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Všeobecné obchodní podmínky 
pro správu svěřeného majetku  
společnosti eDO MR Trade s.r.o. 

I. Obecná část 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro správu svěřeného 
majetku společnosti eDO MR Trade s.r.o. („VOP“) upravují některá 
práva a povinnosti společnosti eDO MR Trade s.r.o., se sídlem Na 
Pankráci 322/26, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 089 28 592, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 327670, („Správce“) a klienta („Klient“), se kterým se 
Správce dohodl, že pro něj bude spravovat svěřený majetek 
(„Svěřený majetek“) dle Smlouvy o správě svěřeného majetku 
(„Smlouva“). 

2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.  
3. Některé pojmy s  velkým počátečním písmenem, které jsou 

uvedeny ve VOP, avšak nejsou přímo definovány, mají následující 
význam: 
„Internetové stránky“ znamená internetové stránky Správce 
„Investiční strategie“ znamená investiční strategii uvedenou     
v čl. III VOP. 
„Kryptoměna“ znamená kryptoměnu, jež je součástí Svěřeného 
majetku a také jakoukoliv kryptoměnu, do které může být 
investován Svěřený majetek v souladu se Smlouvou. 
„Odměna Správce“ znamená Odměnu Správce, jak je tento pojem 
definován ve Smlouvě. 
„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
„Strana“ nebo „Strany“ mají význam uvedený ve Smlouvě.  
„Účet peněžních prostředků“ znamená Účet peněžních 
prostředků, jak je tento pojem definován ve Smlouvě. 
„Virtuální peněženka Správce“ znamená virtuální peněženku 
Správce, na kterou byly převedeny Kryptoměny, jež mají být 
součástí Svěřeného majetku v souladu se Smlouvou. 
„Výnos“ znamená Výnos, jak je tento pojem definován                   
ve Smlouvě. 
„Zhodnocení“ znamená Zhodnocení, jak je tento pojem definován 
ve Smlouvě. 

II. Upozornění na rizika 

1. Klient bere na vědomí a je srozuměn s  tím, že správa Svěřeného 
majetku dle Smlouvy a zejména pak investování do Kryptoměn je 
vysoce rizikové. Zhodnocení ani výplata Výnosu není žádným 
způsobem zaručeno. Klient by Smlouvu neměl uzavírat, není-li 
schopen unést ztrátu všech investovaných prostředků                     
a prostředků získaných jako Zhodnocení. 

2. Rizika spojená se správou Svěřeného majetku a s  investováním   
do Kryptoměn jsou zejména následující: 
a) Tržní riziko. Tržní riziko vyplývající z  vlivu změn vývoje trhu    

na ceny a hodnoty aktiv, které jsou součástí Svěřeného 
majetku. Investice do Kryptoměn je vysoce riziková                   
a s ohledem na to, že trh Kryptoměn je nadále z větší části 
neregulovaný a nepříliš rozvinutý, mohou být tržní ceny 
Kryptoměn vysoce volatilní, když ve velmi krátkém čase 
mohou poklesnout až o 100 %. Přestože se Správce toto riziko 
snaž í ř íd i t prostřednictvím akt ivního obchodování 
s  Kryptoměnami, může toto riziko významně negativně 
ovlivnit hodnotu Svěřeného majetku.  

b) Riziko nedostatečné likvidity. Riziko nedostatečné likvidity 
aktiv spočívá v  tom, že není zaručeno včasné a přiměřené 
zpeněžení dostatečného množství aktiv, které jsou součástí 
Svěřeného majetku, určených k prodeji. Trh Kryptoměn není 
příliš rozvinutý a může se značně lišit v závislosti na typu nebo 
druhu Kryptoměny. Poptávka po příslušné Kryptoměně může 

významně kolísat, což může významně negativně ovlivnit 
likviditu Kryptoměny a tím i hodnotu Svěřeného majetku. 

c) Riziko pákového efektu. Riziko pákového efektu vyplývá 
z použití postupů vedoucích ke zvýšení vyššího Zhodnocení, 
avšak současně znamenajících i vyšší expozici Svěřeného 
majetku vůči ztrátám. Není-li stanoveno jinak, pákový efekt 
není Investiční strategií jakkoliv omezen a expozice Svěřeného 
majetku vůči ztrátám může být v daném případě vysoká. 

d) Riziko odcizení Kryptoměn nebo hackerských útoků 
v  souvislosti s  Kryptoměnami. Přestože technologie 
distribuovaných databází (DLT) a zabezpečení převodních 
míst a trhů, na kterých dochází k transakcím s Kryptoměnami, 
zahrnují technická opatření k  zabránění těmto jevům, nelze 
vyloučit, že dojde k odcizení Kryptoměn nebo k hackerským 
útokům na převodní místa či trhy, na nichž dochází 
k  transakcím s  Kryptoměnami nebo na elektronické 
peněženky, ve kterých jsou Kryptoměny evidovány. To může 
vést ke ztrátě nebo snížení hodnoty Svěřeného majetku. 

e) Riziko vyplývající z  veřejnoprávní regulace Kryptoměn. 
Riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace Kryptoměn spočívá 
zejména v možnosti zavedení či zvýšení daní, srážek, poplatků 
č i omezení ze strany př íslušných státních orgánů . 
Obchodování s některými Kryptoměnami může být omezeno 
nebo v  krajním případě zcela právem zakázáno. Tyto 
skutečnosti mohou negativně ovlivnit hodnotu Svěřeného 
majetku. 

f) Riziko sběrného účtu. Vedení peněžních prostředků Klienta 
na bankovním účtu Správce znamená, že v případě úpadku 
bankovní instituce vedoucí tento bankovní účet vznikne 
Správci pohledávka vůči takové bankovní instituci, jejíž 
vymáhání může být problematické. To může negativně 
ovlivnit hodnotu Svěřeného majetku. 

g) Inflační riziko. Inflační riziko neboli riziko znehodnocení peněz 
je třeba zakalkulovat do hodnocení potenciální výnosnosti     
či ztrátovosti investice. Nepříznivý inflační vývoj může 
negativně ovlivnit vývoj investice, a to i při pozitivním vývoji 
ceny Kryptoměny.  

h) Riziko koncentrace. Svěřený majetek může být investován  
do omezeného okruhu Kryptoměn a do žádného jiného 
finančního nástroje. Riziko koncentrace může negativně 
ovlivnit hodnotu Svěřeného majetku. 

i) Operační riziko. Vždy existuje riziko selhání lidského faktoru 
nebo zařízení na straně Správce, jeho dodavatelů a třetích 
osob, prostřednictvím kterých Správce vykonává některé 
činnosti. 

III. Investiční strategie 

1. Správce bude investovat Svěřený majetek na základě vlastní 
analýzy Kryptoměn a trhu Kryptoměn. 

2. Investiční horizont není pevně stanoven a odvíjí se od charakteru 
konkrétní investice. Doporučovaná délka svěření majetku            
do správy podle Smlouvy je 36 měsíců.  

3. Správce bude Svěřený majetek investovat pouze do Kryptoměn. 
Pro jednotlivé druhy Kryptoměn nejsou stanoveny žádné 
investiční limity.  

4. Správce je oprávněn při správě Svěřeného majetku využít pákový 
efekt, a to bez jakéhokoliv omezení. 

5. Správce je za účelem zajištění proti riziku tržních výkyvů oprávněn 
sjednat si na svůj účet jakýkoliv vhodný nástroj, včetně měnových 
derivátů a jiných podobných nástrojů. Tyto nástroje se nestávají 
součástí Svěřeného majetku a Správce ve vztahu k  takovým 
nástrojům neposkytuje Klientovi žádné služby. 
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6. Klient výslovně souhlasí s  tím, že Správce je oprávněn vždy 
k  poslednímu dni kalendářního měsíce směnit jakékoliv 
Kryptoměny, které se v  souladu se Smlouvou staly součástí 
Svěřeného majetku jako výsledek z  užití výpočetního výkonu,      
za Bitcoiny (BTC).   

7. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že se dle 
Smlouvy dohodl se Správcem na správě Svěřeného majetku 
spočívajícího v peněžních prostředcích v jiné měně, než ve měně 
CZK, bude v takovém případě vyjádřen zůstatek Klienta                   
v klientské zóně dostupné na Internetových stránkách, jakož také 
připsané Výnosy, vždy pouze v měně CZK. Pro vyjádření 
uvedených částek v CZK se vždy použijí následující kurzy:             
25 CZK/EUR a 20 CZK/USD. Pro vyloučení pochybností platí, že   
k žádné skutečné konverzi Svěřeného majetku do peněžních 
prostředků v měně CZK dle tohoto odstavce nedochází, neboť jde 
pouze o zobrazení příslušných částek v klientské zóně dostupné 
na Internetových stránkách. Klient nemá právo na výplatu 
jakýchkoliv částek dle Smlouvy v jiné měně, než ve měně 
peněžních prostředků, které dle Smlouvy vložil do Svěřeného 
majetku.  

IV. Podávání a přijímání pokynů 

1. Klient je oprávněn dávat Správci pokyny ohledně nakládání         
se Svěřeným majetkem („Pokyn“) po dobu trvání Smlouvy, jen 
pokud se tak dohodl se Správcem ve Smlouvě.  

2. Pokyny lze Správci podávat pouze písemně v  listinné podobě       
na předepsaném formuláři, a to doručením s dodejkou na adresu 
sídla Správce. Každý Pokyn musí obsahovat alespoň:  
a) identifikaci Klienta (u fyzické osoby alespoň v rozsahu jména, 

příjmení, IČO, data narození, bydliště; u právnické osoby 
alespoň název, IČO, sídlo, jméno a příjmení a funkce osoby 
oprávněné za právnickou osobu jednat); 

b) název Kryptoměny, která má být koupena či prodána; 
c) směr obchodu (tedy zda má být Kryptoměna koupena 

či prodána); 
d) počet kusů Kryptoměny, které mají být koupeny či prodány; 
e) cenový limit, nad který již Kryptoměna nesmí být koupena 

nebo cenový limit, pod který Kryptoměna již nesmí být 
prodána; není-li takový limit stanoven nebo je stanoven „co 
nejlépe“, rozumí se tím, že Správce zařadí Pokyn na veřejný 
trh bez uvedení limitní ceny; 

f) určení trhu, prostřednictvím kterého má být Pokyn proveden; 
není-li trh určen, rozumí se jím jakýkoliv trh, kde byla 
Kryptoměna přijata k obchodování; 

g) doba platnosti Pokynu; není-li doba platnosti stanovena,         
je Pokyn platný pouze v obchodní den, v němž byl Správcem 
přijat; obchodním dnem se rozumí pracovní den, ve kterém 
probíhá nabídka a poptávka ke  Kryptoměnám na trhu 
specifikovaném v písm. f) tohoto článku;  

h) určení, zda Pokyn může být vykonán i jen částečně; 
neobsahuje-li Pokyn takové určení, rozumí se tím, že Klient 
souhlasí i s částečným splněním Pokynu; 

i) maximální suma, která má být použita na nákup Kryptoměny 
anebo minimální suma, která má být získána prostřednictvím 
prodeje Kryptoměn; není-li stanovena, rozumí se jí součin 
počtu kusů Kryptoměny dle písm. d)  tohoto článku                    
a cenového limitu dle písm. e) tohoto článku;    
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k) jiné podmínky, za kterých má být pokyn splněn. 

3. Pokyn musí být zcela jednoznačný, určitý a nezaměnitelný, jinak 
jej Správce není povinen provést. 

4. Podáním Pokynu Klient prohlašuje, že jsou splněny všechny 
podmínky a Klient má veškeré potřebné souhlasy k tomu, aby byl 
oprávněn nakládat s majetkem, jež je předmětem Pokynu. 

5. Správce provádí Pokyny v  nejkratším možném čase poté, co je 
Pokyn Správci prokazatelně doručen a Správce jej přijal. Správce 
provádí Pokyny spravedlivě ve vztahu k  pokynům ostatních 
klientů Správce.   

6. Srovnatelné Pokyny provádí Správce v  časovém pořadí, jak tyto 
Pokyny obdržel, ledaže by jiný postup byl odůvodněn povahou 
Pokynu, zájmem Klienta nebo aktuální situací na trhu. 

7. Správce není povinen přijmout, provést a není vázán Pokynem, 
pokud  
a) jeho obsah je v  rozporu s  právními předpisy nebo 

s ustanoveními Smlouvy nebo je obchází; 
b) je Pokyn nejasný, neurčitý, nesrozumitelný nebo neúplný; 
c) doba platnosti Pokynu skončila dříve, než byl Správcem přijat; 
d) Pokyn není opatřen podpisem Klienta nebo není činěn 

písemnou formou; 
e) tak uč iní z  důvodu stanovených právními předpisy 

upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu; 

f) má důvodné podezření, že prohlášení Klienta učiněná 
v souvislosti se Smlouvou nejsou nadále ve všech ohledech 
úplná, správná nebo pravdivá; 

g) součástí Svěřeného majetku není dostatek peněžních 
prostředků nebo jiného majetku k provedení Pokynu; a 

h) je podezření na spojitost Pokynu s trestným činem. 
8. Při provádění Pokynů se Správce řídí také pravidly příslušných 

převodních míst. 
9. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Klient oprávněn zaslat na Účet 

peněžních prostředků další peněžní prostředky nebo převést 
Správci Kryptoměny, které se za podmínek stanovených 
Smlouvou stávají součástí Svěřeného majetku. 

V. Správa Svěřeného majetku 

1. Za účelem správy Svěřeného majetku je Správce oprávněn 
provádět veškerá jednání, které považuje za vhodné a účelné 
v  rozsahu ujednání podle Smlouvy a VOP, zejména uzavírat 
související smlouvy o koupi a prodeji Kryptoměny a provádět 
devizové operace s  těmito transakcemi související, a to při 
vynaložení odpovídající péče. Odpovídající péčí se zejména 
rozumí postup Správce v  zájmu Klienta směrem k  naplnění cíle 
Smlouvy. Správce není povinen plnit své povinnosti osobně. 

2. Klient je oprávněn nakládat se Svěřeným majetkem výhradně 
prostřednictvím Správce a jen za podmínek, že to Smlouva 
dáváním Pokynů Správci umožňuje. 

3. Správce začne provádět správu Svěřeného majetku v  souladu     
se Smlouvou ode dne, kdy je Svěřený majetek dostupný na Účtu 
peněžních prostředků nebo ve Virtuální peněžence Správce. 

4. Klient zůstává vlastníkem všech Kryptoměn, a to vždy až do 
okamžiku, kdy je určitá část Kryptoměn vypořádána v  rámci 
transakcí řízených Správcem. 

5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Svěřený majetek může 
být veden na tzv. sběrných účtech nebo ve virtuální peněžence 
spolu s majetkem dalších klientů Správce.  

6. Součástí Svěřeného majetku se automaticky stávají také 
Kryptoměny, které Správce ode dne uzavření Smlouvy nakoupí 
nebo jinak získá pro Klienta, jakož i peněžní prostředky, které 
budou ve prospěch Svěřeného majetku připsány na Účet 
peněžních prostředků pro Klienta, včetně úroků z  uložených 
peněžních prostředků. Tím není dotčeno právo na výplatu 
Odměny Správce.  

VI. Odměna Správce, poplatky, náklady a daně 

1. Správce je oprávněn ponechat si ze Svěřeného majetku Odměnu 
Správce ve výši stanovené Smlouvou.  

2. Klient bere na vědomí a souhlasí s  tím, že transakce 
s  Kryptoměnami a Svěřeným majetkem mohou podléhat 
příslušným poplatkům a jiným nákladům, zejména poplatkům       
a jiným platbám za transakce s  Kryptoměnami hrazeným 
organizátorům příslušných převodních míst. Veškeré takové 
poplatky a jiné náklady správy Svěřeného majetku jdou k  tíži 
Svěřeného majetku a Správce je oprávněn je ze Svěřeného 
majetku hradit. Není-li postup dle předchozí věty možný, je Klient 
povinen Správci takové poplatky nebo náklady nahradit                
na základě výzvy Správce. 

3. Klient bere na vědomí, že Výnosy podléhají, resp. některé 
transakce v rámci správy Svěřeného majetku, mohou v některých 
jurisdikcích podléhat zdanění a poplatkové povinnosti. Správce 
nezajišťuje pro Klienta úhrady žádných daní či poplatků a Klient za 
ně nese plnou odpovědnost. Správce upozorňuje Klienta,             
že zdanění Výnosů závisí na osobních poměrech Klienta a může 
se měnit. V  souvislosti s  výkonem správy Svěřeného majetku 
Správce neposkytuje Klientovi žádné právní, daňové, účetní nebo 
obdobné poradenství.  

VII. Komunikace s Klientem 

1. Klient a Správce spolu komunikují následujícími způsoby: 
a) osobním jednáním; 
b) telefonicky; 
c) elektronickou poštou; 
d) prostřednictvím Internetových stránek; nebo 
e) písemně v listinné podobě. 

2. Určitý způsob komunikace je pro určitá sdělení nebo právní 
jednání stanoven ve Smlouvě, ve VOP nebo v  právních 
předpisech, pokud vyžadují určitý způsob komunikace. Správce  
je oprávněn pro určité specifické sdělení požadovat specifický 
způsob komunikace. 
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3. Nevyzvedne-li si Klient písemnost u doručujícího subjektu dříve, 
považuje se listinná písemnost za doručenou uplynutím lhůty 10 
pracovních dnů ode dne jejího odeslání na adresu Klienta. Klient  
je povinen přijímat oznámení doručovaná na kontaktní údaje, které 
v  rámci Smlouvy nebo jinak předal Správci, a kontrolovat jejich 
obsah. 

4. Správce bude s  Klientem komunikovat prostřednictvím 
Internetových stránek zejména v případě informování o změnách 
VOP. 

5. Správce může rovněž informace podle čl. VII. odst. 4 VOP sdělit 
Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu 
uvedenou Klientem v záhlaví Smlouvy.  

6. Komunikace prostřednictvím elektronické pošty se připouští též 
pro účely žádosti o navýšení Svěřeného majetku. 

7. Klient prohlašuje, že má dostatečné prostředky a předpoklady  
pro využívání internetu a elektronické pošty, tyto služby 
pravidelně využívá, a tudíž se s  informacemi uveřejňovanými      
na Internetových stránkách č i zas í lanými Správcem 
prostřednictvím elektronické pošty může seznámit. Klient souhlasí 
s  komunikací prost řednictv ím Internetových stránek                           
i prostřednictvím elektronické pošty. 

8. Klient bere na vědomí, že v  případě elektronické komunikace 
může dojít ke ztrátě, zničení, neúplnému nebo opožděnému 
doručení, neoprávněnému získání, použití nebo zneužití 
přenášených dat. Klient je povinen postupovat vždy tak, aby tato 
rizika byla, pokud možno, v co největší míře omezena. 

VIII. Ukončení Smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena některým z následujících způsobů: 
a) dohodou mezi Správcem a Klientem; 
b) výpovědí kteroukoliv ze Stran;  
c) odstoupením od Smlouvy v zákonem stanovených případech 

nebo, je-li tato možnost sjednána ve Smlouvě; nebo 
d) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, byla-li 

uzavřena na dobu určitou. 
2. Dohoda o ukončení Smlouvy musí být uzavřena v písemné formě 

v listinné podobě. Smluvní vztah zanikne za podmínek sjednaných 
v této dohodě. 

3. Každá Strana je oprávněna vypovědět Smlouvu písemně v listinné 
podobě bez uvedení výpovědního důvodu. Výpovědní doba 
v takovém případě počíná běžet prvním (1.) dnem bezprostředně 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi a skončí 
posledním dnem druhého (2.) kalendářního měsíce po doručení 
výpovědi. 

4. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy musí být učiněna 
prostřednictvím k  tomu určeného formuláře. Odstoupí-li               
od Smlouvy nebo vypoví-li Smlouvu Klient, je Klient povinen 
v odstoupení od Smlouvy nebo ve výpovědi Smlouvy současně 
identifikovat (i) bankovní účet, na který mají být Klientovi 
převedeny peněžní prostředky, které jsou součástí Svěřeného 
majetku ke dni ukončení Smlouvy, a (ii) virtuální peněženku,          
na kterou mají být Klientovi převedeny Kryptoměny. 

5. V  případě, že Klient před ukončením Smlouvy nesdělí Správci 
identifikaci (i) bankovního účtu, na který mají být Klientovi 
převedeny peněžní prostředky, které jsou součástí Svěřeného 
majetku ke dni ukončení Smlouvy, a (ii) virtuální peněženky,         
na kterou mají být Klientovi převedeny Kryptoměny, je Správce 
oprávněn Kryptoměny prodat a veškeré peněžní prostředky, které 
jsou součástí Svěřeného majetku, převést Klientovi na bankovní 
účet Klienta uvedený ve Smlouvě. 

IX. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Správce je oprávněn kdykoliv navrhnout Klientovi změnu VOP 
(„Změna“) z důvodu: (i) rozvoje služeb Správce, (ii) změn právní 
úpravy, (iii) vývoje na trzích Kryptoměn, včetně vývoje tržní praxe, 
anebo vývoje na trzích, které investování do Kryptoměn ovlivňují, 
(iv) plnění povinností obezřetného výkonu činnosti Správce nebo 
(v) změn technologií a organizačních procesů či obchodní politiky 
Správce. Změna se může týkat zejména: (i) způsobu vzniku, 
změny a ukončování smluvních vztahů, (ii) pravidel komunikace a 
způsobu vzájemného jednání, (iii) rozsahu informačních povinností, 
(iv) podmínek dostupnosti a obsahu služeb Správce a lhůt pro 
jejich poskytnutí nebo (v) struktury a výše úplaty za poskytované 
služby Správce, včetně podmínek pro její placení. Změnu oznámí 
Správce Klientovi nejméně 30 dní přede dnem její účinnosti. Klient 
je oprávněn Změnu odmítnout a tuto smlouvu z  tohoto důvodu 
vypovědět s  výpovědní dobou, která počíná běžet prvním (1.) 
dnem bezprostředně následujícího kalendářního měsíce po 
doručení výpovědí a skončí posledním dnem takového 
kalendářního měsíce. Nedojde-li taková výpověď Správci 
nejpozději v  den, kdy nastávají účinky Změny, platí, že Klient 
Změnu přijal.  

2. Akceptace nabídky na uzavření Smlouvy nebo jejích změn či 
dodatků jakoukoli Stranou s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření Smlouvy nebo jejích změn                  
či dodatků, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
Ustanovení § 1740 OZ se nepoužije. 

3. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1412 až 1445 OZ týkající          
se plné správy cizího majetku. 

4. Ukáže-li se nebo stane-li se v  budoucnosti některé ujednání 
Smlouvy nebo VOP neplatným, nevynutitelným nebo zdánlivým   
či jinak vadným, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani 
existence jakéhokoliv jiného ujednání Smlouvy nebo VOP, pokud 
z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých bylo takové ujednání 
přijato, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatních ujednání, aniž 
by se stala nevynutitelnou, neplatnou nebo zdánlivou celá 
Smlouva nebo VOP. V  takovém případě se Strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takové vadné ujednání Smlouvy 
ujednáním, které bude platné a vymahatelné, a kterým bude       
co nejlépe dosaženo účelu, kterého Strany původně zamýšlely 
vadným ujednáním docílit. 

5. Tyto VOP a veškerá práva a veškeré povinnosti (smluvní                  
či mimosmluvní) z nich vyplývající nebo s nimi související se řídí 
českým právem.  

6. Veškeré spory související se Smlouvou nebo s VOP budou řešeny 
věcně a místně příslušnými soudy v České republice. 

X. Účinnost 
Tyto VOP jsou verzí č. 1.12 VOP a nabývají účinnosti ke dni 24.11.2020.
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