Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti JPX s.r.o
pre poskytovanie trhových analýz

Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") spoločnosti JPX s.r.o. (ďalej len
"Poskytovateľ") upravujú poskytovanie trhových analýz (ďalej len "Analýzy") a to najmä
Týždenných správ o trhu s elektrinou a Týždenných správ o trhu plynom (ďalej spoločne
"Týždenné správy"), spôsob a rozsah ich použitia Nadobúdateľom, poskytovanie ďalších
služieb a vzťahy medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom.
2. Otázky neupravené v týchto Podmienkach sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a
Obchodným zákonníkom, prípadne zmluvou o poskytovaní analýz medzi Poskytovateľom a
Nadobúdateľom.
3. Nadobúdateľom podľa týchto podmienok je vždy jedna právnická alebo fyzická osoba. Ak má
osoba zriadené organizačné zložky, rozumie sa Nadobúdateľom len jedna organizačná zložka,
ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu. Ak je osoba súčasťou skupiny právnických osôb, rozumie
sa Nadobúdateľom len táto jediná právnická osoba.

Predmet
4. Predmetom zmluvného vzťahu je poskytovanie Analýz Nadobúdateľovi na základe zvoleného
druhu Týždenných správ alebo na základe individuálnej ponuky s možnosťou konzultácií.
Rozsah a bližšie podmienky sú stanovené v popise jednotlivých Týždenných správ alebo sú
určené individuálne (ďalej len "Produkty").
5. Poskytovateľ môže poskytovanie Analýz realizované na základe individuálnej dohody
podmieniť dodaním podkladových dát.
6. Ak nie je dohodnuté inak, Analýzy sú Nadobúdateľom zasielané prostredníctvom
elektronickej pošty (emailom) vo formáte PDF na dohodnuté emailové adresy Nadobúdateľa.
Analýzy sú určené výhradne iba ich adresátom, ktorým sú odosielané z adresy
jan.pista@jpx.sk a nie je možné ich akýmkoľvek spôsobom poskytnúť iným osobám.

Práva a povinnosti Nadobúdateľa
7. Nadobúdateľ je povinný Poskytovateľovi oznámiť emailové adresy, na ktoré bude
Poskytovateľ Analýzy zasielať. Za týmto účelom je Nadobúdateľ oprávnený oznámiť aj viac
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emailových adries, všetky však musia patriť iba osobám, ktoré sú v zamestnaneckom alebo
obdobnom pomere k Nadobúdateľovi.
8. Závady v príjme elektronickej pošty je Nadobúdateľ povinný bez odkladu oznámiť
Poskytovateľovi. V takom prípade môžu byť Analýzy zasielané po nevyhnutnú dobu na
náhradné emailové adresy, ktoré Nadobúdateľ Poskytovateľovi oznámil. Nadobúdateľ môže
tiež požiadať o dočasné zasielanie analýz prostredníctvom vlastnej alebo verejnej
internetovej služby pre zdieľanie súborov po dobu nevyhnutnú na odstránenie problém
s elektronickou poštou.
9. Nadobúdateľ je povinný Poskytovateľovi v dostatočnom predstihu oznámiť zmenu
emailových adries, na ktoré má Poskytovateľ Analýzy zasielať.

Rozsah licencie
10. Analýzy sú predmetom autorského práva.
11. Nadobúdateľ je povinný zdržať sa poskytovania Analýz, alebo ich častí ďalším osobám, najmä
nesmie Analýzy, alebo ich časti ďalej elektronicky odovzdávať, a to ani prostredníctvom
vnútornej elektronickej pošty Nadobúdateľa, ani umožniť obstaranie elektronickej alebo
papierovej kópie inej osobe.

Konzultácie
12. Nadobúdateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa konzultácie súvisiace s poskytovanou
Analýzou. Konzultácie, ktoré s Analýzou nesúvisia, možno poskytovať po vzájomnej dohode
Nadobúdateľa a Poskytovateľa.
13. Konzultácie sú poskytované telefonicky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hodiny
alebo elektronickou poštou. V prípade, že Poskytovateľ nemôže odpovedať okamžite,
zaväzuje sa odpovedať v čo najkratšom čase, najneskôr však do 24 hodín. Táto lehota plynie
len v pracovných dňoch.

Predplatné
14. Ak má Nadobúdateľ záujem o poskytnutie Produktu, alebo iných služieb, či Analýz, odošle
emailom, alebo poštou na kontaktné údaje Poskytovateľa záväznú objednávku na
poskytnutie Produktu, alebo iných služieb, či Analýz. V objednávke, alebo v jej prílohe, uvedie
konkrétny názov objednávaných Analýz, prípadne detailný popis požadovaných služieb, či
Analýz. V objednávke, alebo v jej prílohe, uvedie zoznam emailových adries, na ktoré budú
Produkty pravidelne odosielané. Poskytovateľ následne zaradí uvedené emailové adresy do
zoznamu adresátov.
15. Ak Nadobúdateľ nemá na odber uvedených Produktov uzatvorenú s Poskytovateľom
špeciálnu zmluvu, je povinný uhradiť cenu za Produkty formou predplatného. Poskytovateľ je
oprávnený cenu za Produkty jednostranne upraviť, a to k okamihu predĺženia predplatného
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na ďalšie obdobie, ak nedôjde k inej dohode, alebo uzatvoreniu zmluvy. Ak má Nadobúdateľ
záujem o poskytovanie služby, ktorá nie je súčasťou Produktu, musí to Poskytovateľovi včas
oznámiť. Ak bude Nadobúdateľ trvať na poskytnutí služby, je v takom prípade povinný uhradiť
rozdiel v cenách poskytovaných služieb.
16. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Produkt tak, aby platba bola pripísaná na účet
Poskytovateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry, alebo elektronickej, či
inej výzvy na zaplatenie. Poskytovateľ sa zaväzuje odoslať Nadobúdateľovi daňový doklad
najneskôr do 15 kalendárnych dní po obdržaní záväznej objednávky, alebo po pripísaní platby
na účet Poskytovateľa. Ak sa nedohodnú strany inak, faktúry k bezhotovostnej úhrade
predplatného a iné účtovné doklady budú zasielané elektronicky.
17. Poskytovateľ môže v jednotlivých prípadoch určiť, že poskytovanie Produktov v ním určenom
časovom období bude považované za skúšobné, a teda bezplatné.
18. Pred uplynutím doby, na ktorú bola služba objednaná, vyzve Poskytovateľ Nadobúdateľa k
uhradeniu predplatného na ďalšie časové obdobie. Cena predplatného môže byť pritom
Poskytovateľom jednostranne zvýšená. Ak neuhradí Nadobúdateľ predplatné v súlade
s týmito Podmienkami, je Poskytovateľ oprávnený poskytovanie Produktu po skončení
obdobia, na ktoré bol produkt predplatený, ukončiť. V prípade uhradenia predplatného na
ďalšie obdobie sa má za to, že sa zmluvný vzťah predlžuje.

Práva a povinnosti Poskytovateľa
19. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovávať Analýzy s odbornou starostlivosťou a na základe dát,
ktoré považuje za spoľahlivé a presné. V rámci konzultácií sa Poskytovateľ zaväzuje
odpovedať podľa svojich znalostí a svojho najlepšieho svedomia a vedomia.
20. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Produkty pravidelne raz za týždeň, pričom Týždenné
správy o trhu s elektrinou sú poskytované pravidelne druhý pracovný deň týždňa a Týždenné
správy o trhu s plynom sú poskytované pravidelne tretí pracovný deň týždňa. Nadobúdateľ
berie na vedomie, že Produkty nemusia byť poskytované v obdobiach so zníženou aktivitou
na komoditných trhoch (napr. počas vianočných, alebo veľkonočných sviatkov) a v jednom
týždni počas letnej sezóny z dôvodu čerpania dovolenky.
21. Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať Analýzy v súlade so zmluvnými podmienkami, ak majú
Poskytovateľ a Nadobúdateľ uzatvorenú k tomuto poskytovaniu zmluvu. Ak k tomuto nie je
uzatvorená žiadna zmluva, Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať Analýzy v súlade týmito
Podmienkami.
22. Poskytovateľ prehlasuje, že pri poskytovaní svojich služieb zachováva nezávislosť najmä tým,
že sa sám nezúčastňujú obchodovania na komoditných trhoch a ani na nich obchody
nesprostredkuje.
23. Poskytovateľ je oprávnený k textu Analýz pripojiť reklamu a iné oznámenia, ktoré nemajú
súvislosť s obsahom Analýz. Tieto oznámenia je však povinný od textu vlastnej Analýzy opticky
oddeliť.
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Zodpovednosť
24. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné chyby alebo
nepresnosti uvedené v Analýzach. Poskytovateľ takisto nie je zodpovedný za žiadnu stratu
pochádzajúcu z investícií alebo obchodov založených na akejkoľvek informácii zverejnenej v
Analýzach. Informácie uvedené v Analýzach majú charakter investičného prieskumu
(všeobecného odporúčania) vypracovaného analytikmi Poskytovateľa, ktoré sú poskytované
v súlade s platnými podmienkami príslušnej zmluvy, alebo týchto Podmienok a nepovažujú sa
za odporúčania vhodné pre konkrétnu osobu, alebo spoločnosť. Takéto všeobecné
odporúčanie nepredstavuje poradenstvo na vykonanie akéhokoľvek obchodu, neobsahuje
sľub Poskytovateľa alebo jeho analytikov, že by sa cieľ takýchto všeobecných odporúčaní
mohol naplniť, alebo že by bolo možné prostredníctvom nich eliminovať straty pri
akýchkoľvek obchodoch.
25. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Analýza je osobným názorom analytika. Poskytovateľ
preto nezaručuje, že sa ním vypracované prognózy a výhľady obsiahnuté v Analýzach zhodujú
s názorom iných analytikov.
26. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť dát, z ktorých pri vypracovaní Analýz
vychádzal. Nadobúdateľ berie na vedomie, že skutočnosti, z ktorých Poskytovateľ pri
vypracovaní Analýz vychádzal, rovnako ako výsledky obsiahnuté v Analýzach sa môžu v
priebehu času meniť. Poskytovateľ preto nenesie akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že sa
Nadobúdateľ Analýzami bude riadiť.
27. Poskytovateľ nezaručuje, že bude schopný zodpovedať v rámci konzultácií všetky dotazy.
28. Záväzok poskytnúť Analýzu je splnený okamihom úspešne odoslania emailu, tj. jeho
odoslaním Nadobúdateľovi prostredníctvom internetového pripojenia Poskytovateľa. V
prípade prijatí hlásenia o nedoručení správy je Poskytovateľ povinný preveriť, či chyba
nevznikla vadou na strane Poskytovateľa. V prípade, že sa vinou Poskytovateľa nepodarí
zaslať Analýzu, je Poskytovateľ povinný vrátiť Nadobúdateľovi pomernú časť predplatného.
Žiadne ďalšie nároky tým Nadobúdateľovi nevznikajú.
29. Nadobúdateľ berie na vedomie, že v prípade, keď Poskytovateľ obdrží po odoslaní emailu od
Nadobúdateľa oznámenie o tom, že Nadobúdateľ si nemôže prevziať email, ktorý prišiel do
jeho emailovej schránky (typicky z dôvodu čerpania dovolenky, alebo neprítomnosti na
pracovisku), má sa za to, že Analýza bolo odoslaná a Poskytovateľ nie je povinný túto Analýzu
opätovne odosielať na iné emailové adresy Nadobúdateľa.
30. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie svojich povinností v dôsledku zásahu vyššej moci.
31. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť reklamy iných subjektov, ktorá je
obsiahnutá v Analýzach.

Zmluvná pokuta
32. V prípade porušenia ustanovení článku 11 je Nadobúdateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške dvojnásobku predplatného za každé porušenie týchto ustanovení.
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Záverečné ustanovenia
33. Poskytovateľ je oprávnený poskytovanie služby kedykoľvek ukončiť, a to aj bez udania
dôvodu. Ukončenie služby je povinný bez odkladu oznámiť Nadobúdateľovi.
34. Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek Poskytovateľovi oznámiť, že nemá záujem o ďalšie
poskytovanie Produktov. V takom prípade Poskytovateľ ich poskytovanie ukončí.
Nadobúdateľovi tým nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti predplatného za
neposkytnuté Produkty.
35. Tieto podmienky môže poskytovateľ kedykoľvek zmeniť. O tejto zmene musí vyrozumieť
Nadobúdateľa, a to zaslaním správy emailom, poštou alebo uverejnením na internetových
stránkach Poskytovateľa. V prípade, že Nadobúdateľ so zmenenými podmienkami nesúhlasí,
môže Nadobúdateľ zmluvný vzťah vypovedať, a to v lehote 14 dní od vyrozumenia o zmene
Podmienok.
36. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu zanikajú všetky práva a záväzky medzi
Poskytovateľom a Nadobúdateľom s výnimkou povinností stanovených v článkoch 11 a 32.
37. V prípadoch podľa článku 28, 33 a 35 je Poskytovateľ povinný Nadobúdateľovi vrátiť pomernú
časť predplatného.
38. Tieto podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňa 21. októbra 2021.

JPX s.r.o.
Chabenecká 5190/3
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

+421 907 832 462
jan.pista@jpx.sk
www.jpx.sk

IČO: 50543105
DIČ: 2120370604
IČ DPH: SK2120370604

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK08 7500 0000 0040 2389 1836
BIC: CEKOSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Banská Bystrica, vložka č. 30614/S, oddiel: Sro

