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Před použitím těchto stránek si prosím pečlivě přečtěte podmínky pro její používání!
Obecná ustanovení
Advokátní kancelář JUDr. Jiří Hroněk (dále jen "advokátní kancelář") tímto vydává podmínky a právní omezení používání
jejich internetových stránek (dále jen "Podmínky používání Stránek").
Používání stránek
Dalšími vstupy a využíváním obsahu Stránek jste vyjádřili svůj souhlas s těmito Podmínkami používání. Provozovatel
Stránek je oprávněn provádět bez oznámení změny, úpravy, doplnění nebo zrušení částí těchto Podmínek používání. Váš
další přístup a používání Stránek po provedení jakékoliv takové změny předpokládá váš souhlas se změněnými
Podmínkami používání.
Účel
Stránky slouží k informativnímu účelu, jakož i pro poskytnutí právní pomoci.Nejsou míněny jako podklad pro investiční
nebo jiná rozhodnutí.
Odkazy na internetové stránky třetích stran
Stránky obsahují také odkazy na internetové stránky jiných společností a institucí při jejichž návštěvě je nezbytné se
seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Advokátní kancelář nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah,
změny, aktualizace nebo případnou nefunkčnost internetových stránek třetích stran.
Všeobecná omezení využití
Informace poskytované na těchto Stránkách nejsou určeny k distribuci nebo využití jakoukoliv fyzickou nebo právnickou
osobou v kterékoliv jurisdikci nebo zemi, ve které by taková distribuce nebo využití byly v rozporu s právem. Nejste
oprávněni využít tyto Stránky k jakémukoliv nezákonnému účelu nebo jakýmkoliv způsobem, který by byl v rozporu s
Podmínkami používání. Jste odpovědni za zajištění, že váš přístup a užití Stránky jsou v souladu s veškerými obecně
závaznými právními normami. Nejste oprávněni rozšiřovat jakékoliv informace zveřejněné na Stránkách nebo využívat
Stránky nebo jejich obsah ke komerčním účelům. Veškerá práva, která nejsou Podmínkami používání výslovně udělena,
jsou vyhrazena.
Vlastnická práva
Veškeré obchodní značky, loga a materiály, které lze okopírovat včetně textu, grafické a jiné symboly (společně dále jen
"Materiály ve Vlastnictví") zveřejněné na Stránkách jsou vlastnictvím advokátní kanceláře, jednotlivých advokátů nebo
jejich zákazníků nebo obchodních partnerů. Berete na vědomí, že tyto Materiály ve Vlastnictví jsou chráněny obchodní
značkou, právem kopírování, mezinárodními smlouvami nebo jiným duševním majetkem a zákony o vlastnických právech
České republiky a jiných zemí a že neoprávněné využití Stránek nebo Materiálů ve Vlastnictví může porušovat takové
zákony. Žádné údaje zveřejněné na Stránkách nejsou považovány (v důsledku překážky žalobního práva nebo jiným
způsobem) za udělení jakékoliv licence nebo práva využití Materiálů ve Vlastnictví jinak, než jak je výslovně uvedeno v
těchto Podmínkách používání. Jakákoliv statutární obchodní značka zveřejněná na Stránce se řídí statutem obchodních
značek platným v České republice, pokud není uvedeno jinak.
Ochrana dat
Ochrana osobních údajů se týká výlučně informací získaných online a využívá postupy Stránek. Advokátní kancelář si je
plně vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a řádně dodržuje principy jejich ochrany v souladu s platnými právními
předpisy. Tyto Podmínky používání popisují, které druhy informací od uživatelů této Stránky shromažďujeme a jak s
těmito informacemi nakládáme.
Při návštěvě našich stránek nebo použití některých z našich produktů či služeb můžete být požádáni o poskytnutí údajů
(např. vašeho jména, názvu vaší společnosti, adresy, čísla telefonu a faxu, e-mailové adresy a dalších informací)
umožňujících vaši identifikaci a kontakt s vámi. Tyto informace nám umožňují poskytovat přesně takové služby, které
právě potřebujete a které jsou uživatelsky přívětivé. Poskytnutí určitých služeb může být podmíněno vaší registrací.
Kdykoliv můžete poskytnutí osobních údajů odmítnout.
Vámi poskytnuté informace o vás, vaší společnosti, a to včetně vaší e-mailové adresy nebo jiných údajů umožňujících
identifikaci, může advokátní kancelář poskytnout pouze spolupracujícím advokátům nebo jiným spolupracujícím
subjektům, kteří jsou zavázáni mlčenlivostí ve smyslu zákona o advokacii.
Zřeknutí se záruk
Advokátní kancelář neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy nebo inzerce, uveřejněné na Stránkách
a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí jejich reklamy nebo inzerce.
Omezení právní odpovědnosti
V žádném případě advokátní kancelář neodpovídá vám nebo jakékoliv třetí straně za škody jakéhokoliv druhu vzniklé
jakýmkoliv způsobem, přímo nebo nepřímo, v souvislosti s vaším vstupem nebo využitím Stránek (společně dále jen
"Ztráty") mimo odpovědnosti spojené s poskytnutou právní pomocí, a vy se tímto výslovně a neodvolatelně zříkáte, v celém
rozsahu umožněným použitým zákonem, jakéhokoliv práva požadovat nebo vymáhat takové Ztráty. Bez omezení
předchozí věty, advokátní kancelář nebude odpovídat za jakékoliv přímé, zvláštní, vedlejší, nepřímé nebo následné Ztráty
(včetně, avšak bez omezení ztráty zisku, ztráty obchodu nebo dat nebo ztrátu dobré pověsti) vzniklé ve spojitosti s vaším
využitím Stránek, i kdyby advokátní kancelář nebo jakákoliv jiná strana byla vyrozuměna o této možnosti. V případě, že
výše uvedené omezení odpovědnosti bude shledáno neúčinným jakýmkoliv soudem příslušné jurisdikce, souhlasíte, že
úhrnná odpovědnost za jakékoliv ztráty bude omezena částkou jednoho amerického dolaru (1 USD).
Řídící právo a jurisdikce
Výklad a uplatnění těchto Podmínek používání se řídí zákony České republiky, bez ohledu na jejich možné kolize s
ustanoveními zákona. Jakýkoliv právní úkon provedený na základě nebo ve spojitosti s těmito Podmínkami používání
nebo vašeho přístupu nebo použití Stránky bude projednán výlučně příslušnými soudy se sídlem v České republice a vy
tímto výslovně souhlasíte a podrobujete se takové jurisdikci a místu konání a předem se zříkáte jakékoliv námitky v této
záležitosti.
Žádné prodlení nebo opomenutí advokátní kanceláře vykonat jakékoliv právo nebo požadovat dodržení jakéhokoliv
ustanovení těchto Podmínek používání nebude považováno za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání se stane nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným z
jakéhokoliv důvodu u soudu příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení pokládáno za oddělitelné od zbývajících
podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost těchto zbývajících Podmínek používání.
Závěrečná ustanovení
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou těchto Podmínek používání, nemá povahu žádného
právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých
případech výslovně uvedeno jinak.
Tyto Podmínky používání Stránky je oprávněn měnit či doplňovat pouze jejich provozovatel Advokátní kancelář JUDr. Jiří
Hroněk.
Aktuální Podmínky používání Stránky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
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