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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
POVAHA PŘÍSPĚVKŮ A INFORMACÍ UVEDENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH 

Informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze obecné povahy a v žádném případě se nutně 

nemusí jednat o vyčerpávající, úplný, přesný ani aktualizovaný výklad dané právní úpravy. 

Při zpracovávání příspěvků a informací zpravidla nebereme ohled na potřeby žádného konkrétního 

případu a z této podstaty se tedy nejedná o právní či odbornou radu ve smyslu ustanovení § 2950 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené na těchto 

internetových stránkách žádným způsobem nenahrazují placenou právní službu. 

 
Upozorňujeme, že informace uvedené na těchto internetových stránkách nejsou nijak závazné, když 

právně závazným je pouze stanovisko příslušného soudu či jiného orgánu v konkrétní věci vyjádřené 

jeho pravomocným rozhodnutím. Nelze jednoznačně vyloučit, že by se příslušný soud či jiný orgán, 

který by se danou záležitostí zabýval, mohl přiklonit k názoru odlišnému, a proto neneseme odpovědnost 

za jakoukoliv aplikaci názorů vyjádřených na těchto internetových stránkách na konkrétní případ.  

 
V případě, že potřebujete specifickou právní radu v konkrétní věci, prosíme, neváhejte se na nás obrátit 

na některém z našich kontaktů. 

 
ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN 

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky či obsah třetích stran. 

Za takový obsah neneseme jakoukoli odpovědnost. V případě, že shledáte jakýkoliv obsah, na který na 

těchto internetových stránkách odkazujeme jako závadný, neprodleně nás, prosíme, kontaktujte. 

 
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

Elektronické zprávy mohou být ovlivněny zkomolením či pozměněním dat, zpožděním nebo mohou být 

napadeny škodlivým softwarem. I přesto, že vyvíjíme maximální možné úsilí k prevenci těchto rizik, 

nelze je zcela eliminovat. Zároveň vycházíme z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje 

prostřednictvím e-mailu, si je uvedených rizik a jejich důsledků plně vědom a dobrovolně je přijímá. 

 
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Obsah těchto internetových stránek podléhá právům k duševnímu vlastnictví a nelze jej užívat bez 

předchozího písemného souhlasu jeho autorů. 

 
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE 

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

mezi advokátem a klientem - spotřebitelem, když mimosoudním řešením těchto sporů byla pověřena 

Česká advokátní komora (na základě zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších 

předpisů). Více informací naleznete na internetových stránkách tohoto pověřeného subjektu: 

www.cak.cz. 


