Rezervační a příkazní smlouva
(dále také jen „Smlouva“)
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
GLOCIN LIMITED
se sídlem Enterprise House
2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ
IČ: 108 18 518
zastoupena: Alešem Kohoutkem, ředitelem
e-mail: office@glocin.com
(dále jen „poskytovatel“ nebo „příkazník“)
a
jméno, příjmení:
bydliště:
IČ/datum narození:
e-mail:
(dále jen „zájemce“ nebo „příkazce“
(poskytovatel a zájemce dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto:
REZERVAČNÍ A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU
Část I.
REZERVAČNÍ SMLOUVA
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout zájemci v rámci předkupu
právo koupě pre-sale XLE tokenů, které se pak dále v rámci řádného prodeje budou nazývat
XLE – ELIS Tokeny (ERC-20 technický standard) (dále také jen „tokeny“). Tento závazek bude
spočívat v tom, že poskytovatelem proběhne budoucí nákup těchto tokenů od třetí osoby, a
to na základě příkazní smlouvy, která je blíže specifikována v části II. této Smlouvy (dále jen
„předmět smlouvy“), jakož i závazek zájemce odeslat rezervační částku, a to na účet blíže
specifikovaný v této smlouvě, a poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost, a to dle
podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Poskytovatel prohlašuje, že rezervační částka stanovená v této smlouvě bude držena na
bankovním účtu určeném poskytovatelem, než bude třetí osobou spuštěn předkup (dále jen
„PRESALE“).

3. Poskytovatel se zavazuje, že ode dne uzavření této smlouvy a složení rezervační částky, až do
doby, kdy nastane PRESALE, bude předmět smlouvy pro zájemce rezervovat, a ten stejný
předmět smlouvy nenabídne ani neposkytne třetí osobě.
II.
Rezervační lhůta
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou odpovídající době rezervace. Tato lhůta počíná běžet
od uzavření této smlouvy a trvá až do dne předcházejícího dni, kdy má nastat PRESALE.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim známo, že v době uzavření smlouvy není přesně
známá doba, kdy nastane PRESALE. Poskytovatel má v tomto případě povinnost oznámit
zájemci její počátek, bez zbytečného odkladu, jakmile mu bude tato skutečnost známá. Toto
oznámení bude zájemci k dispozici také na webové stránce třetí osoby, od níž se poskytovatel
zavázal k nákupu tokenů pro zájemce, a to: www.elisanalytics.ai nebo www. elisanalytics.com
a bude rovněž zveřejněno na těchto sociálních sítích a v médiích: Tweeter, Telegram, Facebook
Glocin, Backoffice Glocin, e-mailová notifikace Glocin. Ve lhůtě 5 pracovních dnů od zveřejnění
oznámení na webových stránkách třetí osoby má zájemce právo navýšit si rezervační částku
k nákupu tokenů, pokud budou stále k dispozici tokeny, které ještě nebyly rezervované
žádným jiným zájemcem.
III.
Rezervační částka
1. Rezervační částka bude sloužit k nákupu tokenů od 3. osoby, přičemž tato koupě se uskuteční
na základě uzavřené příkazní smlouvy, která je součástí této Smlouvy (dále jen „rezervační
částka“).
2. Smluvní strany se dohodly, že k nákupu tokenů je stanovena minimální a maximální výše
rezervační částky, a to následujícím způsobem:
a. zájemce musí být klientem projektu GLOCIN (dále jen „klient“) na adrese
https://miner.glocin.biz (dále jen „on-line systém“) a musí mít pronajaté minimálně 3
bloky dohromady za cenu 750 EURO,
b. pokud je zájemce klientem projektu GLOCIN, je minimální nákup tokenů pro tohoto
klienta stanoven na částku 250 EURO, maximální nákup je stanoven na 15.000 EURO,
přičemž klient má možnost nákupu pouze do výše desetinásobku svého vkladu,
c. pokud je zájemce obchodníkem od pozice trader a výše, je maximální nákup tokenů
pro tyto obchodníky od pozice trader a výše možný bez omezení,
d. pokud se chce obchodník účastnit odměny plynoucí z marketingu společnosti, musí
být jeho vlastní nákup tokenů minimálně 1.000 EURO.
3. Pro rezervaci předmětu této rezervační smlouvy je zájemce povinen uhradit poskytovateli
úplatu ve výši 20 EURO. Rezervační částka bude o úplatu 20 EURO v on-line systému
automaticky navýšena, přičemž zájemce bude mít povinnost uhradit právě tuto navýšenou
částku.
4. Úhrada rezervační částky a úplaty bude provedena strhnutím jejich celé výše dle požadavku
zájemce v on-line systému, a to z disponibilní částky zájemce v jeho on-line účtu, který je
vedený v on-line systému poskytovatele na adrese https://miner.glocin.biz. Pokud nemá
zájemce disponibilní zůstatek v požadované výši ve svém on-line účtu, nemůže dojít k uzavření
této Smlouvy.
5. V případě, že bude rezervační částka složena, ale nedojde k rezervaci předmětu smlouvy
poskytovatelem, a to zejména z důvodu zapříčiněného třetí osobou, vnější okolností nebo

technickým stavem on-line systému, poskytovatel neodpovídá za to, že předmět smlouvy
nebude rezervován. V takovém případě vzniká poskytovateli povinnost bez zbytečného
odkladu vrátit rezervační částku složenou zájemcem zájemci.
6. Poskytovatel je povinen v případě zániku Smlouvy před naplněním předmětu smlouvy vrátit
zájemci jím složenou rezervační částku. Zájemce nemá v případě vrácení rezervační částky
nárok na úrok za dobu, kdy byla rezervační částka složena u poskytovatele.
IV.
Ostatní ujednání
1. Práva a povinnosti, které z povahy věci mají nastat až po uplynutí rezervační lhůty, po jejím
uplynutí nezanikají (smluvní pokuta, vrácení rezervační částky apod.).
2. Zájemce je povinen mít zřízenou elektronickou peněženku, která může přijímat presale XLE
tokeny a XLE – ELIS TOKENY (ERC-20 technický standard), aby mohl být naplněn účel této
smlouvy. Nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy tak vzniká zájemci povinnost oznámit
poskytovateli číslo této peněženky v on-line systému poskytovatele na adrese
https://miner.glocin.biz. V případě, že takto ke sdělení čísla peněženky nedojde, poskytne
poskytovatel zájemci lhůtu 30 dní od uskutečnění PRESALE k tomu, aby si peněženku zřídil.
V případě, že ani v dodatečné lhůtě nedojde k založení peněženky, má poskytovatel právo
zřídit zájemci peněženku sám. Poskytovatel tuto peněženku založí pod jedinečným
přístupovým jménem a heslem, přičemž tyto údaje budou zájemci k dispozici na adrese: 8.
pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek Místek. V případě takového založení peněženky
poskytovatelem bude zájemci účtován poplatek 100 EURO. Jakmile takto zájemce přístupové
údaje na výše zmíněné adrese převezme a zaplatí poplatek, budou moci být tokeny na takto
zřízenou peněženku zaslány, aby mohl být naplněn účel této smlouvy. Pokud si zájemce do 1
roku od založení peněženky přístupové údaje nepřevezme, ruší se tato Smlouva od počátku.
V takovém případě je zájemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 % z
uhrazené rezervační částky, ve výši uhrazené úplaty 20 EURO a poplatku ve výši 100 EURO za
zřízení peněženky poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn si smluvní pokutu započíst proti
povinnosti vrátit rezervační částku stanovenou dle požadavku zájemce. Po uplynutí 1 roku od
založení peněženky má poskytovatel právo takto zřízenou peněženku otevřít a tokeny si zaslat
na svou peněženku.
Část II.
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
I.
Předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je provést v rámci předkupu za příkazce jeho jménem nákup pre-sale XLE
tokenů, a to od třetí osoby, přičemž jejich nákupem a připsáním na peněženku příkazce, je tato
smlouva naplněna.
2. Služba, jež je předmětem smlouvy, bude spočívat v tom, že příkazcovy finanční prostředky
vložené na základě uzavřené rezervační smlouvy, budou sloužit k nákupu tokenů od třetí
osoby. Za tyto finanční prostředky budou příkazníkem od třetí osoby koupeny XLE tokeny.
Podle množství vložených finančních prostředků zájemcem na účet příkazníka na základě
rezervační smlouvy, budou po nákupu tokenů odeslány nově směněné finanční prostředky do
kryptoměnových peněženek, umožňujících příjem ERC-20 standard tokenů, přičemž se jedná

3.
4.
5.

6.

např. o peněženky na adrese: https://trezor.io./ či https://www.myetherwallet.com/ (dále jen
„peněženka“). Veškeré informace o přijetí tokenu, který je předmětem této smlouvy, budou
k dispozici v on-line systému na adrese https://miner.glocin.biz.
Účet, který bude sloužit pro vklad finančních prostředků, nebude obsahovat pouze finanční
prostředky příkazce, ale i dalších osob, s čímž je příkazce srozuměn.
Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění činnosti dle této smlouvy úplatu podle
čl. III. této smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy možnosti, že se nákup tokenů nemusí
uskutečnit v případě, že token jako takový nevznikne. Toto smluvní strany berou na vědomí.
Příkazce si v daném případě nečiní nárok na uhrazenou úplatu, nicméně všechny ostatní
finanční prostředky, které byly jednou smluvní stranou vloženy, budou druhé smluvní straně
vráceny.
Smluvní strany berou na vědomí, že nákup tokenů, jež je předmětem této smlouvy, bude
příkazníkem proveden v souladu s podmínkami, které zveřejní třetí osoba na svých webových
stránkách, v médiích či na sociálních sítích, blíže specifikovaných výše v této Smlouvě (výplatní
termín…).
II.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí svou činnost bez zbytečného odkladu, jakmile bude zahájen PRESALE. Zahájení
PRESALE je vázáno na naprogramování XLE – Elis Tokenu (ERC-20 technický standard). O
naprogramování tokenů bude příkazce informován prostřednictvím on-line systému na adrese
https://miner.glocin.biz, a to skrze zprávu ve svém on-line účtu.
2. Počátek PRESALE bude vyhlášen třetí osobou na webové stránce www.elisanalytics.ai nebo
www.elisanalytics.com a prostřednictvím médií a sociálních sítí blíže specifikovaných
v rezervační smlouvě, a od jejího počátku bude příkazník bez zbytečného odkladu plnit pro
příkazce předmět smlouvy specifikovaný v čl. I.
III.
Úplata
1. Úplata za práce a činnosti příkazníka, které jsou předmětem této smlouvy, je stanovena
dohodou smluvních stran a činí 20 EURO (dále jen „úplata“).
2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění
jeho veškerých závazků z této smlouvy.
3. Na základě uzavřené rezervační smlouvy mezi příkazcem a příkazníkem, bylo 20 EUR
z uhrazené úplaty v rezervační smlouvě započítáno na úplatu dle této smlouvy. S tímto smluvní
souhlasí.
4. Příkazník prohlašuje, že příkazce uhradil tuto úplatu, přičemž tato skutečnost je příkazcem
zjistitelná i v on-line systému příkazníka.
5. Příkazníkovi vzniká právo na úplatu již samotným obstaráním příležitosti nákupu tokenů, které
jsou předmětem této smlouvy.
IV.
Práva a povinnosti příkazce
1. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při
zajištění podkladů a doplňujících údajů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech
skutečnostech, které se v rámci plnění této smlouvy dozvěděl od druhé smluvní strany, a to i
po skončení účinnosti této smlouvy.
V.
Práva a povinnosti příkazníka
1. Příkazník je povinen provést příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom
použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového,
který se shoduje s vůlí příkazce.
2. Příkazník je povinen provést za příkazce jeho jménem nákup tokenů od třetí osoby.
3. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu
příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas.
4. Příkazník je povinen oznámit příkazci bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které zjistil
při zařizování záležitostí dle této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
5. Příkazník je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech
skutečnostech, které se v rámci plnění této smlouvy dozvěděl o příkazci, tyto informace chránit
jako důvěrné, a nevyužít je pro vlastní potřebu ani je poskytnout třetím osobám.
6. Příkazník je oprávněn na svém účtu shromažďovat nejen prostředky příkazce, ale i třetích osob.
7. Tokeny, které příkazník pro příkazce nakoupí, bude mít příkazce k dispozici v peněžence,
kterou si příkazce zřídil k naplnění účelu dle této smlouvy. Tyto tokeny nebudou na peněženku
příkazci zaslány příkazníkem, ale třetí osobou, od níž se příkazník zavázal nákup tokenů pro
příkazce zajistit. Třetí osoba zveřejní na svých webových stránkách, v médiích a na sociálních
sítích (blíže specifikovaných výše ve smlouvě) podmínky tohoto zaslání.
8. Příkazce se zavazuje podávat příkazci informace z vlastního podnětu či na žádost příkazce, a to
zejména o skutečnostech týkajících se nákupu tokenů či jejich výplatě.
9. Pro případ, že se pro příkazníka stane nemožným obstarávat záležitosti podle této smlouvy, a
to zejména z důvodu zapříčiněného 3. osobou, technických stavem on-line systému nebo že
nedojde k vývoji tokenů, zavazuje se oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci.

Část III.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ pro část I. a II.
I.
Ukončení Smlouvy
1. Tato Smlouva může být ukončena jak ze strany poskytovatele, tak ze strany zájemce, a to:
a. splněním předmětu Smlouvy, kdy dojde k dokončení nákupu tokenů a jejich následná
výplata příkazci do zřízené peněženky. Jakmile je předmět smlouvy naplněn, dojde
v on-line systému k odstranění možnosti celou záležitost ještě dále spravovat, neboť
již byla ukončena.
b. dohodou smluvních stran,
c. závazek z příkazu zaniká též smrtí příkazce nebo zánikem příkazníka,
d. výpovědí, a to za podmínek stanovených v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku.
2. Tato Smlouva může být zájemcem vypovězena pouze v on-line systému poskytovatele, a to
pouze do dne předcházejícího dni, kdy nastane PRESALE. V této specifikované lhůtě ji může
zájemce vypovědět bez udání důvodu a bez výpovědní doby. Smlouvu lze v daném případě

vypovědět v on-line systému poskytovatele prostřednictvím on-line tlačítka, které je v tomto
on-line systému k výpovědi přímo určeno.
3. Poskytovatel je v případě výpovědi povinen vrátit celou rezervační částku uhrazenou
zájemcem na základě rezervační smlouvy zájemci. V případě, že je Smlouva vypovězena do 25.
dne v měsíci, bude rezervační částka zájemci k dispozici do 28. dne tohoto kalendářního
měsíce. V případě, že bude Smlouva vypovězena po 25. dni v měsíci, má poskytovatel
povinnost vrátit rezervační částku zájemci do 28. dne kalendářního měsíce následujícího. Tato
částka bude poté dostupná na on-line účtu zájemce v on-line systému poskytovatele, aby s ní
mohl zájemce dále disponovat.
4. Za výpověď je zájemci účtována smluvní pokuta ve výši 20 EUR, kterou je poskytovatel
oprávněn započíst proti povinnosti vrátit rezervační částku stanovenou dle požadavku
zájemce.
II.
Odpovědnost za škodu
1. Poskytovatel není odpovědný za situaci, kdy nedojde k nákupu tokenů zejména v případě, že:
a. nedojde ke skutečnému vývoji těchto tokenů,
b. koupi tokenů poskytovatelem zmařila třetí osoba, vnější událost nebo technický stav
on-line systému,
s touto skutečností je zájemce srozuměn a nečiní si v takovém případě žádné nároky na
náhradu škody.
2. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že není odpovědný za změny kurzu hodnot kryptoměn a
EUR, kdy tyto se mohou po celou dobu trvání smlouvy měnit, a to v průběhu jejich vzájemné
směny v různé časové intervaly. S tímto zájemce souhlasí a nečiní si z tohoto žádné nároky na
dorovnání.
III.
Informační povinnost
1. Poskytovatel tímto informuje zájemce, který je fyzickou osobou, že na základě této uzavřené
Smlouvy zpracovává osobní údaje zájemce poskytnuté mu zájemcem, a to za účelem splnění
jeho smluvně převzatých povinností vyplývajících ze shora uvedené Smlouvy včetně např.
povinnosti zaplatit sjednanou cenu a jeho zákonných povinností jako vedení účetnictví,
podávání daňových přiznání, informování svých zákazníků apod.
2. Zájemcem poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou pro naplnění
účelu jejich zpracovávání, tj. po dobu stanovenou zákonem či dobu nutnou pro splnění
smluvních povinností objednatele.
3. Osobní údaje je zájemce povinen poskytnout za účelem splnění Smlouvy a vedení účetnictví.
Osobní údaje zájemce bude poskytovatel dále předávat třetí osobě, od které bude pro zájemce
nakupovat tokeny. Pokud bude zájemce chtít, může poskytovatele rovněž požádat o přístup k
osobním údajům, které o něm má k dispozici, a požadovat jejich opravu, výmaz či vznést
námitku proti jejich zpracování. Má rovněž právo požádat poskytovatele o vysvětlení, jak jsou
jeho osobní údaje zpracovávány, či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v
případě, že bude mít podezření na zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

4. Ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahují na zájemce, který je právnickou osobou.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k zajištění plnění svého závazku a ke splnění veškerých
povinností vyplývajících z této Smlouvy.
3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti touto Smlouvou
neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Veškeré případné spory smluvních stran související s touto Smlouvou (včetně sporů týkajících
se její platnosti) budou rozhodovány soudy České republiky.
5. Smluvní strany si dohodly, že v případě jejich sporů vyplývajících z této Smlouvy bude tyto
spory v prvním stupni řešit Okresní soud v Blansku. V případě, že by byl v prvním stupni
příslušný krajský soud, bude spory plynoucí z této Smlouvy řešit Krajský soud v Brně.
6. Změny a dodatky k této Smlouvě mohou být činěny pouze písemnou formou, dodatky budou
číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
7. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím on-line systému
poskytovatele. Text Smlouvy je možné z tohoto on-line systému stáhnout a poté archivovat a
tisknout podle potřeby.
8. Smlouva je uzavřena, jakmile zájemce v on-line systému poskytovatele aktivně označí on-line
tlačítko, kterým dochází k potvrzení rezervace a následnému plnění dle příkazní smlouvy.
Tímto úkonem zájemce je projevena jeho vůle uzavřít tuto Smlouvu.
9. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a
svobodné vůle, učiněných nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Smluvní strany Smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je uzavřena zájemcem a poskytovatelem.

