
Obchodní podmínky – Právní upozornění

Pojmy

• Webová prezentace eskladnik.cz, či její mutace *.eskladnik.cz dále jen portál

• Petr Záleský, Dolní Sytová 130, Háje nad Jizerou 51301, IČ: 76108732,  dále jen 
provozovatel

• Za registrovaného uživatele je považován jakýkoliv subjekt, který na portál přistupuje 
pomocí přihlašovacího jména a hesla.

Přístup a využití portálu

Portál, výlučně vlastněný provozovatelem, se skládá z části veřejně přístupné  a části vyhrazené pro
registrované uživatele. Portál je určen pro  poskytování, vyhodnocování a zpracovávání informací
zadaných registrovanými uživateli.

Přístup na portál je podmíněn tím, že si přečtete a budete souhlasit s tímto Právním upozorněním.
Pokud používáte portál jako registrovaný uživatel, znamená to, že souhlasíte výslovně, zcela a bez
výhrad s veškerým obsahem tohoto Právního upozornění  ve verzi  zde publikované v momentě
Vašeho přístupu. Pokud nesouhlasíte s Právním upozorněním, neměl byste používat ani navštěvovat
tento portál.

Do části vyhraněné pro registrované uživatele je přistupováno na základě uživatelského jména a
hesla. Přístup do této části portálu poskytuje provozovatel za úplatu ve výši dle zvoleného paušálu
nebo dohody. V případě neuhrazení celé dlužné částky ve stanovený termín určený provozovatelem,
si  provozovatel  vyhrazuje právo zamezit  registrovanému uživateli  přístup na portál  a dle  svého
uvážení i  případně odstranit  celý uživatelský účet včetně všech dat s  ním spojených - a to bez
jakýchkoliv dalších závazků či povinností vůči registrovanému uživateli. 

Provozovatel si též vyhrazuje právo na zamezení přístupu na portál na základě IP adresy, ze které
byl,  dle  jeho  názoru,  proveden  pokus  o  získání,  smazání  či  úpravu  dat  jiným  registrovaným
uživatelům. 

Obsah portálu

Portál nabízí registrovanému uživateli k dispozici webovou stránku s obsaženými informacemi s
vědomím, že i přes nejlepší úmysly a pečlivou přípravu může obsahovat nepřesnosti nebo chyby.

Registrovaný uživatel si uvědomuje, zná a přijímá, že obsažené údaje a informace mohou obsahovat
chyby, nepřesnosti nebo nebýt aktualizované. Proto by registrovaný uživatel neměl používat řečená
data a informace při rozhodování, která by mohla mít pro něj samotného, stejně jako pro třetí osoby
ekonomické nebo jiné důsledky, aniž by rozhodnutí předem na vlastní zodpovědnost řádně nezvážil.

Provozovatel  si  vyhrazuje právo na aktualizaci  obsahů webové stránky,  na odstranění,  omezení
nebo  znemožnění  přístupu,  dočasně  nebo  úplně,  stejně  jako  právo  na  úpravu  prezentace,
konfigurace  a  lokalizace  webové  stránky  a  jejích  podmínek  a  požadavků  pro  přístup,  přičemž
nezaručuje dostupnost ani nepřerušený provoz portálu. V případě, že bude provozovatel znát dobu a
čas  výpadku,  je  povinen  registrované  uživatele  o  této  skutečnosti  informovat  dostupnými
elektronickými prostředky.

Zproštění odpovědnosti 

Provozovatel  neodpovídá  za  žádné  škody  nebo  újmy  nastalé  na  základě  informací,  obsahu  či



výpočtů obsažených na této webové stránce nebo na kterých je založen její provoz, nebo na základě
obsažených informací nebo poskytovaných služeb na webových stránkách třetích stran, dostupných
z  této  stránky  prostřednictvím  hypertextových  odkazů,  které  se  řídí  vlastní  politikou  ohledně
ochrany osobních údajů a právního upozornění. 

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu způsobenou přímo nebo nepřímo, která by
mohla  nastat  přerušením  služby  webové  stránky,  zamezením  přístupu,  či  odstranění  dat
registrovanému uživateli ze strany provozovatele.

Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za nepravdivost (úplnou nebo částečnou) údajů, za
aktualizaci nebo přesnost údajů a informací jakéhokoli typu, ani za obsahy, údaje nebo informace
poskytnuté prostřednictvím webových stránek třetích stran.

I  přes  maximální  snahu  nemůže  provozovatel  zaručit  nepřítomnost  virů  či  jiných  elementů
vložených třetími stranami, a proto v žádném případě nebude zodpovědný za jakoukoli škodu nebo
újmu, která by mohla nastat přítomností virů či jiných elementů a způsobit odcizení, změny či ztrátu
dat registrovaných uživatelů.

Registrovaný uživatel výslovně a bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, že si pozorně přečte celý
tento dokument pokaždé, když na portál vstoupí, neboť dokument může být upravován.

V případě nesouhlasu s výše uvedeným je registrovaný uživatel povinen kontaktovat provozovatele
a požádat o zrušení uživatelského účtu a výmaz všech dat.


