
Jak  nakoupit kryptoměnu Matic z burzy binance.com 

 

V návodu s obrázky názorně předvedu, jak postupovat při nákupu 

tokenu Matic sítě Polygon, který potřebujeme na zaplacení poplatků 

v PlanetIX, když obchodujete s IXT tokeny a nakupujete pozemky (PIX) 

na PlanetIX. Token si můžete v peněžence Metamask rovněž směnit 

tlačítkem SWAP na IXT token a ten potom uvidíte na účtu v PlanetIX, 

pokud ovšem máte peněženku Metamask propojenou s účtem 

PlanetIX. Jak se to dělá najdete na stránkách teamcsm.cz v záložce 

Blog. Podmínkou nákupu je být zaregistrován na binance.com a mít 

ověřený účet, to trvá po registraci několik dní. Registraci na Binance je 

dle mého názoru lepší dělat z mobilní aplikace, kterou si stáhnete na 

GooglePlay nebo AppStore, protože při ověřování účtu musíte ofotit 

doklad totožnosti a potom nasměrovat kameru mobilu na obličej jako 

na selfie a počítač skenuje a ověřuje vaši tvář a porovnává s dokladem 

totožnosti. Nemusí se to podařit napoprvé (osobní zkušenost      ). 

Nezapomeňte si při registraci přiřadit k účtu platební kartu. Tady se 

také ověřuje, jeli platná. Registraci na binance budete potvrzovat 

kódem z sms, kódem z emailu a ještě přes „google authentizator“, 

který je rovněž na stažení v GooglePlay, ten doporučuji mít 

nainstalovaný v mobilu. Bezpečnost nade vše … 

 

Jestliže máte účet na Binance zřízen, tak můžete postupovat podle 

tohoto návodu: 

Účet je přepnut do češtiny, dělá se to vpravo ve výběru jazyka. 

 

 



1. 

Vyberete si „Nakoupit kryptoměnu“ 

 

 

 

 

 

2. 

Vyberete možnost „Kreditní/Debetní karta“ a klikněte 

 

 

 

 



3. 

Do prvního políčka zadejte obnos, který chcete utratit (v  EURECH), 

potom na vás vyjede seznam kryptoměn, které můžete nakoupit. 

Vyberte si MATIC (Polygon) – viz obrázek 

 

 

4. 

Po výběru se vám zobrazí počet tokenů, které za 100 € (které jsem 

vložil), obdržíte. Vidíte, že je to 53,83 MATIC. Kliknete pokračovat. 

 



5. 

Naskočí způsob platby, mě se zobrazila platební karta, kterou mám 

k Binance přidruženou, v opačném případě musíte vyplnit 

požadované údaje z platební karty. Kliknete pokračovat.  

 

6. 

Pokud jste nezadali CVV kód ze zadní strany karty, tak ho musíte 

zadat a kliknete Potvrdit. 



 

7. 

Naskočí okno, kde běží odpočet na potvrzení platby. To je poslední 

možnost, jak to lze ještě stornovat. Kliknete potvrdit. 

 

8. 

Po kliknutí na Potvrdit se platba zpracovává. Potvrzení vám přijde na 

email i s výpisem. 

 

 



 

9. 

Po nákupu se vám zobrazí po odečtení poplatku počet tokenů, které 

jste nakoupili a můžete se na ně podívat do své „Binance“ peněženky. 

Klikněte „Přejít do peněženky“.  

 

10. 

Zde vidíte, že se vám připsaly MATIC k předchozímu zůstatku.  

 



Ty si potom můžete převést na peněženku Metamask pomoci tlačítka 

„Vybrat“, do políčka adresa zadáte adresu své Metamask peněženky 

a síť převodu musíte zvolit Polygon Matic !!! jinak se vám to 

nepřevede, ale z peněženky se to ztratí. 

Když už máte MATIC ve své peněžence Metamask, můžete část 

směnit (SWAP) na IXT token a nakupovat v PlanetIX. Je důležité si 

nechat nějaké MATIC na poplatky, pohybují se kolem 0,1 – 0,2 MATIC 

za nákup, jinak se vám nákup neuskuteční a Metamask zahlásí, že 

máte málo „plynu“ (gas). 

 

11. 

Lze zvolit i jiný způsob a vložit EURA do svojí peněženky Binance a z ní 

potom zaplatit nákup tokenů. Viz obrázek.  

 


