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Všeobecné obchodní podmínky
(dále Podmínky)
1. Smlouvu uzavírají společnost Blackwind Capital Limited, sídlem 77 Strovolou Avenue,
Strovolos Center Nicosia, Kyperská republika, idenitifkační číslo HE 271683, které na
území České republiky podniká prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické
osoby Blackwind Capital Limited, organizační složka, sídlem Praha 2 - Vinohrady,
Vinohradská 2165/48, okres Praha Hl.m., PSČ 12000, IČO: 24759643, DIČ/IČ DPH: CZ
24759643 (dále Společnost) a Zákazník, kterým je jakákoli osoba. Zákazník a Společnost
jsou smluvní strany.
2. Zákazník tímto prohlašuje, že, pokud není výslovně sjednáno jinak, nebo něco jiného
neplyne zcela jasně a nepochybně z jiné skutečnosti, jedná se Společností a uzavírá tuto
smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, nebo činnosti samostatného výkonu svého
povolání, nebo obchodní, výrobní, odborní či jiné obdobné profesionální činnosti.
3. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím těchto webových stránek, nebo jiným
způsobem, kterým se rozumí především, ale ne výlučně uzavření smlouvy osobně, a to i
ústně, písemně, a to i distančně, prostřednictvím elektronické pošty (emailu), telefonicky,
nebo jiným obdobným způsobem, který umožňuje komunikaci mezi Zákazníkem a
Společností.
4. Zákazník bere na vědomí, že Společnost neposkytuje advokátní služby, právní rady a jiné
obdobné právní služby, služby auditora, inslovenčního správce, finančního poradce nebo
zprostředkovatele, ani služby obdobných regulovaných profesí, k výkonu kterých je
potřeba zvláštní oprávnění. Zákazník rovněž bere na vědomí, že Společnost není členem
žádné odborné, profesní nebo obdobné komory či jiné obdobné organizace. Všechny
informace zveřejněné na stránkách společnosti, nebo v propagačních písemnostech
společnosti jsou všeobecné informace, které nejsou právní radou ani doporučením, radou,
či naváděním ke konkrétnímu jednání a společnost není odpovědna za žádné jednání,
které jakákoli osoba učiní na základě této stránky nebo uvedených dokumentů.
5. Není-li výslovně a způsobem, který vylučuje pochybnosti kterékoliv strany ujednáno
jinak, uzavírají mezi sebou smluvní strany smlouvu komisionářskou, která se řídí
především § 2455 a nasl. zák. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku ČR), s výjimkou
ustanovení §2461, §2466, §2468 a dalších ustanovení, o kterých to vyplývá z těchto
Podmínek, nebo z ujednání stran. Není-li uvedeno, sjednáno, nebo z dané situace

nevyplyne něco jiného, má Zákazník postavení komitenta.
6. Společnost vystaví zvláštní vyúčtování a zprávu o plnění a provedení jeho příkazu jen na
výslovnou žádost Zákazníka.
7. Není-li sjednáno jinak, jsou součástí ujednané smluvní odměny Společnosti i náklady
vynaložené na obstarání záležitosti dle §2469.
8. Není-li sjednána odměna výslovně, nebo není-li Společností uvedeno, že se odměna řídí
ceníkem, zveřejněným na těchto webových stránkách, nebo ceníkem, který byl zaslán
Společností Zákazníkovi, je smluvní odměna stanovena jako součet hodinové sazby
vynásobené počtem hodin, které společnost, její zástupci, zaměstnanci, společníci, nebo
jiné pověřené osoby strávili sjednáváním záležitosti zákazníka a nákladů vynaložených
pro obstarání věci pro klienta, kterými se rozumí zejména, ale ne pouze náklady na
poštovní nebo obdobné zasilatelské služby a náklady účtované Společnosti třetí osobou, u
které Zákazníkovu záležitost Společnost sjednala, nebo zprostředkovateli, obchodními
zástupci, nebo jakýmikoli jinými zástupci této třetí osoby, u které Zákazníkovu záležitost
Společnost sjednala. Pokud není sjednáno jinak, činí hodinová sazba 80 Euro bez DPH za
každou začatou hodinu, nebo ekvivalent této částky v jiné měně dle dohody se
Zákazníkem.
9. Pokud není výslovně a jednoznačně sjednáno něco jiného, sjednává Společnost
zákazníkovu záležitost až po zaplacení smluvené smluvní odměny. Společnost je
oprávněna změnit cenu, nebo požadovat doplacení ceny, jestli při vyřizovaní záležitosti
pro zákazníka došlo ke Společností neočekávanému zvýšení účelně vynaložených
nákladů. O této změně Společnost zákazníka informuje.
10. Při sjednávání záležitostí u třetích osob, které jsou regulovány příslušným regulátorem
kapitálového trhu, nebo obdobným regulátorem bere Zákazník na vědomí, že Společnost
neručí za to, zda bude klientovi otevřen účet, nebo mu bude poskytnuta jiná bankovní či
finanční služba, nebo že dojde ke změně existujícího účtu, či jiného bankovního nebo
finančního produktu. Toto ustanovení se dotýká zejména, ne však výlučně bank a
obdobných platebních institucí, a též jejich zástupců, nebo zprostředkovatelů, a to i
neregulovaných, a to včetně těch, které mají sídlo, provozovnu, závod, nebo jinak
vykonávají činnost mimo území České republiky.
11. Zákazník uzavřením smlouvy uvedeným v bodě 3 prohlašuje, že se seznámil s úplným
zněním těchto Podmínek, že jejich obsahu plně rozumí, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad
a námitek souhlasí.
12. Tyto Podmínky platí od 1.1.2014.
V Praze, dne 31.12.2013
Vladimír Monček, m.p.
Vedoucí org. složky

