Platební instituce Roger a.s.
Platební instituce dle ČNB
Kopečná 940/14, 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 217 434
e-mail: info@roger.cz
web: www.roger.cz
IČO: 017 29 462

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽBY ROGER OVĚŘENÍ
ČLÁNEK I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto provozní podmínky upravují používání služby Roger ověření poskytované Provozovatelem.
Roger ověření umožňuje Uživatelům orientačně ověřovat finanční zdraví svých obchodních
partnerů.
2. Provozovatel umožňuje přístup ke službě Roger ověření Uživatelům, přičemž Uživatelé jsou
oprávněni přístup využívat za podmínek stanovených v těchto provozních podmínkách.
3. Užívání služby Roger ověření se řídí výhradně těmito provozními podmínkami.
4. Následující pojmy psané na počátku s velkým písmenem, budou mít v těchto provozních
podmínkách následující význam:
„Dokumentace“ znamená obecný pojem zahrnující jak Úplnou, tak Zkrácenou dokumentaci. Je-li
v těchto provozních podmínkách užíván pojem Dokumentace, znamená to, že se dané ustanovení
vztahuje jak na Úplnou, tak i Zkrácenou dokumentaci.
„Provozovatelem“ je společnost Platební instituce Roger a.s., IČO: 017 29 462, se sídlem Kopečná
940/14, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně pod sp. zn. B 7900.
„Unikátním pokynem“ se rozumí pokyn Uživatele Provozovateli k zaslání Dokumentace. Tento
pokyn vytvoří Uživatel zadáním IČO obchodního partnera do formuláře služby Roger ověření,
přičemž zadání jednoho IČO je jedním Unikátním pokynem.
„Uživatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo využila službu Roger ověření.
„Úplnou dokumentací“ se rozumí technická dokumentace poskytnutá na základě Unikátního
pokynu v rozsahu: identifikační údaje subjektu (název, IČO, sídlo, aj.), rating subjektu (např. skóre
subjektu, pravděpodobnost úpadku, obrat, zisk, informace o zařazení do Roger whitelist ve formě
ano/ne a jiné informace podle dostupnosti), finanční informace (např. poměr aktiv a pasiv, ROA a
jiné informace podle dostupnosti), insolvence (informace ve formě ano/ne o tom, zda je subjekt v
úpadku), informace o spolehlivosti plátce DPH.
„Roger ověření“ nebo „Službou“ se rozumí produkt ověření vyvinutý Provozovatelem, který
umožňuje orientační ověření finančního zdraví subjektů obsažených v databázi tohoto produktu.
„Zkrácenou dokumentací“ se rozumí technická dokumentace poskytnutá na základě Unikátního
pokynu v rozsahu: identifikační údaje subjektu (název, IČO, sídlo, aj.), rating subjektu (skóre
subjektu, informace o zařazení do Roger whitelist ve formě ano/ne), URL odkaz na stránku, kde se
nachází podrobnější informace.
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ČLÁNEK II.
OBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU
1. Využití služby Roger ověření je Uživatelům umožněno jako jednorázové, a to pouze ve chvíli, kdy ji
využívají, resp. se jim podaří ji využít. Využitím této Služby nedochází k uzavření jakékoli smlouvy
mezi Uživatelem a Provozovatelem, kterou by Uživatel získal nárok na budoucí užití Roger ověření.
2. Uživatel se zavazuje, že s výstupy z Roger ověření nebude nijak obchodovat či je jakkoli jinak
zhodnocovat a využije je výhradně pro své interní nebo soukromé potřeby.
3. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet Roger ověření či výstupy z něj jakkoli upravovat nebo
měnit. Rovněž se zavazuje, že se nebude pokoušet o využití informací získaných při přístupu k této
Službě pro jakékoli komerční účely a neposkytne tuto Službu či její výstupy žádné třetí osobě.
4. Provozovatel prohlašuje, že výstupy z Roger ověření jsou informativního charakteru. Provozovatel
není ratingovou agenturou. Službou Provozovatel neposkytuje právní, daňové, investiční či jiné
poradenství a výstupy z této Služby nemohou být v žádném případě chápány jako poradenství
v jakémkoli smyslu.
5. Provozovatel neručí za dostupnost služby Roger ověření, ani za její funkčnost, její výstupy,
vhodnost užití, aktuálnost a/nebo přesnost obsažených informací, popř. za jakékoli jiné prvky
obsažené ve Službě. Uživatel uznává, že všechny podklady získané prostřednictvím Roger ověření
jsou informativního charakteru a Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné užití
těchto informací při rozhodování o navázání, ukončení či změně spolupráce se subjekty, které
bude Uživatel přes Roger ověření vyhledávat.
6. Provozovatel je oprávněn omezit přístup k Roger ověření jakémukoli Uživateli na základě svého
uvážení, zejména v případech, kdy má podezření, že Uživatel využívá Službu v rozsahu, který
neodpovídá užití pro soukromé nebo interní účely.
7. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za jakoukoli újmu vzniklou Uživateli v důsledku
spoléhání se na informace obsažené v Roger ověření, ani za újmu vzniklou v důsledku
nedostupnosti Služby z jakéhokoli důvodu, popř. nefunkčnosti Služby či jakékoli její části.
ČLÁNEK III.
DOKUMENTACE
1. Zadáním Unikátního pokynu ve službě Roger ověření obdrží Uživatel Dokumentaci.
2. Úplnou dokumentaci obdrží Uživatel jen v případě, že ke službě Roger ověření přistupuje
z webových stránek Provozovatele https://www.roger.cz/overeni/
3. Zkrácenou dokumentaci obdrží Uživatel v případě, že ke službě Roger ověření přistupuje
z jakéhokoli jiného zdroje, než webová stránka uvedená v odst. 2
ČLÁNEK IV.
CENA
1. Provozovatel prohlašuje, že přístup k Roger ověření poskytuje Uživatelům bezplatně.

2/3

ČLÁNEK V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Byla-li mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena samostatná smlouva upravující práva a
povinnosti smluvních stran při využívání služby Roger ověření a jsou-li některá ustanovení smlouvy
v rozporu s těmito provozními podmínkami, budou mít ustanovení takové smlouvy přednost před
ustanoveními těchto provozních podmínek.
2. Tyto provozní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
3. Uživatel prohlašuje, že se před použitím Roger ověření s těmito provozními podmínkami seznámil,
rozumí jim a zavazuje se k jejich dodržování.
4. Provozovatel je oprávněn tyto provozní podmínky jednostranně měnit.
5. Tyto provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1. 6. 2021
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