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ÚVOD 

 
Forexmart je obchodní název společnosti Tradomart SV Ltd., společnosti založené podle zákonů 
Svatého Vincenta a Grenadin s registračním číslem 23071 IBC 2015, která má sídlo na adrese 
Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston ,Svatý Vincenc a Grenadiny a poskytuje svým klientům 
investiční a doplňkové služby prostřednictvím obchodní platformy. 

 
Webovými stránkami se rozumí webové stránky společnosti Tradomart SV Ltd. (dále jen 
„společnost“) na adrese www.forexmart.com 

Vstupem na webové stránky ForexMart nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli, 
pochopili a přijali Zásady používání webových stránek, které jsou čas od času změněny bez 
předchozího písemného upozornění, a to se týká jak těchto webových stránek, tak veškerého 
materiálu na nich obsaženého. 
Klienti jsou proto povinni pravidelně kontrolovat Všeobecné smluvní podmínky.  Dalším používáním 
těchto webových stránek po implementaci jakýchkoli změn se proto rozumí souhlas s těmito 
změnami. 
Klienti jsou proto povinni pravidelně kontrolovat Všeobecné smluvní podmínky.  Dalším používáním 
těchto webových stránek po implementaci jakýchkoli změn se proto rozumí souhlas s těmito 
změnami. 
Tyto Zásady nenahrazují ani nijak nemění žádnou jinou smlouvu, dohodu nebo zásady, které byly se 
společností uzavřeny. 

 
Vlastnictví webových stránek 

Společnost webové stránky vlastní a spravuje. Stažením nebo jinou formou kopírování obsahu z 
těchto webových stránek nedochází k převodu vlastnického práva jakémukoli softwaru nebo 
materiálu obsaženému na těchto webových stránkách na klienta ani na jiné osoby. Cokoli, co 
přenesete na tuto webovou stránku, se stane majetkem společnosti, může být společností použito k 

jakémukoli zákonnému účelu a dále podléhá zveřejnění, které společnost považuje za vhodné, 
včetně jakéhokoli právního nebo regulačního orgánu, kterému společnost podléhá.  Společnost si 
vyhrazuje veškerá práva týkající se vlastnictví autorských práv a ochranných známek k veškerému 
materiálu na těchto webových stránkách a bude tato práva vymáhat v plném rozsahu zákona. 

 
Vzdání se budoucího práva na náhradu škody a zřeknutí odpovědnosti 

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost výslovně ani 
implicitně neručí za správnost zde uvedených materiálů pro jakýkoli konkrétní účel a výslovně se 
zříká jakýchkoli záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. 
 Společnost nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku 
zachycení jakýchkoli informací, které vám byly zpřístupněny prostřednictvím těchto webových 
stránek, třetími stranami. Přestože informace, které vám poskytujeme na těchto webových 

http://www.forexmart.com/


stránkách, jsou získávány nebo sestavovány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, 
nezaručujeme přesnost, platnost, aktuálnost ani úplnost jakýchkoli informací nebo údajů, které jsou 
vám k dispozici pro jakýkoli konkrétní účel.  Společnost, její zaměstnanci ani dodavatelé třetích 
stran nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku selhání 
webových stránek v důsledku jednání nebo opomenutí jiných stran, které se podílejí na zpřístupnění 
těchto webových stránek nebo dat na nich obsažených, nebo v důsledku jakékoli jiné příčiny 
související s vaším přístupem, nemožností přístupu nebo používáním webových stránek nebo těchto 
materiálů, a to bez ohledu na to, zda okolnosti, které vedly k takové příčině, mohly být pod 

kontrolou společnosti nebo dodavatele poskytujícího podporu softwaru nebo služeb. 
Společnost nenese odpovědnost za žádné následné, náhodné, zvláštní, sankčně nahrazované nebo 

exemplární škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky nebo 

jejich části, bez ohledu na to, zda byla společnost upozorněna na pravděpodobnost vzniku takových 
škod, a bez ohledu na formu žaloby, ať už z titulu smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné 
odpovědnosti nebo jinak. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro 
informativní účely a neměly by být považovány za nabídku nebo výzvu jakékoli osobě v jakékoli 
jurisdikci, ve které taková nabídka nebo výzva není povolena, nebo jakékoli osobě, pro kterou by 
taková nabídka nebo výzva byla nezákonná, ani za doporučení ke koupi, prodeji nebo jinému 
nakládání s jakoukoli konkrétní investicí. Důrazně doporučujeme, abyste si před jakoukoli investicí 
vyžádali nezávislé investiční, finanční, právní a daňové poradenství. Nic na těchto webových 
stránkách by nemělo být vykládáno jako investiční poradenství ze strany společnosti nebo jejích 
ředitelů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců.  

 
Z povahy investic do finančních nástrojů vyplývá, že ne všechny finanční nástroje jsou vhodné pro 
každého, ledaže: 

● jsou znalí investičních záležitostí; 
● rozumí souvisejícím rizikům; 
● jsou schopni nést ekonomické riziko investice; 

● věří, že investice je vhodná pro jejich konkrétní investiční cíle a finanční potřeby; 
● nemají potřebu likvidity investic. 

 
Pokud neprofesionální investor investuje do finančních nástrojů, doporučuje se, aby takto 
investoval pouze část částky, kterou hodlá investovat dlouhodobě.  Všem investorům se rovněž 
doporučuje, aby před jakoukoli investicí do finančních nástrojů požádali o radu profesionálního 

investičního poradce. 
 

Přístup 

 
Tyto webové stránky a informace, nástroje a materiály na nich obsažené nejsou určeny pro 
distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem, který je občanem nebo rezidentem 
jakékoli jurisdikce nebo se nachází v jakékoli jurisdikci, kde by taková distribuce, zveřejnění, 
dostupnost nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo by v takové jurisdikci 
podléhala společnost jakýmkoli registračním nebo licenčním požadavkům. 

 
Propojené webové stránky 

 
Webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky kontrolované nebo nabízené třetími 
stranami.  Společnost nepřezkoumala a tímto se zříká odpovědnosti za jakékoli informace nebo 
materiály zveřejněné na webových stránkách třetích stran, na které je odkazováno na webových 

stránkách společnosti. Vytvořením odkazu na webové stránky třetí strany společnost neschvaluje ani 
nedoporučuje žádné produkty nebo služby nabízené na těchto webových stránkách. 
 

Bezpečnost 
 

Pokud jako klient komunikujete se společností prostřednictvím e-mailu, měli byste vzít na vědomí, 
že bezpečnost elektronické pošty není zaručená. Odesíláním citlivých nebo důvěrných e-mailových 



zpráv, které nejsou šifrovány, přijímáte rizika takové nejistoty a možné ztráty důvěrnosti 
prostřednictvím internetu.  Internet není 100% bezpečný a někdo může vaše zprávy zachytit a 
přečíst. 

 
Soukromí 

 
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné v souladu s našimi 

Zásadami ochrany osobních údajů a budou sdíleny pouze v rámci společnosti a jejích obchodních 
partnerů a nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případného soudního řízení. Systémy 
sledování webových stránek mohou také shromažďovat údaje o tom, jaké stránky jste navštívili, jak 
jste tyto webové stránky objevili, jak často je navštěvujete apod.  Získané informace slouží ke 
zlepšení obsahu našich webových stránek a můžeme je použít k tomu, abychom vás kontaktovali 
jakýmkoli vhodným způsobem a poskytli vám jakékoli informace, o kterých se domníváme, že by 
pro vás mohly být užitečné. 
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