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Právní upozornění 

Toto upozornění upravuje podmínky užívání webových stránek www.jtis.cz a další důležitá právní upozornění. 

Před užíváním těchto webových stránek se prosím seznamte s podmínkami jejich užívání. 

Podmínky užívání webových stránek www.jtis.cz (dále jen „webové stránky“) 

Provozovatelem těchto webových stránek je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 
700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 47672684, člen skupiny J&T FINANCE GROUP SE (dále jen „J&T 
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.“), kterému přísluší všechna autorská a majetková práva k obsahu těchto 
webových stránek v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů, není-li uvedeno jinak. Informace a obsah těchto webových 
stránek je určen výhradně pro soukromé účely uživatelů. Pro jiné účely je jejich využití, např. formou jejich 
šíření, kopírování, dalšího zpracování, úpravou, archivací, odkazováním se na ně nebo stahováním jejich 
obsahu, podmíněno výslovným souhlasem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. V případě, že J&T 
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. poskytne souhlas s takovým užitím, použitý soubor nebo informace nesmí být 
obsahově nebo jiným způsobem pozměněna a vyžaduje se vždy uvedení J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, 
a.s. jako zdroje. 

Tato internetová stránka je výhradně určena k poskytování informací o J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. a 
o jejích obhospodařovaných a administrovaných fondech. Obsah těchto internetových stránek má informativní 
charakter. To se nevztahuje na informace, jejichž uveřejňováním na webových stránkách si J&T INVESTIČNÍ 
SPOLEČNOST, a.s. plní své zákonné povinnosti (např. zveřejňování aktuální hodnoty podílových 
listů/investičních akcií jednotlivých fondů a další informačních povinností). Ostatní informace nelze považovat za 
daňové nebo právní rady, ani za nabídku ke koupi nebo prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů či 
k poskytování investičního poradenství a nepředstavují ani analýzu investičních příležitostí. Není - li uvedeno 
jinak, nemá obsah těchto stránek ani charakter podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení 
jednání o jakékoliv transakci.  

Zpracování údajů uživatelů webových stránek 

Pro přístup do některých částí této internetové stránky, např. pro odběr novinek nebo pro přístup do části pro 
registrované uživatele, může být potřebné poskytnutí některých nevyhnutných osobních údajů uživatele ve 
smyslu 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 (GDPR).  
Informace o zpracovávání osobních údajů jsou dostupné v informačním memorandu dostupném na našich 
internetových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.  

Rizika spojena s investováním do investičních nástrojů 

S investicí do investičních nástrojů (tj. do podílových listů a/nebo investičních akcií investičních fondů 
obhospodařovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s.) je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty 
investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výkonnost fondu v 
minulosti není spolehlivým ukazovatelem ani zárukou výnosů v budoucnosti. Jakékoli predikce nebo budoucí 
výhledy na trhu nejsou žádnou zárukou ani spolehlivým ukazovatelem skutečného vývoje trhu.  

Úplné názvy a kompletní údaje o investičních fondech včetně rizik spojených s investováním a poplatcích 
naleznete ve statutech fondů a ve sdělení klíčových informací v českém jazyce, které jsou umístněné na této 
internetové stránce v sekci „Fondy“„ a/nebo v listinné podobě v klientském centru J&T INVESTIČNÍ 
SPOLEČNOSTI, a.s. nebo u některého smluvního distributora. 

Vhodnost investičního nástroje se odvíjí od finanční situace investora, jeho vztahu k riziku, zkušenostech 
v oblasti investování a jeho znalostech. Před provedením investice se prosím obraťte na svého osobního 
bankéře, investičního zprostředkovatele nebo jeho vázaného zástupce.  

Vyloučení odpovědnosti 

 

Při sestavovaní obsahu internetových stránek vychází J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. z aktuálně 

dostupných informací v čase jeho zhotovení a ze zdrojů, které považuje za důvěryhodné. Přesto v žádném 

případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zveřejněných informací. J&T INVESTIČNÍ 

http://www.jtis.cz/
http://www.jtis.cz/
https://jtis.cz/dokumenty/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.pdf
https://jtis.cz/poradna/dokumenty/o-fondech
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SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by uživatelům vznikly v souvislosti 

s užíváním internetových stránek a využitím informací z nich získaných, ani za škodu vzniklou z důvodu 

částečné nebo úplné nefunkčnosti připojení k internetovým stránkám.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách J&T INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOSTI, a.s.. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. si vyhrazuje právo provést změny na těchto 

internetových stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Užíváním těchto internetových stránek uživatel 

potvrzuje, že se seznámil s podmínkami jejich používání a souhlasí s nimi. Uživatel dále potvrzuje, že vstup a 

užívání těchto internetových stránek je výlučným rozhodnutím a odpovědností uživatele.   


