Disclaimer
Odesílatel této e-mailové zprávy deklaruje, že veškerý obsah této e-mailové zprávy, resp. jakýkoliv
projev vůle obsažený v této zprávě a/nebo v jakékoliv jiné formě předchozí či následné komunikace,
nesměřuje k uzavření smlouvy s jakýmkoliv jejím adresátem či jinou třetí osobou, s výjimkou dále
popsanou. Jakékoliv případné právní jednání odesílatele této e-mailové zprávy je pouhým jednáním
o uzavření smlouvy, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), případně přijetím nabídky ve smyslu ustanovení §
1740 OZ (s výjimkou dále popsanou), a tedy odesílatel neodpovídá za to, že nedojde k uzavření
takovéto smlouvy. Za řádnou nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731
OZ, případně přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 OZ, se považuje pouze taková
nabídka/takové přijetí nabídky, z jejíhož/z jehož obsahu vyplývá, že se jedná o závaznou/konečnou
nabídku či závazné/konečné přijetí nabídky (tj. obsahující v souladu s ustanovením § 1726 OZ
veškeré podstatné i pravidelné náležitosti smlouvy). V takovém případě si odesílatel vyhrazuje
právo smlouvu neuzavřít, a to v jakékoliv fázi jednání o jejím uzavření. V případě, že bude řádná
nabídka vyjádřena způsobem, jež je uveden výše, považuje se odpověď, resp. přijetí nabídky, s
jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění
podmínky nabídky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na
obchodní podmínky k přijetí nabídky se považuje vždy za novou nabídku. Jakékoliv podmínky
uvedené v průběhu jednání o uzavření smlouvy lze měnit pouze ve stejné či přísnější formě; nebudeli tato forma dodržena, má se za to, že takovou změnou nechtějí být smluvní strany vázány.
Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její celý obsah výše uvedeným způsobem (zejména
předmět smlouvy, cenu, dodací podmínky, přechod vlastnictví, sankční ujednání, možnost ukončení
smlouvy). Pokud nebylo ujednáno jinak, odesílatel právně jedná pouze v písemné formě, jiné
jednání odesílatele právně nezavazuje.
Každý adresát této e-mailové zprávy je povinen dbát, aby nebyly zneužity jakékoliv důvěrné údaje a
sdělení získané od jejího odesílatele a dbát, aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.
Ve shodném rozsahu je každý adresát této e-mailové zprávy povinen zavázat jakékoliv další
příjemce těchto údajů a sdělení.

The sender of this e-mail message declares that all content of the e-mail message, respectively any
expression of the intent contained in this message and / or any other form of previous or
subsequent communication is not intended to conclude a contract with the addressee or any other
third party, except as described below. Any possible legal acting of the sender of this e-mail
message is merely a negotiation of a contract, not a proposal for concluding a contract under §
1731 of the Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code (hereinafter "CC") or accepting the offer under §
1740 CC (except as described below), and therefore the sender is not responsible for not entering
into such a contract. A legitimate offer, ie. an offer to make a contract under § 1731 CC, or
acceptance of the offer under § 1740 OZ is considered only such the offer / the acceptance of the
offer of its content follows that it is a binding / a final offer or a binding / a final acceptance of the
offer (ie. consisting in accordance with § 1726 OZ all substantial and regular elements of the

contract). In this case, the sender reserves the right not to conclude the contract, at any stage of
the negotiations of its conclusion. In the case that the legitimate offer is expressed in a manner
that it is indicated above, it shall answer, respectively an acceptance of the offer, with all
amendments, variations or new arrangements, although it does not substantially alter terms of the
offer, always as a new offer. Also the connecting of business conditions or a reference to the
conditions of an acceptance of the offer was always considered as a new offer. Any conditions in
the course of the negotiations of the contract can only be changed in the same or stricter form; if
the form is not complied, it is understood that the parties don´t want to be bound by that change.
The contract is concluded at the moment that the parties have negotiated the entire contents as
described above (particularly the subject of the contract, the price, delivery terms, the transfer of
the ownership, penalty clauses, the possibility of termination of the contract). Unless otherwise
agreed, the sender acts legally only in written form, other acting does not legally bind the sender.
Each recipient of this e-mail message is obliged to ensure that they are not abused any confidential
information and statements obtained from its sender and care to prevent its disclosure without any
lawful reason. In the same range, each recipient of this e-mail message shall bind any other
recipients of the data and communications.

