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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ TRŽNÍCH ÚDAJ Ů 

Obchodní společnost  RM-S FINANCE, s.r.o., IČ: 629 15 240, sídlem  Praha 1, V Celnici 1028/10, 
PSČ 117 21, která je provozovatelem portálu Akcie.cz (dále jen „Poskytovatel“),  souhlasí, že 
zaregistrovanému (dále jen „Uživatel“) poskytne prostřednictvím portálu Akcie.cz "Tržní údaje" za 
podmínek uvedených v této smlouvě. Zaškrtnutím souhlasu pod registračním formulářem Uživatel 
souhlasí s těmito podmínkami.  

Uživatel prohlašuje a registrací potvrzuje, že naplňuje níže uvedenou definici Neprofesionálního 
uživatele. 

a) „Profesionálním uživatelem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není 
Neprofesionálním uživatelem. 

(b) „Neprofesionálním uživatelem“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, která používá Tržní údaje 
výhradně pro soukromé nepodnikatelské účely a nevystupuje jako zmocnitel, orgán nebo partner 
společnosti, která poskytuje investiční služby, nebo jménem jiné (fyzické nebo právnické) osoby pro 
účely používání Tržních údajů. O Neprofesionálního uživatele se nemůže jednat, pokud jde o jakoukoli 
fyzickou nebo právnickou osobu zabývající se poskytováním investičních služeb, která je registrována 
u příslušného orgánu dohledu [např. FMA (Rakousko), Bafin (Německo), FSA (Velká Británie), ČNB 
(Česká republika), NBS (Slovenská republika), atd.] nebo která je oprávněna vykonávat tuto funkci. 
Kromě toho všechny fyzické osoby, které jsou závislými zaměstnanci těchto právnických osob, se 
rovněž budou považovat za poskytovatele investičních služeb dle první věty, pokud jde o jejich 
pracovní povinnosti. 

Osoba, která nenaplňuje definici Neprofesionálního uživatele, není oprávněna registrovat se jako 
Uživatel a využívat tak přístupu k Tržním údajům poskytovaným Poskytovatelem v reálném čase. 
Osoba, která se registruje jako Uživatel, přestože nenaplňuje tuto podmínku, je považována za 
neoprávněného Uživatele. Obdobné platí pro Uživatele, který v období po registraci přestal splňovat 
podmínky pro Neprofesionálního uživatele (viz odstavec 11). 

1. DEFINICE TRŽNÍCH ÚDAJŮ - Pro účely této smlouvy se pod pojmem "Tržní údaje" rozumí (a) 
informace o posledním obchodu a o kurzu investičních nástrojů, obchodovaných na Burze cenných 
papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“) stejně tak jako informace o indexu a další tržní informace o 
investičních nástrojích, které mohou být obchodovány na BCPP, (b) informace o hloubce trhu do 
úrovně deseti nejlepších cen na straně nabídky/poptávky takovýchto instrumentů, (c) informace 
založené na informacích dle (a) – (b).  
 
2. VLASTNICKÁ POVAHA ÚDAJ Ů - Uživatel bere na vědomí práva spojená s duševním vlastnictvím 
Wiener Börse AG (dále jen „WBAG“) a jakékoli fyzické nebo právnické osoby, která poskytuje Tržní 
údaje WBAG (dále jen „Poskytovatel – třetí strana“), ve vztahu k Tržním údajům. Právy spojenými 
s duševním vlastnictvím se pro účely této smlouvy rozumí patenty, ochranné známky, značky služeb, 
obchodní názvy a názvy služeb, autorská práva, topografická práva, databázová a designová práva, a 
to bez ohledu na to, zda jsou registrovaná nebo ne, včetně všech žádostí o registraci, obchodních 
tajemství nebo práv zachovávat mlčenlivost i všech práv nebo forem ochrany podobné povahy či 
majících podobný či ekvivalentní účinek, které mohou existovat kdekoliv na světě. 
 
3. ODPOVĚDNOST ZA ÚDAJE  - Uživatel bere na vědomí, že WBAG, Poskytovatel – třetí strana, 
Poskytovatel či žádný jiný subjekt poskytující Tržní údaje (dále jen „Strana poskytující údaje“) ani 
žádný zpracovatel, který asistuje při poskytování Tržních údajů, (dále jen „zpracovatel“) neodpovídá 
za včasnost, souslednost, přesnost, správnost či úplnost Tržních údajů, tržních informací či jakýchkoliv 
jiných údajů. Uživatel ani žádná další osoba nemohou vinit žádnou Stranu poskytující údaje ani 
zpracovatele za (a) jakoukoliv nepřesnost, chybu či zpoždění v případě jakýchkoliv takovýchto údajů, 
informací či zpráv, (b) za jakoukoliv ztrátu či škodu vzniklou z důvodu (i) takovéto nepřesnosti, chyby 
či zpoždění, (ii) nedodání údajů či (iii) mezery v takovýchto údajích, informacích či zprávách, z důvodu 
nedbalosti, opomenutí Strany poskytující údaje či „vyšší moci" (např. záplavy, nepříznivé povětrnostní 
podmínky, zemětřesení či jiné situace mající základ v přírodních nebo klimatických podmínkách, 
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válka, povstání, nepokoje, stávka, nehoda, vládní zásah, selhání spojení, dodávky energií, zařízení 
nebo softwaru). 
 
4. POVOLENÉ POUŽITÍ - Uživatel nesmí předat Tržní údaje nebo jakoukoli jejich část žádné třetí 
osobě, ať fyzické či právnické, tj. je oprávněn používat Tržní údaje pouze pro svou potřebu bez 
možnosti další distribuce. Uživatel vyvine veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby zabránil přístupu třetích 
osob k Tržním údajům včetně jejich zneužití či neoprávněné distribuci. V případě, že Uživatel poruší 
tuto svou povinnost nebo byť jen pojme podezření, že byla uvedená povinnost porušena, je povinen 
bez zbytečného odkladu o porušení své povinnosti informovat Poskytovatele s identifikací třetích 
osob, kterým se Tržní údaje neoprávněně dostaly do dispoziční sféry. 
 
5. PŘERUŠENÍ ČI ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ -  Uživatel bere na vědomí, že WBAG  nebo 
Poskytovatelé – třetí strany mohou kdykoliv přerušit poskytování jakékoliv kategorie Tržních údajů, 
mohou změnit či vyloučit jakýkoliv způsob distribuce údajů, mohou změnit rychlost distribuce či jiné 
důležité vlastnosti. WBAG, Poskytovatelé – třetí strany ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za 
škody či ztráty, které mohou vzniknout jako následek takovéhoto přerušení či změny. Uživatel bere na 
vědomí, že WBAG si vyhradila právo dle svého uvážení vymazat z Tržních údajů informace o 
jakémkoli instrumentu, jehož registrace byla zrušena. Uživatel bere na vědomí, že WBAG si vyhradila 
právo dle svého uvážení přidat, pozměnit či vymazat jakoukoli část Tržních údajů. Uživatel bere na 
vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání WBAG, kterým realizuje své právo dle 
tohoto odstavce 5. 
 
6. TRVÁNÍ, PLATNOST -  Tato smlouva zůstává v platnosti po celou dobu, po kterou jsou Uživateli 
zpřístupňovány Tržní údaje ve smyslu této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu 
kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Odstavce 2, 3 a 4, a první tři věty odstavce 8, zůstávají závazné i po 
ukončení této smlouvy. 
 
7. ODPOVĚDNOST ZA SANKCE -  V případě, že ze strany Uživatele dojde k porušení povinnosti, 
která k jeho tíži vyplývá z této smlouvy, a v případě, že Poskytovatel je nucen vynaložit náklady, které 
bezprostředně souvisí s tímto porušením, a které by Poskytovatel v případě, že by k danému porušení 
nedošlo, nucen vynaložit nebyl, je Uživatel povinen Poskytovateli uhradit v plné výši takto vzniklé 
náklady, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo doručeno oznámení 
Poskytovatele o takto vzniklých nákladech a výzva k jejich úhradě. Náklady na straně Poskytovatele 
se pro účely tohoto odstavce rozumí rovněž poplatky, které je Poskytovatel povinen uhradit WBAG 
v případě, že by vyšlo najevo, že Uživatel, který v této smlouvě prohlásil, že je Neprofesionálním 
uživatelem, byl ve skutečnosti již v době podpisu smlouvy Profesionálním uživatelem, tj. 
neoprávněným Uživatelem, nebo vůči Poskytovateli nesplnil svou informační povinnost podle 
odstavce 11. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn započíst jakoukoli vzniklou pohledávku za 
Uživatelem proti jakékoli pohledávce Uživatele za Poskytovatelem.  
  
8. RŮZNÉ - Tato smlouva a případné spory vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České 
republiky. K rozhodování o případných sporech vzniklých z této smlouvy se smluvní jsou příslušné 
soudy České republiky. Tato smlouva je vyjádřením úplného souhlasu smluvních stran ve smyslu 
předmětu smlouvy. Uživatel nesmí převést jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy na jakoukoliv 
třetí osobu. Jakýkoli převod podle předchozí věty je neplatný. Osoba vyjadřující souhlas s touto 
smlouvou uvádí a potvrzuje, že je oprávněna takto učinit, a že nejedná jménem právnické osoby ani 
právnickou osobu nezastupuje. 
 
9. JEDNOSTRANNÉ OPRÁVNĚNÍ POSKYTOVATELE UKON ČIT SMLUVNÍ VZTAH - Poskytovatel 
si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit klasifikaci Uživatele z neprofesionálního 
zákazníka na profesionálního zákazníka, pokud má podezření, že Uživatel navzdory předloženým 
podkladům nesplňuje kritéria pro neprofesionálního zákazníka, a Uživatel se zavazuje změnu 
klasifikace podle této věty přijmout. Poskytovatel je v takovém případě, jakož i v případě jakéhokoli 
jiného porušení smluvní povinnosti Uživatelem, oprávněn zrušit registraci Uživatele a zamezit dalšímu 
Uživatelově přístupu k Tržním údajům. 
 
10. SOUHLAS NEPROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE - Uživatel zde výslovně souhlasí a zavazuje se, 
že (a) nebude používat Tržní údaje pro jinou než vlastní nepodnikatelskou potřebu, zejména pak 
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v žádném případě nebude Tržní údaje používat pro podnikatelské účely nebo ve prospěch třetích 
osob (např. pro potřeby nekomerčních investičních klubů, v rámci bezplatné správy aktiv třetích osob, 
apod.), (b) nedovolí třetím stranám získat přístup k Tržním údajům nebo jejich částem ani je 
nezveřejní či nepředá třetím stranám, (c) nezpřístupní identifikační číslo nebo heslo neprofesionálního 
uživatele žádné třetí straně, (d) umožní WBAG, Poskytovateli – třetí straně, Poskytovateli nebo jejich 
příslušným zplnomocněným zástupcům provést audit neprofesionálního uživatele týkající se použití 
Tržních údajů. 
 
11. ZMĚNA TYPU UŽIVATELE -  Uživatel musí okamžitě zrušit svou registraci a písemně informovat 
Poskytovatele, pokud nastane situace, která má za důsledek to, že již nesplňuje kritéria pro 
Neprofesionálního uživatele, tj. stal se neoprávněným Uživatelem. Tímto dává Uživatel zároveň pokyn 
Poskytovateli, aby Poskytovatel neprodleně informaci postoupil k rukám WBAG. 
 
12. POTVRZENÍ - Zaškrtnutím souhlasného výroku a stiskem tlačítka, které se nachází pod ním, 
Uživatel potvrzuje, že (1) se seznámil s výše uvedenými podmínkami; (2) výše uvedeným podmínkám 
rozumí; (3) uzavírá právně závaznou smlouvu; (4) výtisk výše uvedených podmínek bude mít funkci 
jednoznačného důkazu o uzavření této smlouvy pro účely řízení před příslušným orgánem pověřeným 
zákonem nebo smlouvou k řešení případných sporů; (5) Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat 
všechny smluvní podmínky uvedené výše; a (6) osobní údaje, které Uživatel předal Poskytovateli, 
odpovídají skutečnosti a jsou přesné a správné. 
 

 


