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: Zásady komunikace společnosti  

Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv společnosti exe, a.s., se sídlem 

Bratislava, Plynárenská 1, Slovenská republika, Registrační číslo: 17321450, 

prostřednictvím odštěpného závodu exe, a.s., odštěpný závod, se sídlem Praha 4, 

Budějovická 778/3a, IČ: 05099994, (smlouvy dodavatelské, rámcové, s významnými 

zákazníky ap.). 

i) E-maily spolu s jejich případnými přílohami jsou určeny výhradně konkrétním 

adresátům a mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li zamýšleným adresátem, 

obratem, prosíme, informujte odesílatele vráceným e-mailem. Poté e-mail smažte. 

Současně vezměte na vědomí, že jakékoliv neautorizované šíření, úpravy nebo 

sdělování obsahu či kopírování obsahu e-mailu a jeho příloh je přísně zakázáno. 

ii) Není-li uvedeno jinak, nepředstavuje e-mailová zpráva konečný návrh na uzavření 

smlouvy, změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu.  

iii) Odesílatel nepřijímá odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu e-

mailu, které vzniknou například v důsledku přenosu e-mailem.  

iv) E-mail a jakoukoliv odpověď na něj může číst zaměstnavatel nebo příkazce 

odesílatele, aby byla zajištěna kontinuita pracovních činností a umožněn dohled nad 

nimi.  

v) Exe uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a 

jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti. Vylučuje se zejména možnost, aby 

jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či 

dodatkem, protože takové jednání je považováno za novou nabídku na uzavření 

smlouvy. Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím 

návrhu smlouvy. Jednání exe, a.s. před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o 

smlouvě budoucí. 

vi) Za konečný návrh na uzavření smlouvy vyplývající z předchozích jednání je 

považován pouze takový návrh obchodního partnera, který je předložen v písemné 

formě a zpravidla je podepsaný vlastnoručním či zaručeným elektronickým podpisem 

jeho oprávněné osoby. Společně s návrhem na uzavření smlouvy je druhé straně 

sdělena lhůta pro přijetí návrhu. 

vii) Uzavření smlouvy musí předcházet schválení v rámci interního schvalovacího 

procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení svědčí připojení podpisu 

oprávněné osoby na vyhotovení smlouvy či vystavení objednávky z příslušného 

systému. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, 

příp. objednávka vystavena. 

viii) Za exe, a.s. mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti 

nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou plnou mocí. 

ix) Výše uvedená pravidla se vztahují i na změny smluv. 

http://www.exe.cz/


 
 

          exe, a.s., odštěpný závod 

Budějovická 778/3a 

140 00 Praha 4  

www.exe.cz  

x) Každá jednající strana nese své náklady s touto činností související. Žádosti o 

úhradu nákladů vynaložených druhou stranou bude vyhověno pouze v případě, že exe, 

a.s. byla na tyto náklady před jejich vynaložením písemně a prokazatelně upozorněna 

a jejich vynaložení schválila. Jiné náklady budou ze strany exe, a.s. považovány za 

nepředvídatelné a nebudou tedy hrazeny. 

xi) Každá z jednajících stran nese riziko neuzavření smlouvy sama. Žádná ze stran 

nemá nárok na náhradu škody způsobenou neuzavřením smlouvy. 

xii) Vaše kontaktní osobní údaje zpracovává společnost exe, a.s. v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. Úplné informace o ochraně osobních údajů ve 

společnosti exe, stejně tak jako o vašich souvisejících právech a možnostech 

kontaktovat společnost v této záležitosti naleznete zde. 
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