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PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK XTB 

Majitelem a provozovatelem internetových stránek https://www.xtb.com/cz je společnost XTB S.A., IČ (REGON): 015803782, se sídlem Prosta 

67, 00-838 Varšava, Polská republika podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby 

XTB S.A., organizační složka, IČO 278 67 102, se sídlem Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 56720 (dále jen jako „XTB“) která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném 

znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. XTB náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k 

vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k 

výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Internetových stránkách XTB. 

XTB tímto vydává podmínky pro užívání Internetových stránek XTB - https://www.xtb.com/cz (dále jen „podmínky“). Internetové stránky 

https://www.xtb.com/cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami. Tyto podmínky upravují užívání Inter-

netových stránek XTB třetími subjekty (uživateli). Nesouhlasíte-li s níže uvedenými podmínkami pro použití Internetových stránek XTB, 

opusťte Internetové stránky XTB a nadále je nepoužívejte. Vstupem na Internetové stránky XTB souhlasíte s těmito podmínkami.  

Informace na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatele. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek 

https://www.xtb.com/cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv 

poškozovat dobré jméno XTB ani ostatní uživatelů. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: 

- informace uvedené na Internetových stránkách XTB archivovat, zpracovávat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, využívat je k 

systematickému zpracování, vytváření databází a k činnostem jiným než je čtení a prohlížení pro osobní potřebu; 

- spojovat obsah Internetových stránek XTB s jinými autorskými díly či databázemi a vytvářet přímou linku (internetový odkaz) k 

obsahu na Internetových stránkách XTB; 

- zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek XTB https://www.xtb.com/cz nebo je jinak 

zneužívat; 

- zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů; 

- využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv; 

- zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv škodlivé programy; 

- vytvářet falešné zprávy (tzv. fake news) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů 

a pokoušet se získat přístup k těm částem stránek https://www.xtb.com/cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti; 

- šířit na Internetových stránkách XTB zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky. 

V případě zájmu o jiné užití informací uvedených na Internetových stránkách XTB se informujte u XTB prostřednictvím e-mailu na adrese 

office@xtb.cz. 

Informace uvedené na Internetových stránkách XTB nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, doporučením či analýzou. 

Veškeré informace mají informativní charakter, nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy či jinou pobídku. XTB neodpovídá za správ-

nost, úplnost a aktuálnost obsahu Internetových stránek XTB. XTB nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Internetových 

stránek XTB a neodpovídá za případné ztráty či škody vzniklé připojením a užíváním těchto stránek a škody vzniklé z důvodu jejich částečné 

nefunkčnosti či z nemožnosti využít jejich obsah. Vzhledem k tomu, že informace mají sloužit především k získání obecného a základního 

pohledu na dané téma, mohou být informace zjednodušeny. Obsah Internetových stránek XTB byl získán ze zdrojů, které XTB považuje za 

spolehlivé a důvěryhodné.  

XTB neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Internetové stránky XTB. XTB také neodpovídá za závazky 

osob, které nabízí, poskytují či zprostředkovávají služby na takových internetových stránkách. XTB neodpovídá za reklamu prováděnou třetí 

osobou prostřednictvím Internetových stránek XTB. XTB neodpovídá za obsah či případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou 

dostupné prostřednictvím Internetových stránek XTB. XTB také neodpovídá za závazky osob, které nabízí, poskytují či zprostředkovávají 

služby na takových internetových stránkách. 

XTB schraňuje a zpracovává pouze takové osobní údaje, jež uživatel dobrovolně poskytne, a to především v těch případech, kdy je přístup 

na některé části Internetových stránek XTB podmíněn registrací, tj. například v případě založení demo účtu. Jedná se o osobní údaje toho 

rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.  
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XTB zpracovává osobní údaje vždy v souladu s charakterem poskytované služby. Takto poskytnuté osobní údaje budou využity pouze v sou-

ladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů navazujícího na přímo použitelné obecné Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119, 4. 5. 2016, s. 1-88) (dále jen 

„GDPR”) a navazujících právních předpisů. Poskytnuté osobní údaje nebudou XTB zveřejněny ani distribuovány dále.  

Na e-mailovou adresu uživatele v případě zřízení demo účtu může XTB zaslat uživateli obchodní sdělení určené k podpoře produktů nebo 

služeb XTB. Uživateli je přitom v rámci každého takovéhoto sdělení vždy umožněno odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení 

zrušením registrace. V případě zániku registrace či zrušení demo účtu budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat 

údaje vyplývá ze zákona. 

XTB si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit či odstranit část obsahu internetových stránek. Podmínky užívání stránek 

jsou účinné dnem jejich zveřejnění. 

 

 


