PRÁVNÍ

UPOZORNĚNÍ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním
řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních
služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová
stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Elektronická komunikace
E-maily odesílané na veřejné dostupné či poskytnuté elektronické komunikace advokáta jsou určeny pouze pro
jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný od advokáta
obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.
Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo
počítačovými viry. Advokát nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy,
viry, či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a
advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím kontaktujte
nás. Advokát vychází z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem či jinou elektronickou komunikací,
akceptuje rizika z toho vyplývající.
Právní doložka webové stránky
Informace obsažené na webových stránkách www.padak.cz jsou poskytovány zdarma, mají obecný charakter
a vztahují se k tématům, která jsou předmětem zájmu jejich návštěvníků. Neslouží jako zdroj odborného
poradenství a nenahrazují v žádném případě profesionální právní služby. Při řešení konkrétních otázek
či rozhodnutí, proto, prosím, kontaktujte některého ze zvolených advokátů
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech
zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme
žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.
Přestože věnujeme maximální pozornost aktuálnosti a přesnosti informací uvedených na našich webových
stránkách, nemůžeme vzhledem k charakteru elektronické komunikace a neustále měnící se právní úpravě vždy
zajistit jejich naprostou aktuálnost, přesnost a kompletnost.
V případě, že potřebujete řešit jakékoliv konkrétní právní otázky, doporučujeme vám obrátit se některého ze
zvolených advokátů.

