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Podmínky využívání služeb společnosti

 

DISCLAIMER Klient přijetím dokumentace poskytnuté mu Poskytovatelem bere na vědomí a souhlasí s tím, že:  

 

 poskytnutá dokumentace má informativní charakter a je pouze jedním z podkladů pro rozhodování Klienta o 

nákupu komentované komodity, kdy je zcela na jeho uvážení, zda doporučení Poskytovatele při svém 

rozhodování zohlední či nikoliv. Poskytovatel v souvislosti s poskytnutím této dokumentace neodpovídá za 

škodu (zejména za ušlý zisk či jakoukoliv následnou škodu) vzniklé Klientovi v důsledku využití informace 

obsažené v poskytnuté dokumentaci  

 

 poskytnutá dokumentace obsahuje důvěrné informace a obchodní tajemství Poskytovatele a/nebo informace 

určené vybraným osobám; Klient není oprávněn tyto informace dále poskytovat třetím osobám, vyjma jejich 

poskytnutí v souladu se smlouvou uzavřenou s Poskytovatelem  

 

 predikce, názory a prognózy, obsažené v dokumentaci, vyhodnocují aktuální data daného segmentu trhu a 

jsou poskytovány v dobré víře a s náležitou odbornou péčí, a to na základě znalostí a zkušeností analytiků a 

odborníků trhu s energiemi  

 

 na vývoj ceny příslušných komoditních finančních derivátů působí řada faktorů, jejichž provázanost s sebou 

nese riziko neočekávaných změn, kdy se ceny příslušné komodity mohou lišit v závislosti na neočekávaných 

událostech na trzích příslušné komodity. Poskytovatel tak neodpovídá za správnost a úplnost informací 

obsažených v dokumentaci, zejména ne takových, které byly převzaty z externích zdrojů, za jejich přesnost, 

včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku 

použití informací  

 

 u dokumentace je nutné provádět její pravidelnou aktualizaci ve spolupráci s Poskytovatelem  

 

 týká-li se poskytnutá dokumentace jednání o smlouvě, bere klient v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že důvodné očekávání uzavření smlouvy je možné až po příslušném 

interním schválení smlouvy statutárním orgánem Poskytovatele. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s 

dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje. 

 

             V Brně, 20. 7. 2018 

Energy Managers, a.s. 

IČO: 01590634, DIČ: CZ01590634 

Nové sady 988/2 

Staré Brno, 602 00 Brno 

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6868. 
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