynoucím. Zejména prohlašuje, že již dosáhl zletilosti a je oprávněn užívat
Webové stránky, jakož i nakládat s NFT, a to včetně transakcí a výkonu práv
plynoucích z Vlastnictví NFT. Kupující dále bere na vědomí, že je povinen zajistit
soulad s právními předpisy při vlastním nakládání s NFT, za což Společnost dm
nenese žádnou odpovědnost.

3.2 Kupující prohlašuje, že veškeré finanční prostředky a aktiva, které použil pro nákup
NFT od Společnosti dm, získal v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující se
zavazuje na vyžádání Společnosti dm poskytnout průkazné informace nutné pro
ověření totožnosti za účelem uzavření Kupní smlouvy a dodržování povinností
plynoucích z předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.

3.3 Kupující prohlašuje, že je držitelem Digitální peněženky schopné přijímat a podporovat
jím vybrané NFT a standardy uvedené na Webové stránce u jednotlivých NFT, které
kupuje (zejména standardy ERC-721 a ERC-1155). Kupující dále prohlašuje, že
Digitální peněženka je registrována na jeho jméno a je vedena na jedné ze
spolehlivých platforem poskytujících služby zřízení a vedení Digitální peněženky.

3.4 Kupující bere na vědomí, že mu Společnost dm může zabránit v přístupu na Webovou
stránku a v nákupu NFT, a to v jakémkoliv okamžiku, z jakéhokoliv důvodu a bez
předchozího upozornění.

3.5 Zakoupením NFT Kupující potvrzuje, že si pečlivě pročetl Obchodní podmínky,
seznámil se s nimi v rozsahu potřebném pro uzavření Kupní smlouvy a souhlasí s
nimi.

4. Vaše objednávka – uzavření Kupní smlouvy

4.1 Kupní smlouva mezi Vámi a Společností dm se uzavírá na dálku prostřednictvím
Webové stránky. Odesláním objednávky na nákup NFT prostřednictvím Webové
stránky souhlasíte s tím, aby Společnost dm využila prostředky komunikace na dálku.
Vaše Náklady na použití takových komunikačních prostředků nesete Vy, tyto náklady
se však nijak neliší od základní sazby za použití těchto prostředků, tj. zejména za
přístup k internetu.

4.2 Zakoupení NFT není podmíněno předchozí registrací ani vytvořením uživatelského
účtu nebo dalším podobným krokem.
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4.3 Naše nabídka nepředstavuje závaznou nabídku. Vyhrazujeme si právo provádět
technické či jiné změny v přiměřeném rozsahu. Vaše objednávka na Webové stránce
představuje pouze nabídku předloženou Společnosti dm na uzavření Kupní smlouvy.

4.4 Všechna dostupná NFT lze přidat do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Koupit“.
NFT Token ID a informace o kupní ceně se automaticky vloží coby část vytvoření
objednávky v rámci uživatelského rozhraní Webové stránky. Jakmile se rozhodnete
nákup uskutečnit, proces objednávky můžete zahájit v nákupním košíku, resp. souhrnu
objednávky kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

4.5 Aby bylo možné objednávku na nákup NFT prostřednictvím Webové stránky dokončit
a uzavřít Kupní smlouvu, musíte připojit svou Digitální peněženku. Při platbě kupní
ceny kryptoměnou MATIC je nutné připojit vlastní Digitální peněženku. Při platbě kupní
ceny v Kč je Digitální peněženka vytvářena automaticky ve spojení s e-mailovou
adresou. Po připojení Digitální peněženky Vám bude umožněno dokončit objednávku
prostřednictvím uživatelského rozhraní Webové stránky. Během procesu vytváření
objednávky budete vyzváni k pravdivému vyplnění následujících údajů (nezbytných
pro ověření Vaší totožnosti a pro účely fakturace vyžadované příslušnými právními
předpisy):

(i) jméno a příjmení;
(ii) e-mailová adresa;
(iii) Adresa Digitální peněženky;
(iv) obchodní firma společnosti (je-li kupujícím právnická osoba);
(v) adresa společnosti (je-li kupujícím právnická osoba);
(vi) IČ / DIČ (je-li kupujícím právnická osoba).

Veškeré poskytnuté údaje musejí být pravdivé, správné a úplné, jak je vyžadováno
příslušnými právními předpisy. Společnost dm nemůže nést odpovědnost za jakékoliv
nejasnosti či nedorozumění způsobené vyplněním nebo poskytnutím údajů, které jsou
v jakémkoliv rozsahu poškozené, nepravdivé či matoucí.

4.6 Objednávku dokončíte kliknutím na tlačítko „Zaplatit v MATIC“ nebo „Zaplatit v Kč“.
Tato tlačítka již představují krok k objednávce zavazující k platbě. Tím podáte
závaznou nabídku na nákup NFT v nákupním košíku, resp. souhrnu objednávky. Před
tímto okamžikem si můžete NFT v nákupním košíku prohlížet a měnit je. Od tohoto
okamžiku už objednávku ani údaje bohužel měnit nelze. V takovém případě nás bez
zbytečného odkladu kontaktujte prostřednictvím kontaktního místa.

4.7 Společně s podáním závazné nabídky na nákup NFT dle předchozího bodu
zmocňujete platební bránu třetí strany ke zpracování platby kupní ceny; platba bude
touto platební bránou automaticky zpracována (v případě volby úhrady kupní ceny v
MATIC pomocí kryptografických prostředků) za tam stanovených podmínek a
bezprostředně po zadání objednávky z Vaší strany a potvrzení platby v rámci platební
brány.

4.8 Kupní smlouva mezi Společností dm a Vámi je uzavřena okamžikem obdržení
informace potvrzující přijetí NFT do Digitální peněženky. Před přijetím objednávky
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může Společnost dm požadovat ověření dříve poskytnutých údajů. Společnost dm si
vyhrazuje právo nepřijmout objednávku.

5. Kupní cena, daně a náklady na dopravu

5.1 Pro objednání NFT není stanovena minimální hodnota objednávky.

5.2 Kupní cena NFT je uvedena na příslušném místě Webové stránky, přičemž tato cena
je smluvní a konečná. Kupní cena v českých korunách nicméně není pevná a je
automaticky přepočtena dle aktuálního směnného kurzu ve vztahu ke kryptoměně
MATIC (resp. ve vztahu k měně USD a jejímu vztahu ke kryptoměně MATIC), zahrnuje
nezbytný transakční poplatek ve výši 5 % kupní ceny a DPH v příslušné výši. Kupní
cena v českých korunách se tak může na Webové stránce průběžně aktualizovat s
ohledem na vývoj směnného kurzu, stejně jako se může aktualizovat při průchodu
objednávkovým procesem. V případě technické chyby nebo chyby v uvedené ceně je
Společnost dm oprávněna opravit všechny potřebné informace a o tomto kroku Vás
bez zbytečného odkladu informovat.

5.3 Všechny ceny jsou uvedeny včetně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty.

5.4 Kupující je povinen uhradit kupní cenu okamžitě po uzavření Kupní smlouvy. Pokud
nebude Kupní cena připsána na účet Společnosti dm do 1 hodiny po uzavření Kupní
smlouvy, Společnost dm je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím
e-mailu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

5.5 Blockchain, na kterém jsou realizovány prodeje NFT, vyžaduje uhrazení nezbytných
transakčních poplatků nutných pro realizaci zápisu na Blockchain. Tyto poplatky jsou
uvedeny v kupní ceně. Kupující je odpovědný za uhrazení těchto poplatků ve vztahu k
dané transakci spojené s nákupem NFT.

5.6 Doručení NFT je realizováno bez jakýchkoliv nákladů na dopravu nebo dodání, s
výjimkou nezbytných transakčních poplatků. Tyto poplatky jsou automaticky účtovány
navíc ke kupní ceně a jsou hrazeny společně s úhradou kupní ceny podle Obchodních
podmínek. Přesná výše nezbytných transakčních poplatků se vypočítá podle obecných
zásad pro jejich výpočet platných pro platby kryptoměnou (MATIC). Přesná výše
poplatku je sdělována před učiněním objednávky podle Obchodních podmínek, s tím,
že učiněním objednávky souhlasíte s výší nezbytných transakčních poplatků.

5.8 Kupující je odpovědný za zaplacení všech daní. Kupující není oprávněn odečíst částku
těchto daní z plateb provedených ve prospěch Společnosti dm na základě Kupní
smlouvy.

5.9 Faktura vystavená v návaznosti na koupi NFT slouží též jako daňový dokument;
faktura je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu poskytnutou během
objednávkového procesu v zákonné lhůtě pro její vystavení. Faktura přitom obsahuje
kupní cenu uvedenou v kryptoměně MATIC a její přepočet dle směnného kurzu ve
vztahu ke kryptoměně MATIC (resp. ve vztahu k měně USD a jejímu vztahu ke
kryptoměně MATIC) v den vystavení faktury.
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6. Dodání NFT, přechod rizik a nebezpečí škody

6.1 Zakoupená NFT budou doručena do Vaší Digitální peněženky do 1 hodiny od platby
kupní ceny; tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné převod NFT z
technických důvodů realizovat.

6.2 Riziko a odpovědnost za NFT (včetně odpovědnosti za ztrátu nebo poškození NFT)
přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy NFT obdrží do své Digitální peněženky. K
tomu dojde v okamžiku, kdy je převod zaznamenán na Blockchainu (lze jej například
zobrazit a ověřit prostřednictvím služby Polygonscan). Jakmile na Kupujícího přejde
riziko spojené s NFT, je Kupující sám odpovědný za (i) zajištění odpovídající správy a
zabezpečení NFT; (ii) zabezpečení Digitální peněženky nebo jiného úložného
mechanismu, který používá k přijímání a uchovávání NFT, včetně soukromých klíčů a
pověření; (iii) veškerá rizika vyplývající z NFT nebo v souvislosti s NFT, jako je mimo
jiné riziko ztráty nebo poškození, převodu, vytvoření a zajištění řádné správy, a (iv)
nezajištění řádné správy NFT.

7. Licence

7.1 Jednotlivé podmínky pro užití NFT, resp. Digitálního díla, a práva vyplývající z
Vlastnictví NFT jsou dostupné v příslušných licenčních podmínkách na Webové
stránce; licenční podmínky tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek.

8. Sekundární prodej

8.1 V souvislosti se Sekundárním prodejem NFT se zavazujete zajistit, že:

(a) upozorníte kupující, že každý kupující dále prodávaného NFT bude rovněž vázán
Obchodními podmínkami, a poskytnete mu na Obchodní podmínky odkaz nebo k
nim udělíte jiný přístup; uvedené platí obdobně ve vztahu ke Smart Contractu pro
dále prodávané NFT;

(b) každý kupující při Sekundárním prodeji souhlasí s Obchodními podmínkami a se
Smart Contractem pro prodávané NFT (v tomto smyslu se Obchodní podmínky
chápou jako určené neurčitému počtu osob, s tím, že mohou být přijaty jako návrh
provedením určitého úkonu bez oznámení Společnosti dm);

(c) každý Sekundární prodej bude probíhat v souladu s příslušnými právními
předpisy, včetně právních předpisů obecně omezujících obchodní styk;

(d) jste neporušil Obchodní podmínky ani Smart Contract pro umožnění prodeje NFT
před Sekundárním prodejem;

(e) Vaše Licence nebyla ukončena před Sekundárním prodejem;

(f) celé NFT bude dále prodáno jedinému kupujícímu v Sekundárním prodeji; pro
vyloučení pochybností poukazujeme na to, že nesmíte prodat část NFT nebo podíl
na NFT při Sekundárním prodeji nebo si ponechat podíl na NFT po Sekundárním

7

https://polygonscan.com/


prodeji, včetně jakéhokoliv práva na obdržení jakýchkoliv částek v souvislosti s
následnými Sekundárními prodeji; a

(g) kupující nepodléhá mezinárodně uznávanému embargu nebo se nenachází v
zemi, která podléhá mezinárodně uznávanému embargu nebo která byla
mezinárodně označena za stranu (nebo zemi) podporující terorismus nebo která
je jinak zakázanou nebo omezenou stranou (nebo zemí).

8.3 Okamžitě po Sekundárním prodeji zaniká vaše Vlastnictví NFT a veškerá související
práva, která jste v souvislosti s ním měli, zejména Licence.

8.4 Jakýkoliv nákup a převod Vlastnictví NFT je podmíněn Vaším souhlasem s
Obchodními podmínkami. Po Sekundárním prodeji se výraz „Vy“ vztahuje také na
kupujícího v dalších transakcích Sekundárního prodeje.

8.5 Společnost dm není v případě Sekundárního prodeje oprávněna k přijímání jakýchkoliv
plateb provedených v souvislosti s prodejem NFT, které by byly nakonfigurovány nebo
naprogramovány v konkrétním Smart Contractu a které by se aktivovaly při převodu
NFT z jedné Adresy Digitální peněženky na jinou (včetně případu Sekundárního
prodeje).

9. Omezení odpovědnosti a práv z vadného plnění

9.1 NFT představuje nehmotný digitální statek, který existuje na základě záznamu o
vlastnictví vedeného na Blockchainu. Příslušné Smart Contracty jsou evidovány na
Blockchainu, přičemž Společnost dm nemá nad Blockchainem ani Smart Contracty
žádnou kontrolu a neposkytuje žádné záruky v tomto smyslu. Kupující proto nese
plnou odpovědnost za ověření totožnosti, legitimity a pravosti všech takových statků.

9.2 Prohlašujete, že máte potřebné znalosti týkající se technologií, zejména NFT,
Blockchainu a softwarových systémů, Digitálních peněženek a jiných úložných
mechanismů, kryptoměn a jejich příslušného použití, funkčnosti, mechanismů ukládání
a přenosu, jakož i dalších podstatných vlastností. Dále prohlašujete, že máte potřebné
znalosti bezpečnosti Digitálních peněženek, ukládání a správy NFT, abyste plně
porozuměli nákupu NFT a mohli NFT přijímat, ukládat a spravovat. Prohlašujete, že
jste (s případnou konzultací odborníka) získali dostatek informací, abyste mohli učinit
informované rozhodnutí o nákupu NFT, a pečlivě jste si prostudovali podmínky a kód
Smart Contractu, abyste Obchodním podmínkám a jejich funkčnosti plně porozuměli.

9.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že NFT je poskytováno „tak, jak je“ bez
jakýchkoliv záruk jiného druhu, než že NFT má vlastnosti konkrétně popsané a
vyjádřené na Webové stránce či ve Smart Contractu. Vaše práva z vadného plnění a
podmínky pro uplatnění těchto práv jsou uvedeny v příslušném reklamačním řádu
dostupném na Webové stránce (dále jen „Reklamační řád“); Reklamační řád tvoří
nedílnou součást Obchodních podmínek.

9.4 Přístup k NFT a Digitálnímu dílu, jakož i jejich užití, činíte na vlastní riziko.
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9.5 Souhlasíte s tím, že Společnost dm nenese žádnou odpovědnost za důsledky
jakýchkoliv skutečností nebo jakýchkoliv rizik souvisejících s povahou NFT, s
Blockchainem, s Vaší Digitální peněženkou nebo se Smart Contractem, s jejich
technickými, právními a jinými vlastnostmi a riziky (zejména s těmi uvedenými pro
představu níže).

9.6 Rovněž výslovně souhlasíte s tím, že Společnost dm v žádném případě neodpovídá
za jakékoliv nároky vyplývající z prodeje NFT, které přesahují částku kupní ceny,
kterou jste Společnosti dm za NFT skutečně zaplatili. Transakce týkající se NFT
mohou být nevratné, a proto ztráty způsobené podvodnými nebo náhodnými
transakcemi nemusí být vymahatelné či jakkoliv nahraditelné.

9.7 Berete na vědomí, že jste si vědomi rizik spojených s NFTs, zejména jste plně
obeznámeni s následujícími riziky uvedenými pro představu:

Ekonomická rizika

(a) NFT může ztratit vlastního hodnotu celou nebo jen její část vlivem výkyvu tržních
cen či hodnoty korespondujících kryptoměn;

(b) digitální statky, tokeny a NFT mohou podléhat výrazným cenovým výkyvům
směrem nahoru a dolů; velikost těchto výkyvů je obtížné předvídat a nelze ji
zaručit;

(c) nemáte žádnou záruku, že budete moci NFT zpřístupnit na sekundárním trhu
nebo na příslušné platformě užívané za účelem Sekundárního prodeje, a nemáte
žádnou záruku, že budete moci NFT dále prodat.

Technologická rizika

(a) NFT je uloženo v Digitální peněžence, ke které je přiřazen jedinečný soukromý
klíč, který zpřístupňuje NFT. V důsledku toho krádež, ztráta nebo hacknutí
soukromého klíče znamená trvalou ztrátu NFT. Odpovídáte za bezpečné uložení
soukromého klíče ve své Digitální peněžence, který je nezbytný pro příjem a
převod NFT. Ztráta nebo krádež soukromého klíče se rovná ztrátě NFT
přiřazeného k Digitální peněžence;

(b) v případě, že provedete převod do Digitální peněženky, která není kompatibilní s
daným Smart Contractem, nebo která byla uvedena chybně prostřednictvím
chybného zadání Adresy Digitální peněženky, nebudete mít k NFT nadále přístup;

(c) v případě, že následně vytvoříte Smart Contract pro převod NFT, nesete plnou
odpovědnost za výběr použitého Smart Contractu, jakož i za případné chyby a
bezpečnostní nedostatky;

(d) zvoleným protokolem je veřejný Blockchain Polygon, u kterého mohou hrozit
odpovídající bezpečnostní rizika útoku, jenž by mohl poškodit data zaznamenaná
na Blockchainu. Tento Blockchain také může podléhat změnám, za což
Společnost dm nenese odpovědnost a nemá nad takovými změnami ani jejich
důsledky žádnou kontrolu.

9



Regulatorní rizika

(a) v kontextu NFT existují jistá právní a daňová rizika spojená s určením rozhodného
práva (zejména v případě Sekundárního prodeje); Společnost dm tak nemůže
zaručit právní nebo daňovou kvalifikaci NFT vzhledem k různorodosti
vnitrostátních právních předpisů účinných v této oblasti a jejich vývoji, který může
být nepříznivý;

(b) regulatorní nebo normativní změny mohou mít dopad na fungování Blockchainu
používaného pro NFT, což by mohlo vyvolat různá právní a daňová rizika s
důsledky zejména na podmínky nebo samotnou možnost dalšího prodeje NFT;

(c) rizika spojená s povinnostmi Vaší identifikace při uchovávání, užívání nebo dalším
prodeji NFT.

9.8 NFT je určeno pouze pro osobní potřebu. NFT v žádném rozsahu není cenným
papírem ve smyslu příslušných právních předpisů na vnitrostátní, unijní ani
mezinárodní úrovni. NFT neslouží primárně pro investiční účely a potřeby podobného
charakteru, a v tomto smyslu nepředstavuje investiční kryptoaktiva ve smyslu
příslušných právních předpisů pro ochranu kapitálového trhu a cenných papírů.

9.9 S ohledem na nezbytnou údržbu hardwaru a softwarového pozadí Webové stránky,
stejně jako s ohledem na vlastní zajištění a stabilitu máme právo znepřístupnit, změnit
nebo omezit provoz Webové stránky (či jakéhokoliv její součásti), a to kdykoliv a bez
udání důvodu na nezbytnou dobu. V takovém případě nejste oprávněni k náhradě
případné škody, která by takovým jednáním mohla vzniknout.

9.10 S ohledem na fungování Webové stránky užívající pro vlastní fungování více než
jednu softwarovou platformu třetích stran podléhá užívání těchto platforem
individuálním podmínkám užití nastaveným příslušnými provozovateli takových
platforem. Nic v Obchodních podmínkách proto nezakládá záruky za užití těchto
platforem ani v žádném rozsahu nenahrazuje jejich podmínky užití a pravidla v nich
obsažená.

9.11 S ohledem na užívání softwarových platforem třetích stran pro vlastní fungování bere
Kupující na vědomí, že veškeré problémy související s koupí NFT, které jsou čistě
technického charakteru plynoucího z chybovosti těchto platforem, je třeba řešit přímo s
příslušnými provozovateli takových platforem.

9.12 Společnost dm není odpovědná za činnost online NFT tržišť třetích stran a jejich
služeb, za žádné přímé prodeje nebo oprávnění a nároky třetích stran. Na tomto místě
se zavazujete neuplatňovat nároky vůči Společnosti dm na základě činností, ke kterým
může dojít na online NFT tržištích, při přímém prodeji (s výjimkou přímého prodeje, při
kterém je Společnost dm na straně prodávajícího nebo kupujícího), které plynou z
oprávnění a nároků třetích stran.

10. Vzdání se práv na odstoupení od Kupní smlouvy

10.1 S ohledem na povahu NFT, které představuje digitální data uložená na Blockchainu
analogicky k softwaru a jako takové představuje „digitální obsah“ ve smyslu Evropské

10



směrnice o právech spotřebitelů, jste-li spotřebitelem s trvalým pobytem na území
členského státu Evropské unie, přijetím převodu NFT do své Digitální peněženky
berete na vědomí současné vzdání se práv, které může zakládat Evropská směrnice o
právech spotřebitelů a příslušné vnitrostátní právní předpisy, které tuto směrnici
provádějí, souvisejících s odstoupením od Kupní smlouvy a zrušením koupě NFT v
rámci 14denní lhůty pro odstoupení ve smyslu příslušných právních předpisů.

10.2 Na tomto místě dále souhlasíte s tím, aby vám Společnost dm doručila NFT do
Digitální peněženky před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Informace o ochraně osobních údajů naleznete v příslušných zásadách zpracování
osobních údajů dostupných na Webové stránce.

12. Ostatní ujednání

12.1 Kupující není oprávněn jakýmkoliv způsobem převést práva a povinnosti vyplývající z
Kupní smlouvy, Obchodních podmínek či Smart Contractu bez předchozího
písemného souhlasu Společnosti dm, s výjimkou Sekundárního prodeje NFT, kdy jsou
Obchodní podmínky i Smart Contract závazné též pro každého dalšího nabyvatele
NFT.

12.2 Společnost dm může jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy,
Obchodních podmínek či Smart Contractu, postoupit, s čímž kupující uděluje souhlas.

12.3 Společnost dm není v kontextu NFT vázána žádnými kodexy chování ani dalšími
standardy, které by ji zavazovaly ke specifickému jednání, ani takové kodexy
dobrovolně nedodržuje.

12.4 Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a Společností dm, přičemž
zcela nahrazují veškerá předchozí prohlášení, ujednání a dohody týkající se předmětu
Obchodních podmínek.

12.5 Společnost dm se může rozhodnout, že Vám coby vlastníkům NFT zpřístupní další
funkce, přístup, obsah nebo jiné výhody. Tyto dodatečné funkce mohou podléhat
dalším podmínkám, které Vám mohou být předloženy v okamžiku jejich zpřístupnění.

12.6 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek nezákonným, neplatným nebo z
jakéhokoli důvodu nevymahatelným, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od
Obchodních podmínek a nemá vliv na zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních
ustanovení. Žádné zřeknutí se porušení nebo nesplnění povinností ze strany
Společnosti dm nebo Vás nebude považováno za zřeknutí se předchozího nebo
následného porušení nebo nesplnění povinností.
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13. Rozhodné právo, stížnosti a řešení sporů

13.1 Obchodní podmínky, Kupní smlouva a Smart Contract uzavřené mezi Vámi a
Společností dm, stejně jako veškeré právní vztahy mezi Vámi a Společností dm
vyplývající z nákupu NFT mintovaných Společností dm a ve vztahu k takovým NFT, se
řídí českým právním řádem.

13.2 V případě sporů se snažíme najít smírné řešení. Pokud tedy nejste spokojeni s naší
nabídkou, můžete se na nás obrátit prostřednictvím https://www.dm-muzy.cz/kontakt,
přičemž máte právo podat stížnost či uplatnit nárok na mimosoudní řešení sporů. V
případě sporu, který se nepodaří urovnat smírnou cestou bude spor předložen věcně a
místně příslušným soudům České republiky.

13.3 Jste-li prvním nabyvatelem NFT mintovaného Společností dm a zároveň
spotřebitelem, máte rovněž právo využít mimosoudního řešení sporů. Dozor nad
dodržováním povinností plynoucích ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce
(https://www.coi.cz/), která je zároveň příslušným orgánem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů. Na Českou obchodní inspekci se můžete obrátit se stížností
nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti s
právním vztahem mezi Vámi a Společností dm.

13.4 Současně lze využít Platformu pro řešení sporů on-line dostupnou z:
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika,
se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
(http://www.evropskyspotrebitel.cz) je kontaktním místem podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Obchodní podmínky jsou účinné ke dni 24. 11. 2022.
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