
   
 

PŘÍLOHA Č. 1.6.     

Zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k 
provedení platební transakce 

Základní informace 

Provozovatel platformy www.invester.cz společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., se sídlem Za 
Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6 Střešovice, IČO: 06098282, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276026, zastoupená jednatelem Jakubem 
Jindrou vlastní a bude vlastnit takové bankovní účty, které jsou vedeny u finančních domů 
regulovaných ČNB se zákonným pojištěním do 100.000,- EUR. 

Oprávněná osoba s dispozičním oprávněním ke všem bankovním účtům ve vlastnictví 
provozovatele platformy je pan Jakub Jindra, trvalé bydliště Oblouková 848/25 101 00 Praha 10 
Vršovice RČ8701130174 

Provozovatel platformy nabízí svým uživatelům následující způsob ochrany peněžních prostředků 
svěřených k provedení platební transakce, která se bude lišit podle charakteru konkrétního 
kontraktu následujícím způsobem:  

1. Kategorie koupě podílu přímo  

- v této variantě se zájemce realizací smlouvy stane vlastníkem konkrétního podílu v konkrétní 
právnické osobě, tedy společníkem této právnické osoby se všemi právy a povinnostmi, které z 
toho plynou 

- zájemce odesílá peněžní prostředky na základě své uskutečněné objednávky vždy 
bezhotovostním způsobem s uvedením variabilního symbolu na bankovní účet provozovatele 
platformy, který je nově zřizován ke každému projektu zvlášť u Komerční banky a.s.  

- individuální číslo bankovního účtu k projektu přiděleného provozovatelem platformy je viditelné 
vždy c rámci platebních instrukcí, které zájemce obdrží před samotnou úhradou finančních 
prostředků  

- bankovní účet přidělený ke konkrétnímu projektu vedený u Komerční banky je do doby načerpání 
potřebné cílové částky definované autorem projektu ve vlastnictví provozovatele platformy 
společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6 
Střešovice, IČO: 06098282 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 276026 , zastoupená jednatelem Jakubem Jindrou, který má jako jediný dispoziční 
právo k uvedenému bankovnímu účtu. V momentě, kdy dojde k úspěšnému profinancování 
minimální cílové částky projektu zveřejněného na platformě www.invester.cz , jsou uzavřeny 
veškeré smluvní dokumenty mezi zájemci o obchodní podíl a autorem projektu, je založena nová 
právnická osoba v součinnosti zájemce, autora projektu a v některých případech provozovatele má 
provozovatel platformy povinnost převést vlastnická práva na bankovní účet s peněžními 
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prostředky zájemců o koupě přímého podílu do vlastnictví výše uvedené právnické osoby nebo 
veškeré finanční prostředky získané od zájemců o koupi přímého podílu bezhotovostně přesunout 
na bankovní účet nově vzniklé nebo stávající právnické osoby a to po písemném souhlasu autora 
projektu a všech zájemců o koupě přímého podílu. 

- provozovatel platformy má povinnost peněžní prostředky poskytnout autorovi projektu po splnění 
veškerých smluvních a obchodních podmínek sjednaných mezi provozovatelem platformy, autorem 
projektu a zájemcem o koupě přímého podílu do 15 pracovních dnů. 

- provozovatel nemá právo nakládat s finančními prostředky získanými od zájemců o koupě 
přímého podílu za jiným účelem než, který je definován v obchodních podmínkách společnosti 
INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. uveřejněných na internetové platformě www.invester.cz 

- provozovatel platformy akceptuje pouze bezhotovostní platbu od zájemce o koupě podílu přímo z 
takového bankovního účtu, který zájemce uvedl při své registraci na platformě www.invester.cz v 
rámci schváleného uživatelského účtu. V opačném případě má povinnost provozovatel platformy 
finanční prostředky bezodkladně odeslat do 5 pracovních dnů na bankovní účet zájemce. 

- provozovatel má povinnost vrátit veškeré finanční prostředky zájemci o koupě podílu přímo do 15 
pracovních dnů ode dne zjištění závažných skutečností o projektu, autorovi projektu nebo zájemců 
o koupě přímého podílu.  

Závažné skutečnosti autora projektu:  

- neuzavření příslušných smluvních dokumentů mezi autorem projektu a zájemcem o koupě podílu 
přímo, 

- nesoučinnost autora projektu s provozovatelem platformy a zájemcem o koupě podílu přímo při 
zakládání nové právnické osoby, prodeji obchodního podílu stávající právnické osoby, 

- neposkytnutí učetních nebo ekonomických podkladů požadovaných provozovatelem platformy 
nebo zájemci o koupě obchodních podílů v dohodnuté lhůtě, 

- provozovatel platformy zjistí, že autor projektu není schopen realizovat projekt, který je 
předmětem zájmu zájemců o koupě přímého obchodního podílu ze zdravotních důvodů, 
ekonomického úpadku jeho osoby nebo právnické osoby, která měla vykonávat projekt,  je 
pravomocně odsouzen za majetkovou nebo jinou trestnou činnost, 

- navrhované a neschválené změny při realizaci procesů a změn účelovosti projektu oproti 
deklarované textové prezentaci uveřejněné na platformě www.invester.cz na základě, kterých 
zájemce o koupě přímého podílu uskutečnil svoji objednávku 

- kdy autor projektu neuhradí provozovateli platformy předem sjednanou provizi, 

- v případě, kdy je na autora projektu nebo jeho právnickou osobu zahájeno exekuční řízení 
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Závažné skutečnosti zájemce o koupě přímého podílu:  

- nesoučinnost při uzavírání smluvních dokumentů mezi autorem projektu, zájemcem a 
provozovatelem platformy, 

- provozovatel platformy získá pochybnosti nebo informace o původu finančních prostředků 
použitých k nákupu obchodního podílu do vlastnictví zájemce o koupě přímého podílu, 

- provozovatel zjistí, že byly uvedeny nepravdivé údaje při registraci zájemce do uživatelského účtu 
internetové platformy, 

- platba provedená z čísla účtu, které se neshoduje s číslem bankovního účtu vedeného na 
konkrétního uživatele, 

- kdy zájemce nepošle veškeré finanční prostředky za objednaný obchodní podíl, ale pouze jeho 
část na bankovní účet provozovatele, 
 

2. Kategorie koupě podílu nepřímo  

- v této variantě se stane zprostředkovatel tedy provozovatel platformy vlastníkem konkrétního 
podílu v konkrétní právnické osobě, tedy společníkem této právnické osoby se všemi právy a 
povinnostmi, které z toho plynou, a zájemci vznikne nárok na výplatu odpovídající části zisku 
vyplaceného zprostředkovateli v rámci podílu v právnické osobě. 

- zájemce platformy odesílá peněžní prostředky na základě své uskutečněné objednávky vždy 
bezhotovostním způsobem s uvedením variabilního symbolu na číslo bankovního účtu, které je 
uvedeno v objednávce. Bankovní účet je veden u Komerční banky a.s. a je zřízen jako jediný 
sběrný účet pro příjem plateb za úhradu nepřímého podílu v projektu ve vlastnictví provozovatele 
platformy. 

- bankovní účet, který slouží jako sběrný účet pro příjem plateb za úhradu nepřímého podílu v 
projektu vedený u Komerční banky a.s. je do doby načerpání potřebné cílové částky definované 
autorem projektu i po samotném zakoupení obchodního podílu drženého provozovatelem platformy 
dále ve vlastnictví provozovatele platformy společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., se sídlem 
Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6 Střešovice, IČO: 06098282 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276026, zastoupená jednatelem Jakubem 
Jindrou, který má jako jediný dispoziční právo k uvedenému bankovnímu účtu.  

- při úspěšném profinancování minimální akceptovatelné cílové částky projektu zveřejněného na 
platformě www.invester.cz , jsou uzavřeny veškeré smluvní dokumenty mezi zájemcem o obchodní 
podíl a provozovatelem platformy dále mezi autorem projektu a provozovatelem platformy. 
Provozovatel následně převede veškeré finanční prostředky získané od zájemců o nepřímý 
obchodní podíl z bankovního účtu, který je ve vlastnictví provozovatele na bankovní účet nově 
zakládané právnické osoby v součinnosti s autorem projektu. 

- provozovatel platformy má povinnost peněžní prostředky poskytnout autorovi projektu po splnění 
veškerých smluvních a obchodních podmínek sjednaných mezi provozovatelem platformy, autorem 
projektu a zájemcem o koupě nepřímého podílu do 15 pracovních dnů. 
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- provozovatel nemá právo nakládat s finančními prostředky získanými od zájemců o koupě 
nepřímého podílu za jiným účelem než, který je definován v obchodních podmínkách společnosti 
INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. uveřejněných na internetové platformě www.invester.cz. 

- provozovatel platformy akceptuje pouze bezhotovostní platbu od zájemce o koupě nepřímého 
obchodního podílu z takového bankovního účtu, který zájemce uvedl při své registraci na platformě 
www.invester.cz v rámci schváleného uživatelského účtu. V opačném případě má povinnost 
provozovatel platformy finanční prostředky bezodkladně odeslat do 5 pracovních dnů na bankovní 
účet zájemce. 

- provozovatel má povinnost vrátit veškeré finanční prostředky zájemci o koupě nepřímého podílu 
do 15 pracovních dnů ode dne zjištění závažných skutečností o projektu, autorovi projektu nebo 
zájemců o koupě podílu nepřímo, 

- platba provedená z čísla účtu, které se neshoduje s číslem bankovního účtu vedeného na 
konkrétního uživatele. 

Závažné skutečnosti autora projektu:  

- neuzavření příslušných smluvních dokumentů s autorem projektu a provozovatelem platformy, 

- nesoučinnost autora projektu s provozovatelem platformy při zakládání nové právnické osoby 
nebo prodeji obchodního podílu u stávající právnické osoby, 

- neposkytnutí učetních nebo ekonomických podkladů požadovaných provozovatelem platformy v 
dohodnuté lhůtě, 

- provozovatel platformy zjistí, že autor projektu není schopen realizovat projekt, který je 
předmětem zájmu zájemců o koupě nepřímého obchodního podílu ze zdravotních důvodů, 
ekonomického úpadku jeho osoby nebo právnické osoby, která měla vykonávat projekt, je 
pravomocně odsouzen za majetkovou nebo jinou trestnou činnost, 

- navrhované a neschválené změny při realizaci procesů a změn účelovosti projektu oproti 
deklarované textové prezentaci uveřejněné na platformě www.invester.cz na základě, kterých 
zájemce o koupě nepřímého podílu uskutečnil svoji objednávku 

- kdy autor projektu neuhradí provozovateli platformy předem sjednanou provizi, 

- v případě, kdy je na autora projektu nebo jeho právnickou osobu zahájeno exekuční řízení.  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Závažné skutečnosti zájemce o koupě přímého podílu:  

- nesoučinnost při uzavírání smluvních dokumentů mezi zájemcem o koupě podílu nepřímo a 
provozovatelem platformy, 

- kdy provozovatel platformy získá pochybnosti nebo informace o původu finančních prostředků 
použitých k nákupu obchodního podílu do vlastnictví zájemce o koupě nepřímého podílu, 

- kdy provozovatel zjistí, že byly uvedeny nepravdivé údaje při registraci zájemce do uživatelského 
účtu internetové platformy, 

- kdy zájemce nepošle veškeré finanční prostředky za objednaný obchodní podíl, ale pouze jeho 
část na bankovní účet provozovatele 

3. Kategorie podpora projektu  

- v této variantě vznikne realizací smlouvy zájemci nárok vůči konkrétní právnické osobě na dodání 
zboží či služeb v hodnotě, kterou si zájemce zvolí.  

- v nabídce projektu jsou vždy uvedeny možnosti výše hodnoty zboží či služby. Zájemce si na 
portálu vybere z kategorie podpora projektu a vyplní výši částky, kterou hodlá zaplatit a svůj výběr 
potvrdí. Systémem zprostředkovatele bude následně vygenerován příkaz k úhradě s uvedením 
konkrétního čísla bankovního účtu a variabilního symbolu. 

- provozovatel založí bankovní účet u Komerční banky a.s. za účelem kategorie podpory projektů, 
ze kterého pak bezhotovostně poukazuje finanční prostředky na bankovní účty konkrétních 
projektů. 

- finanční prostředky získané od zájemců o podporu projektu jsou provozovatelem poukázány na 
bankovní účet autora projektu v den, kdy dojde k úspěšnému naplnění minimální cílové částky 
konkrétního projektu.  

- provozovatel po přijetí finančních prostředků na svůj bankovní účet vedeny u Komerční banky 
vystaví zájemci bezodkladně prostřednictvím svého systému poukázku ( voucher ) obsahující 
specifikaci právnické osoby, vůči níž vznikne zájemci nárok, specifikaci zboží čí služby, kterou za 
voucher zájemce obdrží. 

- provozovatel platformy má povinnost vrátit přijaté finanční prostředky zpět na bankovní účet 
zájemce v rámci kategorie podpora projektu za předpokladu, že nedojde k úspěšnému naplnění 
cílové částky projektu požadované autorem projektu a to do 30 pracovních dnů od ukončení 
prezentace projektu na platformě www.invester.cz 
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