
   

 
PŘÍLOHA Č. 1.7.     

 

1)  Provozovatelem inzertního portálu pro sdílené podnikání www.invester.cz  je 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   
 ( dále jen ,,Provozovatel" ). 

2) Zájemce na inzertním portálu pro sdílené podnikání je fyzická nebo právnická osoba, která  
 se registrovala prostřednictvím administračního systému portálu pro sdílené podnikání za  
 účelem získání podrobných informací prezentovaných projektů s možností participovat na  
 vybraných projektech autorů projektů.  
 ( dále jen,,Zájemce" ). 

3) Autor projektu je fyzická nebo právnická osoba, která má podnikatelský záměr v podobě  
 svého projektu, který prezentuje prostřednictvím portálu www.invester.cz na základě   
 splnění interních směrnic provozovatele. Autor projektu umožňuje prostřednictvím portálu  
 vstup zájemců o koupě přímého a nepřímého obchodního podílu vč. finanční podpory   
 projektu. ( dále jen,,Autor projektu" ).   

4) Chráněné účty, jsou bankovní účty na něž provozovatel portálu www.invester.cz přijímá  
 finanční prostředky od zájemce a autora projektu. Provozovatel je povinen chráněné účty  
 vést odděleně a to zvlášť pro kategorie koupě podílu přímo, kategorie podílu nepřímo,  
 kategorie podpora projektu a výplatu výnosu z úspěšně fungujících projektů.    
 ( dále jen ,,Chráněné účty" ).  
  

Zadávání platebních příkazů z těchto chráněných bankovních účtů je realizováno na dvou 
úrovních. Jedna osoba generuje platební příkaz pro zájemce v systému provozovatele 
portálu a druhá osoba pověřená provozovatelem provádí a autorizuje platební příkaz v 
systému elektronického bankovnictví. Provozovatel nesmí na bankovní účty označené jako 
chráněné účty vkládat vlastní finanční prostředky. 

5) Interní účet, je bankovní účet, na který provozovatel portálu www.invester.cz připisuje své  
 vložené finanční prostředky, především tržby za nabízené služby.  
 ( dále jen ,,Interní účet" ).  

6)  Provozovatel dle § 20, odst. 1 zákona drží oddělené finanční prostředky zájemce o přímý  
 podíl, zájemce o nepřímý podíl a výnosy z úspěšně realizovaných projektů. Identifikaci  
 bankovních účtů chráněných a interních, které jsou ve vlastnictví provozovatele, spravuje  
 finanční ústav provozovatele. Účty jsou evidovány v učetní evidenci provozovatele a jeho  
 internetového systému. Nakládat s finančními prostředky na chráněných účtech může  
 výlučně oprávněná osoba provozovatele.  

7) Na chráněný účet pro kategorie koupě podílu přímo posílá zájemce finanční prostředky  
 dle vybraného projektu, který obsahuje číslo příslušného chráněného bankovního účtu s  



   

 automaticky vygenerovaným variabilním symbolem. Každá jednotlivá platba musí být  
 označena variabilním symbolem. Takový chráněný účet je v případě úspěšného prodeje 

obchodního podílu převeden do vlastnictví autora projektu nebo právnické osoby, která byla 
za účelem realizace projektu založena.  

8) Na chráněný účet pro kategorie koupě podílu nepřímo a podpora projektu posílá zájemce  
finanční prostředky dle vybraného projektu, který obsahuje číslo  příslušného chráněného  
bankovního účtu s automaticky vygenerovaným variabilním symbolem. Každá jednotlivá  
platba musí být označena variabilním symbolem. Finanční prostředky provozovatel projektu 
 převede v případě úspěšného prodeje obchodního podílu na účet nově založené nebo 
stávající právnické osoby autora projektu oproti nákupu obchodního podílu. Tyto chráněné 
účty nejsou převáděny do vlastnictví třetích osob. 

9) Provozovatel přijímá finanční prostředky pro výplatu výnosu z úspěšných projektů v rámci  
 kategorie koupě podílu nepřímo, od autorů projektů na chráněný bankovní účet pro výplatu 
 výnosu na základě vlastnictví obchodního podílu v právnické osobě. 

10) Provozovatel přijímá finanční prostředky za úhradu placeného členství nebo ostatních  
 nabízených služeb na interní bankovní účet, kdy každá platba musí být označena   
 variabilním symbolem, který provozovatel zašle elektronickou formou zájemci o službu  
 společně s řádným daňovým dokladem. 

11) Pověřená osoba k zadání platebního příkazu a osoba pověřená provozovatelem k odeslání  
 platebního příkazu v elektronickém bankovnictví má odpovědnost za splnění povinnosti dle  
 § 20, Zákona o platebním styku a je o těchto povinnostech řádně poučena. 

12) Odpovědnost za plnění povinnosti z tohoto vnitřního předpisu za kontrolu jeho dodržování  
 má osoba stanovená provozovatelem. V případě porušení výše stanoveného je osoba   
 jednající za provozovatele povinna vyvodit náležité kázeňské opatření vůči osobě, jež tento  
 předpis porušila. Tento vnitřní předpis pro ochranu finančních prostředků vydal   
 provozovatel s řídí se jím všichni zaměstnanci provozovatele až do jeho odvolání. 


