
Obchodní podmínky PlusPro, a.s.  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Obchodní podmínky PlusPro, a.s., vydané ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen "OP") upravují základní podmínky, za jakých Poskytovatel poskytuje svým Klientům platební služby 

spočívající v provádění bezhotovostních obchodů a provádění platebních transakcí (dále též „Služby“).  

1.2. Poskytovatel poskytuje Klientovi služby na základě rámcové smlouvy o platebních službách uzavřené mezi 

Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva“) a OP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud ze Smlouvy 

nevyplývá jinak, mají ustanovení Smlouvy přednost před OP. 

1.3. Informace o Poskytovateli:  

Společnost PlusPro, a.s. 

se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

IČO: 065 23 269 

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 22903 

e-mail: plusproinfo@gmail.com 

(„Poskytovatel“);  

1.4. Poskytovatel je držitelem povolení k výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu dle ZPS, které bylo 

vydáno Českou národní bankou. Poskytovatel je oprávněn poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c), e) a f) ZPS.  

1.5. Klient prohlašuje, že byl Poskytovatelem před poskytnutím služeb seznámen s obsahem Smlouvy, OP a Ceníkem, je-li 

vydán, údaji o osobě Poskytovatele, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými 

informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou 

umístěny na Internetových stránkách Poskytovatele.  

1.6. Klient souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován 

zejména prostřednictvím Internetových stránek Poskytovatele.  

1.7. Klient a Poskytovatel sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací 

v souvislosti se Smlouvou e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Poskytovatele odesílána 

na e-mailovou adresu poskytnutou Klientem. Poskytovatel je oprávněn k zasílání e-mailových a listovních obchodních 

sdělení Klientovi spojených s nabídkou služeb.  

 

2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1. Klient – fyzická anebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu, na základě které jsou jí poskytovány 

služby. 

2.2. Uživatel – Klient nebo osoba zmocněná/oprávněná Klientem k jednání jménem Klienta v souvislosti se Smlouvou. 

2.3. Seznam Uživatelů – seznam osob oprávněných jednat jménem Klienta v souvislosti se Smlouvou, s uvedením zákonem 

požadovaných identifikačních údajů a podpisových vzorů.  

2.4. Platební služby – platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c), e) a f) ZPS, které je Poskytovatel oprávněn poskytovat 

na základě povolení ČNB.  

2.5. Platební transakce – převod peněžních prostředků na/z PUK. 

2.6. Platební příkaz – pokyn Klienta k provedení Platební transakce ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) ZPS. 

2.7. Platební účet klienta (PUK) - evidenční účet vedený Poskytovatelem pro Klienta, který slouží k evidenci peněžních 

prostředků Klienta svěřených Poskytovateli k provádění Platebních transakcí. PUK je veden v Kč. 

2.8. Ověřené telefonní číslo – kontaktní telefonní číslo, které Klient sdělil Poskytovateli ve Smlouvě.  

2.9. Disponibilní měna – měna, kterou Klient odešle/odeslal Poskytovateli za účelem provedení jeho Platebního příkazu. 

2.10. Odesílaná měna – měna, kterou Poskytovatel na příkaz Klienta odeslal ve prospěch účtu příjemce. 

2.11. Chybný popis klientovy platby – finanční prostředky Klienta připsány na samostatný účet uvedený Poskytovatelem, 

jejichž identifikátor (variabilní symbol) se neshoduje s identifikátorem Klienta přiděleným ve Smlouvě. 

2.12. Chybný platební příkaz – platební příkaz Klienta, jehož provedení bylo zasílající bankou zamítnuto, resp. který je 

později Klientem opravován, doplňován nebo zpochybněn.  

2.13. Okamžik blízko konce provozní doby – ve smyslu § 158 ZPS je Poskytovatelem stanoven na 15:45 hod.  

2.14. Provozní doba Poskytovatele – každý pracovní den od 8:00 do 16:00. 

2.15. Internetové stránky – internetové stránky Poskytovatele www.pluspro.cz 

2.16. ZPS – zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. 

2.17. ZAML – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby s odbornou péčí a v souladu s pokyny Klienta.  

3.2. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli při plnění jeho závazku dle Smlouvy veškerou potřebnou součinnost, 

především sdělit Poskytovateli veškeré relevantní informace a podklady.  

3.3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Poskytovatel nebo jemu smluvně zavázaná třetí 

osoba, a to i zahraniční, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, v rozsahu 

potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a tuto činnost bude vykonávat po celou 

dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících se ke Smlouvě. Poskytovatel se zavazuje 
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dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z obecného nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). 

Uzavřením Smlouvy současně Klient potvrzuje, že byl důkladně a srozumitelnou formou seznámen s informacemi 

týkajícími se ochrany osobních údajů ve smyslu GDPR (, všem uvedeným ustanovením, jakož i svým právům, zcela 

porozuměl a bere je na vědomí. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na www.pluspro.cz. 

3.4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby jestliže: 

3.4.1. se smluvní strany Smlouvy neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí, 

3.4.2. Klient Poskytovateli nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení požadované služby 

nebo 

3.4.3. pokud tak stanoví právní předpis. 

3.5. Poskytovatel není povinen přijmout dokument, o jehož pravosti, úplnosti či správnosti má pochybnosti a který 

Poskytovatel považuje za nezbytný k řádnému provedení požadované služby, a je v takovém případě oprávněn žádat 

Klienta o poskytnutí dalších informací a dokladů, které považuje za potřebné pro prokázání pravosti, úplnosti či správnosti 

předmětné informace či dokumentu. Poskytovatel je oprávněn požadovat ověření podpisu Klienta nebo jím zmocněné 

osoby. Klient je v takovém případě žádosti Poskytovatele povinen vyhovět. 

3.6. Poskytovatel provede jen takové platební příkazy, pokyny a požadavky Klienta, které jsou úplné, správné, určité, 

srozumitelné a učiněné v souladu se ZPS, Smlouvou a OP. 

3.7. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést, postoupit, zastavit nebo jinak zatížit 

jakákoli práva nebo závazky vyplývající pro něj ze Smlouvy. 

3.8. Osoby v Seznamu Uživatelů jsou oprávněny jménem Klienta a na jeho účet přijímat služby a podepisovat pokyny a 

platební příkazy. Takové osoby však nejsou oprávněny měnit, doplňovat či rušit Smlouvu, pokud k tomu nejsou 

oprávněny na základě zvláštní plné moci udělené Klientem. 

3.9. Klient je povinen reklamovat údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech přijatých od Poskytovatele bez zbytečného 

odkladu po jejich obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že Klient se všemi údaji uvedenými v daných dokumentech 

souhlasí. 

3.10. Poskytovatel je oprávněn za poskytnuté služby požadovat od Klienta odměnu, která je stanovena v Ceníku, je-li vydán a 

která je hrazena způsobem uvedeným ve Smlouvě. V případě, že na Platebním účtu klienta není dostatek prostředků pro 

úhradu odměny, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb Klientovi dle Smlouvy. 

3.11. Klient je oprávněn získat od Poskytovatele na základě písemné (emailové) žádosti obsah Smlouvy a další informace 

uvedené v ZPS. Poskytovatel po přijetí žádosti odešle na emailovou adresu Klienta bez zbytečného odkladu kopii 

Smlouvy, OP a Ceníku, je-li vydán, případně další Klientem vyžádané informace. 

3.12. Klient je za trvání Smlouvy vždy oprávněn požádat o informace uvedené v § 134 až 139 ZPS. 

 

4. ZALOŽENÍ A VEDENÍ PUK 

4.1. Poskytovatel zřídí Klientovi PUK po uzavření Smlouvy. PUK slouží k evidenci peněžních prostředků svěřených 

Poskytovateli v souvislosti s prováděním a evidencí platebních transakcí provedených Poskytovatelem pro Klienta na 

základě Smlouvy. 

4.2. PUK jednotlivých Klientů jsou identifikovány číslem Smlouvy, které přidělí Klientovi Poskytovatel. 

4.3. Finanční prostředky vedené na PUK nejsou úročeny. 

4.4. Pro zajištění vyšší bezpečnosti může přidělit Poskytovatel Klientovi heslo, které je Klient povinen zachovávat v tajnosti 

a zabránit jeho vyzrazení třetí osobě. Při případném telefonickém kontaktu je pověřený pracovník Poskytovatele oprávněn 

kdykoli požádat Klienta o sdělení tohoto hesla. Pokud Klient odmítne heslo pověřenému pracovníkovi Poskytovatele 

sdělit či sdělí-li taková osoba heslo nesprávné, pověřený pracovník Poskytovatele daný telefonický hovor ukončí.  

4.5. Klient podpisem Smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s poskytováním výpisu platebních transakcí na svém PUK 

prostřednictvím e-mailové komunikace, případně prostřednictvím elektronického bankovnictví, je-li provozováno. Klient 

se zavazuje kontrolovat správnost výpisu bez zbytečného odkladu poté, co je mu k dispozici a v případě, že zjistí 

jakoukoliv nesrovnalost, oznámit takovou nesrovnalost Poskytovateli nejpozději do 30 dnů. Pokud Klient v uvedené lhůtě 

Poskytovateli neoznámí zjištěné nesrovnalosti, platí, že údaje ve výpisu schválil jako správné. Pokud na PUK neproběhne 

v příslušném kalendářním měsíci platební transakce, není výpis vyhotovován. 

4.6. PUK lze využívat zejména k následujícím transakcím: 

4.6.1. Kreditní 

4.6.1.1. Příjem platby na PUK 

4.6.1.2. Poplatky za poskytnuté služby dle aktuálního Ceníku, je-li vydán 

 

4.6.2. Debetní 

4.6.2.1. Odepsání platby ve prospěch příjemce dle příkazu Klienta 

4.6.2.2. Poplatky za poskytnuté služby dle aktuálního Ceníku, je-li vydán 

4.7. Poplatky, které je Klient povinen Poskytovateli za jednotlivé operace uhradit, jsou uvedeny v  Ceníku, je-li vydán.  

4.8. Veškeré operace s peněžními prostředky Klienta na PUK je oprávněn provádět pouze Uživatel. Bez příkazu je 

Poskytovatel oprávněn odepsat finanční prostředky z PUK z těchto důvodů: 

4.8.1. při vypořádání splatné pohledávky Poskytovatele a Klienta; 

4.8.2. pro účely vypořádání vzájemných pohledávek Poskytovatele a Klienta při rušení PUK; 

4.8.3. k úhradě odměny za poskytnutí služeb dle Smlouvy; 

4.8.4. na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu; 

4.8.5. v dalších případech stanovených právními předpisy. 



4.9. Poskytovatel považuje PUK za neaktivní, pokud na něm nebyly provedeny za posledních 6 kalendářních měsíců žádné 

platební transakce, a zároveň je zůstatek na PUK nulový nebo záporný. Poskytovatel je oprávněn neaktivní PUK 

jednostranně deaktivovat. Poskytovatel před provedením deaktivace PUK vyzve Klienta k vyrovnání záporného zůstatku 

a upozorní jej na možnost deaktivace PUK v případě, že Klient nevyrovná záporný zůstatek. O následném provedení 

deaktivace PUK je Klient vyrozuměn Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn ke dni deaktivace PUK dorovnat záporný 

zůstatek na neaktivním PUK za účelem provedení deaktivace tak, aby deaktivovaný PUK měl nulový zůstatek. 

 

5. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ SLUŽBY 

5.1. Poskytovatel realizuje platební služby na základě Klientem zadaných Platebních příkazů. Nenastane-li skutečnost dle 

bodu č. 5.8.2 jsou platební příkazy provedeny v Provozní době Poskytovatele.  

5.2. Platební příkazy Klient zadává osobně v sídle Poskytovatele nebo zasláním platebního příkazu ze sdělené e-mailové 

adresy Klienta na emailovou adresu Poskytovatele, která je uvedena v bodě 1.3. 

5.3. V případě, že se Klient a Poskytovatel dohodnou na prodloužení dne splatnosti Klientova Platebního příkazu, Klient 

akceptuje rovněž odpovídající prodloužení všech zákonem stanovených lhůt k provedení příkazu (§ 168 až § 171 ZPS). 

5.4. Autorizace Platebního příkazu Klientem probíhá podpisem Platebního příkazu dle podpisu na Smlouvě, který je 

podpisovým vzorem. 

5.5. Není-li ve OP uvedeno jinak, okamžik přijetí Platebního příkazu se rozumí okamžik, kdy jsou splněny tyto podmínky:  

5.5.1. Poskytovatel obdržel od Uživatele Platební příkaz a  

5.5.2. Klient splnil svoji povinnost převést peněžní prostředky (včetně prostředků na pokrytí případných poplatků) v dohodnuté 

výši na svůj PUK. Pro všechny zadané a autorizované příkazy platí, že pokud byly přijaty po uplynutí okamžiku blízko 

konce Provozní doby Poskytovatele, pak se považují za přijaté na začátku Provozní doby následujícího pracovního dne.  

5.6. Odvolání platebního příkazu z podnětu Klienta nelze provést po doručení potvrzení o přijetí Platebního příkazu, resp. po 

okamžiku přijetí Platebního příkazu dle předchozího odstavce.  

5.7. Odmítnutí provést Platební příkaz je přípustné jen v souladu s právními předpisy a Poskytovatel vyrozumí Klienta o této 

skutečnosti zasláním informace prostřednictvím e-mailové komunikace nebo na Klientem zaregistrovaný e-mail. 

5.8. Platební styk 

5.8.1. Za tuzemský platební styk se považuje provádění plateb v české měně na území České republiky. Tuzemská platební 

transakce je platební transakce na základě platebního příkazu k převodu finančních prostředku v české měně, a to výlučně 

v případě, kdy má plátce i příjemce platební účet či jiný obdobný účet vedený u finančního ústavu (zejména banky, 

spořitelního družstva, platební instituce apod.) na území České republiky (dále jen „Tuzemská platební transakce“) 

5.8.2. Zahraniční platební transakce je jakákoliv platební transakce, která není Tuzemskou platební transakcí (dále jen 

„Zahraniční platební transakce“). Zahraničním platebním stykem se rozumí platební styk, který nesplňuje podmínky 

tuzemského platebního styku dle čl. 5.10.1 těchto OP. 

5.9. Platební příkaz pro Tuzemskou platební transakci musí obsahovat zejména tyto údaje: 

5.9.1. Bankovní spojení příjemce - číslo účtu a identifikační kód banky 

5.9.2. Numericky vyjádřenou převáděnou částku v českých korunách 

5.10. Platební příkaz pro Tuzemskou platební transakci může dále obsahovat tyto údaje: 

5.10.1. Datum splatnosti - datum kdy má dojít k odepsání peněžních prostředků z PUK (pokud není uvedeno, nastává splatnost 

po splnění všech ostatních podmínek pro provedení Platebního příkazu) 

5.10.2. variabilní symbol 

5.10.3. specifický symbol 

5.10.4. povolený konstantní symbol 

5.10.5. platební titul 

5.10.6. doplňující text pro potřebu plátce nebo příjemce 

5.11. Přijetí platby 

5.11.1. Platba na PUK může být provedena  

5.11.1.1. Bezhotovostním převodem na PUK,  

5.11.1.2. Hotovostním vkladem na PUK (služba banky vedoucí účet). 

5.11.2. Klient, resp. odesílatel platby, kterou provádí ve prospěch PUK je povinen označit platbu přiděleným jedinečným 

identifikátorem. 

5.11.2.1. Identifikátorem neohlášeného vkladu na PUK je RČ/IČO Klienta, 

5.11.2.2. Identifikátorem platby Klienta, která se váže ke Klientem zadanému Platebnímu příkazu je variabilní 

symbol platby. 

 

5.12. Platební příkaz pro Zahraniční platební transakci musí obsahovat zejména tyto údaje: 

5.12.1. Bankovní spojení příjemce - číslo účtu IBAN 

5.12.2. název banky příjemce a SWIFT (BIC) kód banky příjemce 

5.12.3. kód země příjemce 

5.12.4. numericky vyjádřenou převáděnou částku v českých korunách 

5.12.5. typ poplatku - označení, která strana bude hradit poplatky (OUR, SHA) 

5.12.6. Datum splatnosti - datum kdy má dojít k odepsání peněžních prostředků z Účtu (pokud není uvedeno, nastává splatnost 

po splnění všech ostatních podmínek pro provedení Platebního příkazu) 

5.13. Platební příkaz pro Zahraniční platební transakci může mít dále tyto údaje: 

5.13.1. platební titul 

5.13.2. doplňující text pro potřebu plátce nebo příjemce 



5.14. Platební transakce mezi platebními účty vedenými Poskytovatelem 

5.14.1. V případě Platebního příkazu k převodu finančních prostředků v české měně na jiný platební účet, který je veden 

Poskytovatelem Platební příkaz pro takovouto transakci bude obsahovat zejména tyto údaje: 

5.14.1.1. Označení příjemce v rámci systému Poskytovatele 

5.14.1.2. Numericky vyjádřenou převáděnou částku v příslušné měně. 

5.14.1.3. Platební příkaz pro transakci mezi platebními účty vedenými Poskytovatelem může dále obsahovat 

tyto údaje: 

5.14.1.4. Datum splatnosti - datum kdy má dojít k odepsání peněžních prostředků z PUK (pokud není uvedeno, 

nastává splatnost po splnění všech ostatních podmínek pro provedení Platebního příkazu); 

5.14.1.5. variabilní symbol 

5.14.1.6. platební titul 

5.14.1.7. doplňující text pro potřebu plátce nebo příjemce 

 

6. LHŮTY VYPOŘÁDÁNÍ, INFORMAČNÍ POVINNOST 

6.1. Platební transakce s Měnovou konverzí bude vypořádána bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků 

určených k provedení platební transakce od Klienta na samostatný účet Poskytovatele, resp. na PUK. Klient se zavazuje 

k úhradě celého svého závazku z transakce nejpozději následující pracovní den (D+1) po uzavření transakce. Nesplnění 

tohoto závazku Klientem zakládá právo Poskytovatele odstoupit od transakce a případně mu vyúčtovat vzniklou škodu. 

Poté, co Klient uhradí svůj závazek z platební transakce vůči Poskytovateli, tj. peněžní prostředky Klienta, určené k 

finančnímu krytí požadované transakce, jsou připsány na samostatný účet Poskytovatele, resp. PUK, je Poskytovatel 

povinen zadat platební příkaz k provedení požadované Transakce, a to bez zbytečného odkladu tak, aby byly provedeny 

ve lhůtách stanovených ZPS, přičemž max. lhůta činí D+1. Tato lhůta může být prodloužena z důvodů na straně Klienta 

pokud 

6.1.1. Klient nemá na svém PUK dostatečné krytí k provedení zadaného příkazu 

6.1.2. Klient nesdělil Poskytovateli všechny potřebné parametry svého platebního příkazu 

6.2. Informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS plní Poskytovatel prostřednictvím Internetové stránky, kde jsou 

uvedeny veškeré ZPS požadované informace.  

6.3. Poskytovatel informuje Klienta v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku e-

mailovou komunikací, případně jinou formou, která se v daném případě jeví jako vhodná. 

6.4. Klient je povinen oznámit informaci o zcizení přístupových oprávnění (profilu) umožňující provádění platebních 

transakcí prostřednictvím Poskytovatele nebo provedení případných neautorizovaných transakcí Poskytovateli 

neprodleně po takovém zjištění. Informace lze oznámit na telefonní číslo: +420 720 195 486, v případě, že je oznámení 

prováděno v pracovní době, lze použít i e-mail plusproinfo@gmail.com. Po přijetí informace Poskytovatelem bude 

platební prostředek a přístup k příslušnému PUK zablokován. 

6.5. Způsobem a ve lhůtě dle předchozího odstavce je Klient povinen oznámit také neautorizovanou nebo nesprávně 

provedenou platební transakci. Právo na nápravu neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce může 

Klient uplatnit u soudu, oznámí-li Poskytovateli neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez 

zbytečného odkladu poté, co se o ní dověděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce 

odepsána z platebního účtu Klienta. 

 

7. ODPOVĚDNOST A DALŠÍ INFORMACE 

7.1. Poskytovatel odpovídá za škodu, kterou Klientovi prokazatelně způsobil porušením svých povinností vyplývajících ze 

Smlouvy, těchto OP a právních předpisů.  

7.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám v důsledku porušení povinností, které má 

Klient podle Smlouvy nebo na základě právních předpisů či z jiného důvodu, zaviněním jiné osoby, v důsledku okolností 

vylučujících odpovědnost Poskytovatele nebo nacházejících se mimo jeho kontrolu.  

7.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám v důsledku nepřijetí Platebního příkazu nebo 

nemožnosti provedení nebo realizace platebního příkazu z důvodů: 

7.3.1.  uvedených v těchto OP,  

7.3.2.  chybných, neúplných nebo nepravdivých údajů v příkazu,  

7.3.3.  chybných údajů, které Klient uvede při komunikaci s Poskytovatelem,  

7.3.4.  jednání oprávněného Uživatele, které je v rozporu s pokynem (zájmy) Klienta, Smlouvou, OP nebo právními či jinými 

předpisy. 

7.4. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či jakoukoliv jinou újmu, která může Klientovi či třetím osobám vzniknout 

z jakéhokoliv z následujících důvodů: 

7.4.1. závady nebo nedostatky softwarového (SW), hardwarového (HW) nebo systémového vybavení Klienta, popřípadě třetích 

osob, které Klient používá ke komunikaci s Poskytovatelem,  

7.4.2. selhání, přerušení nebo nedostupnost jakéhokoliv komunikačního kanálu mezi Klientem a Poskytovatelem,  

7.4.3. neautorizovaný vstup, zneužití, ztráta dat nebo manipulace s daty při přenosu dat či jiné komunikaci na straně Klienta, 

7.4.4. poruchy způsobené počítačovými viry na straně Klienta,  

7.4.5. neoprávněné zásahy třetích osob do SW nebo HW systémů jakož i do přenosu dat či jiné komunikace mezi Klientem 

a Poskytovatelem,  

7.4.6. chybné zadání přístupových hesel (personalizovaných ochranných prvků) nebo jejich zneužití třetími osobami,  

7.4.7. nepřijetí nebo neprovedení příkazu z důvodů uvedených v těchto OP,  
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7.4.8. nemožnosti realizovat příkaz z důvodů ležících mimo Poskytovatele. 

7.5. Klient nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí do částky odpovídající 50 EUR, pokud tato ztráta byla 

způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, nebo zneužitím platebního prostředku. Klient 

nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným 

jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností uvedených v § 165 ZPS. 

7.6. Aktuální informace o vývoji kurzů některých měn jsou k dispozici na Internetových stránkách. Přesto, že informace 

na Internetových stránkách pocházejí z důvěryhodných zdrojů, Poskytovatel i při vynaložení patřičné péče neodpovídá 

za dostupnost či správnost informací, které jsou uvedeny na Internetových stránkách nebo jsou z Internetových stránek 

dostupné. 

7.7. Poskytovatel prohlašuje, že jeho pracovníci nebudou sdělovat žádné informace o Klientovi či jeho transakcích třetím 

stranám s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno právními normami závaznými pro Poskytovatele. 

7.8. Vzájemná komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem v souvislosti se Smlouvou probíhá způsobem stanoveným ve 

Smlouvě a v těchto OP. Při komunikaci je Klient vždy povinen používat sjednané identifikační údaje pro daný způsob 

komunikace. Klient je povinen neprodleně písemně (popřípadě jiným dohodnutým způsobem) oznámit Poskytovateli 

veškeré změny identifikačních údajů týkajících se Klienta, které Klient poskytl Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou; 

tato povinnost se vztahuje i na změny identifikačních údajů Uživatelů. Pokud není dohodnuto jinak, je změna údajů vůči 

Poskytovateli účinná následující pracovní den po doručení oznámení podle předchozí věty.  

7.9. Poskytovatel v rámci ověření Klienta využívá dvoufázového ověření, které se skládá v prvním kroku z vytvoření 

podpisového vzoru Klienta, a v druhém kroku z porovnání podpisu Klienta na platebním příkazu s podpisovým vzorem 

u daného Klienta. 

7.10. Klient odsouhlasí každý zadaný platební příkaz po vyplnění všech povinných položek platebního příkazu svým podpisem. 

Smluvní strany si mohou dohodnout jiný způsob autorizace platebních příkazů.  

7.11. Klient bere na vědomí, že v případě elektronické komunikace, zejména prostřednictvím telefonů, elektronické pošty nebo 

internetu může dojít ke ztrátě, zničení, neúplnému nebo opožděnému doručení, neoprávněnému získání, použití nebo 

zneužití přenášených dat. Poskytovatel a Klient jsou proto povinni vždy postupovat tak, aby tato rizika byla pokud možno 

v co největší míře omezena. 

7.12. V případě poruchy komunikačních zařízení či platebního prostředku používaného Poskytovatelem bude o této skutečnosti 

Klient informován daných prostředkem před zadáním Platebního příkazu k provedení služby. 

7.13. Poskytovatel je oprávněn uplatnit k finančním prostředkům Klienta evidovaným na PUK zadržovací právo pro účely 

zajištění úhrady své splatné pohledávky nebo splnění jiné povinnosti dle Smlouvy. Pokud bude Klient v prodlení se 

splněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn provést inkaso (zápočet) 

příslušné částky z PUK.  

7.14. Ochrana peněžních prostředků svěřených Poskytovateli. Peněžní prostředky, které jsou Poskytovateli svěřeny k provedení 

platební transakce, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků Poskytovatele a od peněžních prostředků 

jiných osob s výjimkou peněžních prostředků klientů. Peněžní prostředky klientů jsou drženy na samostatných 

bankovních účtech. Peněžní prostředky klientů nejsou součástí majetkové podstaty platební instituce v úpadku. Pokud by 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku platební instituce, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, 

které byly platební instituci svěřeny za účelem provedení platební transakce, klientům. 

7.15. Ochrana klientského majetku pro případ úpadku banky vedoucí samostatný účet platební instituce. Peněžní prostředky 

klientů evidované na samostatném účtu Poskytovatele představují dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pohledávku 

z vkladu se zvláštním režimem. Poskytovatel splnil svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 2 zákona o bankách a 

bankám, kde má vedeny samostatné platební účty písemně oznámil, že na samostatných účtech jsou evidovány peněžní 

prostředky představující pohledávku více osob. V případě úpadku banky se náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním 

režimem poskytne klientům Poskytovatele ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každý z klientů měl 

peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. Každý klient Poskytovatele tak v případě úpadku banky, kde je veden 

samostatný účet platební instituce, obdrží plnění z Fondu pojištění vkladů ve výši finančních prostředků evidovaných na 

samostatném platebním účtu, maximálně však do částky aktuálního zákonného limitu. 

7.16. Jestliže Poskytovatel nezúčtoval částku platební transakce nebo nepoužil bankovní spojení v souladu s příkazem Klienta 

a způsobil tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na 

podnět Poskytovatele, který nesprávné provedení platební transakce způsobil, odepsat z tohoto účtu nesprávně 

zúčtovanou částku a vydat ji Poskytovateli k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem 

upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby 

k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo („opravné zúčtování“). Podnět lze podat bance do 3 měsíců ode dne 

vzniku chyby, která k nesprávnému provedení platební transakce vedla. 

 

8. REKLAMACE A STÍŽNOSTI 

8.1. V případě, kdy je Klient přesvědčen o tom, že Poskytovatel nesplnil řádně své závazky vyplývající ze Smlouvy, je 

oprávněn uplatnit u Poskytovatele reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je Klient povinen uplatnit dříve, než podnikne 

jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou 

podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje Klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní 

adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem 

společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím 

předmětem (např. druh a číslo obchodu, jednání konkrétního pracovníka apod.). Reklamaci/stížnost Klient podá 

Poskytovateli bez zbytečného odkladu elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře na Internetových 

stránkách, písemnou formou na adresu centrály Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu: plusproinfo@gmail.com  nebo 
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osobně v centrále Poskytovatele. Poskytovatel zpětně potvrdí e-mailem přijetí takového. 

8.2. Reklamace/stížnosti vyřizují interně určené osoby. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli při vyřizování reklamace 

potřebnou součinnost. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci/stížnost Klienta do 15 pracovních dnů, ode dne jejího 

doručení. Pokud Poskytovateli překážka nezávislá na jeho vůli brání odpovědět na stížnost/reklamaci do 15 pracovních 

dnů, Poskytovatel informuje Klienta o překážce, a vyřídí stížnost/reklamaci nejpozději do 35 pracovních dnů. 

Poskytovatel je povinen v této lhůtě odeslat Klientovi písemné stanovisko o způsobu jejího vyřízení. Poskytovatel vede 

seznam reklamací/stížností, jehož vedením je pověřen compliance officer. Compliance officer je zodpovědný za 

koordinaci vyřizování reklamací/stížností a spolu s jednatelem kontroluje způsob jejich vyřizování.  

8.3. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na dozorový orgán Poskytovatele, 

Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, www.cnb.cz. 

8.4. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování platebních služeb na finančního arbitra, se 

sídlem Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, www.finarbitr.cz, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů smluvních 

stran týkajících se platebních služeb. 

 

9. INFORMACE KE SMLOUVÁM O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH UZAVÍRANÝCH NA DÁLKU 

9.1. Pokud Poskytovatel s Klientem uzavře smlouvu o finančních službách s použitím prostředků komunikace na dálku, které 

umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti zástupce Poskytovatele a Klienta, je Poskytovatel povinen 

dodržovat povinnosti dle § 1841 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).  

9.2. Za prostředky komunikace na dálku jsou považovány zejména internet (webové stránky), emailové zprávy, datová 

schránka a listovní poštovní přeprava.  

9.3. Smlouva uzavřená na dálku může být Klientem podepsána osobně nebo prostřednictvím SMS, která nahrazuje 

vlastnoruční podpis. Originál/sken podepsané smlouvy může Klient doručit poštou/prostřednictvím e-mailu na e-

mailovou adresu v záhlaví Smlouvy. Po doručení je Klient Poskytovatelem informován o akceptaci Smlouvy, je-li úplná 

a jsou splněny podmínky pro její uzavření. 

9.4. Od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv 

sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo ode dne, kdy mu byly předány informace podle OZ, nastal-li 

tento den po uzavření smlouvy. Pokud Poskytovatel poskytl Klientovi klamavé sdělení, má Klient právo odstoupit od 

smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět mohl.  

9.5. Klient nemá právo na odstoupení od poskytnutých finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních 

trzích, které Poskytovatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k investičním nástrojům a devizovým hodnotám. 

Právo na odstoupení Klient nemá dále u smluv, u nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na žádost Klienta 

(pokyn) před výkonem Klientova práva na odstoupení.  

9.6. Klient vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným prokazatelným způsobem na adresu centrály Poskytovatele 

nebo na adresu, která mu byla v komunikaci s Poskytovatelem sdělena; lhůta k uplatnění práva na odstoupení je 

zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li Klient od smlouvy o 

finančních službách uzavírané na dálku, může po něm Poskytovatel požadovat zaplacení ceny pouze za do té doby 

skutečně poskytnutou službu (poměrná část). Poskytovatel však nebude požadovat zaplacení za poskytnutou službu, 

pokud zahájil plnění smlouvy uzavřené na dálku před uplynutím lhůty pro odstoupení bez souhlasu Klienta nebo pokud 

Klienta neinformoval o ceně podle předchozí věty.  

9.7. Použití prostředků komunikace na dálku nemá vliv na výši konečné ceny služeb. Před uzavřením smlouvy o finančních 

službách se nevyžaduje složení zálohy.  

9.8. Smlouva s Poskytovatelem může být ukončena dohodou, nebo výpovědí kterékoliv smluvní strany, není-li individuálně 

se Klientem dohodnuto jinak.   

9.9. Klient má právo kdykoli za trvání smluvního vztahu dostat jakoukoliv vyžádanou část smluvní dokumentace či jiných 

dokumentů, a to v elektronické nebo listinné podobě. Klient má právo změnit způsob komunikace na dálku, pokud to 

neodporuje povaze poskytovaných služeb a uzavřené smlouvě.  

9.10. Smlouvy o finančních službách a případné spory z ní se řídí českým právem. K řešení případných sporů jsou oprávněny 

české okresní či krajské soudy místně příslušné dle bydliště/sídla žalovaného. 

 

10. OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU 

10.1. Poskytovatel je povinen dodržovat právní předpisy České republiky týkající se opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. V této souvislosti je Poskytovatel povinen vyžadovat od klienta informace vyžadované 

právními předpisy. Neposkytnutí požadovaných informací může vést k neuzavření Smlouvy, nebo k ukončení Smlouvy 

ze strany Poskytovatele. 

10.2. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, je majitelem peněžních prostředků, které 

budou použity k poskytnutí služby, peněžní prostředky nepocházejí z trestné činnosti a financování terorismu a byly 

nabyty v souladu s právními předpisy, poskytování služeb nebude využito k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k 

financování terorismu. 

10.3. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že není americkým občanem ani americkým daňovým rezidentem ve smyslu 

Dohody mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů a mezinárodním měřítku (FATCA). 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Akceptací Smlouvy nebo podáním jakéhokoliv platebního příkazu souhlasí Klient se zněním OP. Aktuální znění OP je 

vždy umístěno na Internetových stránkách. 



11.2. Poskytovatel je oprávněn OP jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových 

služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Poskytovatel v takovém případě Klienta upozorní na změnu OP 

na Internetových stránkách a zasláním nového znění OP na e-mailovou adresu Klienta, v předstihu alespoň 2 měsíce před 

nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním OP seznámit. 

11.3. Poskytovatel je oprávněn navrhnout klientovi změnu Smlouvy, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, 

zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. (dále také „návrh na změnu smlouvy“). Návrh na 

změnu smlouvy se klientovi poskytuje alespoň 2 měsíce před navrženou účinností změny smlouvy, a to prostřednictvím 

Internetových stránek a zasláním na e-mailovou adresu klienta. Platí, že klient návrh na změnu smlouvy přijal, jestliže (i) 

byl návrh poskytnut klientovi způsobem a ve lhůtě podle předchozí věty, (ii) klient návrh na změnu smlouvy neodmítl, 

(iii) poskytovatel o tomto důsledku klienta v návrhu informoval a (iv) poskytovatel v návrhu na změnu smlouvy 

informoval klienta o jeho právu bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět smlouvu přede dnem, kdy má navrhovaná 

změna nabýt účinnosti, pokud klient takový návrh odmítne. Pokud klient návrh na změnu smlouvy odmítne, má právo 

smlouvu přede dnem, kdy má změna smlouvy nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Jestliže 

klient odmítne návrh na změnu smlouvy a nevyužije svého práva dle předchozí věty, považuje se to automaticky za 

výpověď Smlouvy podanou poskytovatelem, pokud nestanoví poskytovatel jinak; v takovém případě se za okamžik 

doručení výpovědi klientovi považuje doručení (ze strany klienta) odmítnutí návrhu na změnu smlouvy a výpovědní lhůta 

2 měsíce začíná běžet následující den. Odmítnutí návrhu na změnu smlouvy, odvolání odmítnutí návrhu na změnu 

smlouvy nebo výpověď smlouvy musí být v písemné podobě. 

11.4. Pokud Klient písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas s navrhovanými změnami OP nejpozději den před účinností 

navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro Klienta závazné ode dne uveřejnění na Internetových 

stránkách. 

11.5. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a veškerá další komunikace musí vždy probíhat v českém jazyce. 

11.6. Pokud Klient odmítne návrh Poskytovatele na změnu Smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají OP nabýt účinnosti, 

bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu. 

11.7. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 

měsíc. Poskytovatel může Smlouvu kdykoliv vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet 

dnem následujícím po doručení výpovědi. 

11.8. Smlouva vstupuje v platnost okamžikem akceptace oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti splněním 

všech zákonných povinností na straně Klienta a jeho zaevidováním do informačního obchodního systému Poskytovatele.  

11.9. Klient není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu Poskytovatele.  

11.10. OP byly schváleny statutárním orgánem Poskytovatele. Tyto OP jsou pro nové klienty platné a účinné od 1.1.2023 do 

odvolání. 

 


