2.

ThePay Systém a ThePay EET

Obchodní podmínky
pro používání ThePay EET

2.1

ThePay Systém je komplexní zabezpečené softwarové řešení s implementovanými
funkcionalitami umožňujícími přes ThePay Účty provádět zejména Operace s elektronickými
penězi prostřednictvím Platební brány.

1. Definice pojmů

2.2

V rámci ThePay Systému je integrována funkcionalita v podobě ThePay EET aplikace,
prostřednictvím které mohou být platby, jež projdou Platební bránou od Zákazníka ve
prospěch Partnera, a jsou zaznamenány v ThePay Účtu, automaticky hlášeny do společného
technického zařízení správce daně za účelem splnění povinností vyplývajících ze Zákona.

2.3

Pro aktivaci ThePay EET je nutné nejprve provést Implementaci ThePay EET funkcionality na
Platformu Partnera. Implementační balíček je dostupný na www.thepay.cz/ke-stazeni.

1.1

„Společností ThePay“ se rozumí společnost ThePay.cz, s.r.o., IČ: 281 35 261, se sídlem
Masarykovo nám. 102/65, 586 01 Jihlava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88388.

1.2

„Partnerem“ se rozumí fyzická osoba, nebo právnická osoba, která je na základě Smlouvy
oprávněna užívat příslušnou variantu ThePay Systému, a která má na základě Smlouvy
zřízen ThePay Účet.

1.3

„ThePay Účtem“ se rozumí zabezpečené prostředí v ThePay Systému, který je na základě
Smlouvy přidělen Partnerovi, a na kterém jsou uchovávány Elektronické peníze a ze kterého
jsou dostupná nastavení pro ThePay EET.

3.

Aktivace ThePay EET

3.1

Partner, který je subjektem evidence tržeb podle Zákona, je oprávněn požádat o aktivaci
ThePay EET ke konkrétní Platformě, či Platformám, a to prostřednictvím ThePay Účtu.
Partner bere na vědomí, že samotným uzavřením Smlouvy nevzniká automaticky nárok na
používání ThePay EET a poskytování jakékoli služby dle EET Podmínek.

3.2

„Platební branou“ se rozumí softwarová varianta ThePay Systému, která umožňuje
provádění platebních transakcí ze strany Zákazníka za účelem Vydání Elektronických peněz
ve prospěch Partnera a pro účely těchto EET Podmínek i Platební brána Basic.

Partner bere na vědomí, že ThePay EET nelze využívat, pokud nemá se Společností ThePay
uzavřenou Smlouvu.

3.3

Partner bere na vědomí, že pokud neprovede Implementaci pomocí implementačního
balíčku EET, nemusí ThePay EET správně fungovat, či nebude fungovat vůbec.

1.6

„Podmínkami“ se rozumí obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy s Partnerem.
Podmínky jsou dostupné na www.thepay.cz/ke-stazeni

3.4

1.7

„EET Podmínkami“ se rozumí tyto podmínky Společnosti ThePay, které upravují
poskytování služeb ThePay EET. EET Podmínky jsou rozšířením Podmínek. V platnost a
účinnost mohou vejít pouze v případě, že má Partner uzavřen Smlouvu se Společností
ThePay.

Aktivaci ThePay EET je Partner povinen provést podle Manuálu, a to až po úspěšně
provedené Implementaci ThePay EET. V případě, že Partner včas splní všechny náležitosti
popsané v Manuálu nejpozději do 28. 2. 2017 a odsouhlasí EET Podmínky, bude ThePay EET
automaticky aktivováno ode dne 1. 3. 2017. Při pozdější žádosti o aktivaci bude ThePay EET
aktivní po splnění všech náležitostí popsaných v Podmínkách a Manuálu, a to od momentu
odsouhlasení EET Podmínek.

1.8

„ThePay EET“ se rozumí funkcionalita ThePay Systému umožňující komunikaci Partnera
prostřednictvím ThePay Účtu se společným technickým zařízením správce daně za účelem
splnění povinností vyplývající ze Zákona.

3.5

Deaktivaci ThePay EET je Partner oprávněn provést v ThePay Účtu. Partner bere na vědomí,
že deaktivací ThePay EET může dojít k porušení Zákona, a je si vědom, že veškerou
odpovědnost za tento krok nese pouze on sám.

1.9

„Zákonem“ se rozumí zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění.

1.4

1.5

„Zákazníkem“ se rozumí fyzická osoba, nebo právnická osoba, která realizuje či má zájem
realizovat platbu ve prospěch Partnera prostřednictvím Platební brány implementované na
Platformě.

1.10 „Evidovanou tržbou“ se rozumí každá platba uskutečněná přes Platební bránu. Každá
taková platba je chápána jako evidovaná tržba ve smyslu ust. § 4 Zákona.
1.11 „Manuálem“ se rozumí Manuál pro nastavení ThePay EET v ThePay Účtu.
1.12 Je-li v těchto EET Podmínkách používán nějaký pojem uvozený velkým počátečním
písmenem a není-li zde definován, použije se definice z Podmínek.

4.
4.1

Fungování a pravidla ThePay EET

Všechny platby, které se uskuteční přes Platební bránu, tedy zejména v případě platby od
Zákazníka ve prospěch Partnera, budou chápany jako Evidované tržby v běžném režimu dle
Zákona. Partner bere na vědomí, že pokud přijímá tržby podléhající evidenci podle Zákona i
mimo Platformu, tedy v jiné provozovně, Společnost ThePay tyto z objektivních důvodů
nebude poskytovat do společného technického řešení správce daně, a může tak docházet
k porušení Zákona Partnerem.
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4.2

4.3

Partner je povinen splnit veškeré povinnost vyplývající ze Zákona. Za nesplnění povinností
odpovídá vždy pouze Partner. Partner je zejména (pouze demonstrativní výčet) povinen:
a)

získat autentizační údaje a certifikát, tyto nahrát do ThePay Účtu, čímž se nezbavuje
povinnosti je dále chránit tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití;

b)

nastavit a udržovat v ThePay Účtu všechny Zákonem požadované informace pravdivě a
tyto aktualizovat, pokud dojde ke změně;

c)

sledovat platnost certifikátu a včas před ukončením platnosti požádat o vystavení
nového a včasného nahrání do ThePay Účtu;

d)

dodržovat informační povinnosti stanovené Zákonem;

e)

poskytovat Společnosti ThePay a oprávněným orgánům veřejné moci součinnost
v případě postupů dle platných právních předpisů České republiky, např. v podobě
kontrol atp.

předstihem přede dnem účinnosti, a to buď e-mailem a/nebo prostřednictvím oznámení
v ThePay Účtu.
5.3

Pokud Partner nesouhlasí s novým zněním EET Podmínek, je Partner oprávněn písemně
Společnosti ThePay oznámit, že s nimi nesouhlasí. V takovém případě dochází k deaktivaci
ThePay EET ke dni oznámení nesouhlasu. Neučiní-li tak, nabývají nové EET Podmínky
účinnosti v den stanovené účinnosti.

5.4

Společnost ThePay nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené porušením
EET Podmínek. Partner bere na vědomí, že za plnění povinností dle Zákona je odpovědný
výhradně on a ThePay EET je jen technický prostředek umožňující Partnerovi tyto
povinnosti

5.5

Podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 2. 2017.

Společnost ThePay je povinna:
a)

dodržovat technické podmínky provozu ThePay EET dle Zákona;

b)

vystavovat účtenky Zákazníkům a tyto jim zasílat na e-mailové adresy, které je povinen
Partner Společnosti ThePay poskytnout, pokud nebude Partner účtenky Zákazníkům
zasílat sám. V takovém případě bere na vědomí, že je povinen Zákazníkovi účtenku
s FIK zaslat sám;

c)

archivovat data o vystavených účtenkách v ThePay Účtu;

d)

neumožnit k autentizačním údajům a certifikátu Partnera přístup žádné nepovolané
třetí straně.

4.4

Partner bere na vědomí, že služba ThePay EET nebude funkční v případě, že dojde
k přerušení fungování Platební brány. V případě překročení mezní doby dle Zákona bude
Společnost ThePay postupovat v souladu s ust. § 22 Zákona.

4.5

Pro vyloučení pochybností Společnost ThePay prohlašuje a Partner bere na vědomí, že
předáním autentizačních údajů a certifikátu ani aktivací ThePay EET nedochází
k nepřímému zastoupení podle ust. § 8 Zákona ani k pověření k evidování služeb podle ust.
§ 9 Zákona.
5.

Závěrečná ustanovení

5.1

Ustanovení těchto EET Podmínek jsou oddělitelná. Pokud by jakékoliv ustanovení bylo
kdykoliv prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom zbývající ustanovení
nebudou neplatností, neúčinností nebo nevynutitelností jiných ustanovení stižena, a
zůstanou v platnosti, účinná a vynutitelná.

5.2

Společnost ThePay je oprávněna jednostranně měnit EET Podmínky a Partner s tímto
bezvýhradně souhlasí. Změna EET Podmínek musí být Partnerovi sdělena s dostatečným
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