
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 

(Poslední aktualizace: 12. prosince 2017) 

 

  

Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky užívání“) stanovují právně závazné termíny a podmínky 
užívání služeb a informací na těchto webových stránkách (dále jen „Webové stránky“). Vstupem na 
tyto Webové stránky souhlasíte s Podmínkami užívání, přičemž tento souhlas nabývá účinnosti 
okamžikem vaší první návštěvy Webových stránek. Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými podmínkami, 
tyto Webové stránky prosím nepoužívejte. 

 

Tyto Webové stránky spravuje a provozuje společnost Gedeon Richter Plc. (sídlo: H-1103 Budapest, 
19-21 Gyömrői út, Maďarsko; registrační číslo společnosti: Cg. 01-10-040944; dále jen „my“ (ve všech 
pádech) nebo „Společnost“ prostřednictvím reklamní agentury Progressive Studio Kft. (vývoj, údržba, 
hosting). 

 

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky užívání kdykoli revidovat nebo doplnit tak, že aktualizujeme tento 
text. Kdy byly tyto Podmínky užívání naposledy revidovány, můžete zjistit z titulku „Poslední 
aktualizace“ na začátku těchto Podmínek užívání.  Doporučujeme vám, abyste si tyto podmínky vytiskli 
pro případ, že do nich budete potřebovat v budoucnu nahlédnout. 

 

V případě rozporu mezi těmito Podmínkami užití a konkrétními ustanoveními uvedenými kdekoli jinde 
na Webových stránkách, budou platit ustanovení těchto Podmínek užívání. 

 

1. OMEZENÉ UŽÍVÁNÍ 

 

Obsah těchto Webových stránek a veškerý materiál na nich zveřejněný je duševním vlastnictvím 
Společnosti nebo poskytovatele licence a my vám poskytujeme pouze neexkluzivní, nepřenosné, 
nepostupitelné právo na užívání obsahu těchto Webových stránek. Dílo je chráněno autorským 
právem a smlouvami po celém světě. Veškerá taková práva jsou vyhrazena. Náš status (a status 
jakéhokoli identifikovaného přispěvatele) jako autorů obsahu na našich Webových stránkách musí být 
vždy potvrzen. Vždy musíte ponechat a učinit poznámku o jakémkoli komentáři, na který se vztahuje 
autorské právo a ostatní práva z duševního vlastnictví na stránkách stažených a vytištěných z těchto 
Webových stránek. Nemáte právo používat jméno a obchodní značku naší Společnosti bez našeho 
předchozího souhlasu. 

 

Také nesmíte, v plném ani částečném rozsahu, distribuovat, modifikovat nebo užívat obsah Webových 
stránek, včetně celého obsahu, obrázků, audio a video materiálů, pro veřejné nebo komerční účely bez 
předchozího písemného souhlasu Společnosti. Stvrzujete a souhlasíte s tím, že, pokud nebude 
zákonem stanoveno jinak, veškerý obsah zveřejněný na těchto Webových stránkách podléhá 
autorskému zákonu a nesmí být použit bez povolení Společnosti a příslušného autora jinak než 
v souladu s podmínkami popsanými v těchto Podmínkách užívání nebo s ustanoveními stanovenými 
v textu na těchto Webových stránkách. 

 

Společnost a další třetí osoby vám nemohou postoupit a převádět na vás žádné osobní nebo 
majetkové zájmy nebo oprávnění daná obchodními značkami, patenty, majetkovými právy a dalšími 
právy z duševního vlastnictví, která jsou takto označena. 

 

 

 



2. OMEZENÍ A VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI 

 

Tyto Webové stránky a jejich služby jsou určeny osobám sídlícím v Maďarsku. Netvrdíme, že obsah, 
který je k dispozici na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, je vhodný k užívání 
nebo dostupný v jiných oblastech.  

Webové stránky můžete navštěvovat a užívat na vlastní nebezpečí. Obsah těchto Webových stránek 
podává pouze všeobecné informace a nedává žádné lékařské rady nebo diagnózy, na které byste měli 
spoléhat. Nemůže být vykládán jako poskytování rad nebo doporučení a obsažené informace 
nemohou sloužit jako základ pro jakékoli rozhodnutí nebo kroky, včetně zdravotnických informací 
zveřejněných na Webových stránkách, které nemohou nahradit podrobné lékařské rady poskytnuté 
podle potřeb konkrétního pacienta. Ani tyto Webové stránky, ani jejich obsah nemají nahrazovat rady 
nebo diagnózu zdravotnického odborníka. Pokud budete mít jakékoli otázky týkající se zdravotního 
stavu, doporučujeme vám, abyste vždy vyhledali pomoc kompetentního zdravotního odborníka.  

 

Tyto Webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Vyhrazujeme si právo změnit, 
opravit a/nebo zlepšit stávající obsah i programy a produkty popsané v informacích bez předchozího 
oznámení. Vynakládáme přiměřené úsilí o aktualizaci informací na našich Webových stránkách, ale 
netvrdíme, nezaručujeme ani negarantujeme, výslovně ani implicitně, že obsah na našich Webových 
stránkách je přesný, kompletní nebo aktualizovaný. 

 

Pokud jste obchodník nebo zdravotnický odborník, vylučujeme všechny implicitní podmínky záruky, 
prohlášení nebo jiné podmínky, které by se mohly vztahovat na tyto Webové stránky nebo jakýkoli 
obsah na nich. Pokud jste spotřebitel, poskytujeme naše Webové stránky pouze pro domácí a 
soukromé užití a vy souhlasíte, že naše stránky nepoužijete k žádným komerčním nebo 
podnikatelským účelům. 

 

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme svou odpovědnost vůči vám tam, kde by to bylo 
nezákonné. V rozsahu umožněném zákony nenese Společnost ani žádné další osoby účastnící se vývoje 
a provozování těchto Webových stránek odpovědnost za jakoukoli chybu, škodu, ztrátu údajů nebo 
chybu v obsahu Webových stránek, která může vzniknout – přímo, nepřímo nebo náhodně – 
v souvislosti s navázáním spojení, prohlížením nebo stahováním při návštěvě těchto Webových 
stránek. 

 

Můžeme pozastavit nebo odvolat nebo omezit dostupnost našich Webových stránek nebo jejich části 
z obchodních a provozních důvodů, aniž bychom poskytli jakékoli vysvětlení nebo oznámení předem. 

 

3. ODKAZY NA TŘETÍ STRANY 

 

Pokud tyto Webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, 
tyto odkazy slouží pouze jako obecné informace. Takovéto odkazy by neměly být vykládány jako náš 
souhlas s těmito odkazovanými webovými stránkami nebo informacemi, které z nich můžete získat. 
Nad obsahem těchto stránek a zdrojů nemáme žádnou kontrolu. 

 

 

4. PRAVIDLA CHOVÁNÍ 

 

Při používání Webových stránek souhlasíte s dodržováním všech platných zákonů, předpisů a nařízení. 
Očekáváme, že uživatelé Webových stránek budou respektovat zákony i práva a důstojnost druhých 
osob. 



Naše Webové stránky a služby, které na svých Webových stránkách nabízíme, nesmíte používat 

 způsobem, který by to znamenal porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení. 

 způsobem, který by byl nezákonný nebo podvodný, nebo který by měl nezákonný nebo podvodný 
účel nebo účinek. 

 s cílem poškodit nebo se pokusit poškodit nebo jinak porušit zákonná práva nebo důstojnost 
druhých osob. 

 tak, že byste se vydávali za jinou osobu nebo subjekt, včetně, nikoli však pouze, jakéhokoli 
zástupce Společnosti. 

 k předání, nebo k zajištění posílání, jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy nebo jiných 
propagačních materiálů nebo jiných podobných žádostí. 

 k framování nebo zrcadlení jakékoli části Webových stránek. 

 k vytváření databáze stahováním a ukládáním obsahu Webových stránek 

 k vědomému předávání jakýchkoli údajů, zasílání nebo nahrávaní materiálů, které obsahují viry, 
trojské koně, červy, spyware, adware nebo jakékoli jiné škodlivé programy nebo podobné 
počítačové kódy nežádoucím způsobem ovlivňující činnost jakéhokoli počítačového softwaru 
nebo hardwaru. 

 k získání neoprávněného přístupu k našim Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše 
Webové stránky uloženy, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našim 
Webovým stránkám. Každé takové porušení nahlásíme příslušným úřadům pro vymáhání práva a 
budeme s těmito úřady spolupracovat při odhalování vaší identity. 

 

Pokud se dozvíme o jakýchkoli aktivitách, informacích nebo materiálech zveřejněných, předaných 
nebo jinak zpřístupněných prostřednictvím našich Webových stránek nebo v souvislosti s nimi, které 
by mohly představovat porušení těchto Podmínek užívání, máme právo, nikoli však povinnost, 
odstranit nebo deaktivovat přístup k příslušným informacím nebo materiálům nebo ukončit vaše 
užívání našich Webových stránek s okamžitou platností. Také máme právo sdělit vaši identitu jakékoli 
třetí straně, která bude tvrdit, že nějaký obsah zveřejněný nebo nahraný vámi na naše Webové stránky 
znamená porušení jejich práv z duševního vlastnictví nebo jejich práva na ochranu soukromí. 

 

5. STANDARDY OBSAHU 

 

 

Zvláštní pozornost budeme věnovat souladu s předpisy a nařízeními týkajícími se propagace a reklam 
na léky a zdravotnické prostředky. Například předepisování jediného léku nesmí být inzerováno tak, 
aby k tomu měla přístup široká veřejnost.  

Na základě oznámení odstraníme a upravíme nabídky a komentáře, které mohou být posuzovány jako 
nezákonná reklama na léky. 

 

Pokud najdete jakýkoli komentář, nabídku nebo text, který budete považovat za porušení těchto 
Podmínek užívání, za nezákonný nebo jakkoli zasahující do Standardů obsahu, oznamte to prosím 
moderátorovi mailem na adresu posta@richter.hu. Ve svém oznámení prosím identifikujte 
zpochybňovaný obsah a jeho přesné umístění. Pokud zjistíme, na základě vlastního uvážení, že vaše 
oznámení je oprávněné, odstraníme příslušný obsah a budeme vás o tom informovat.  

 

 

 

Jakýkoli obsah, který nahrajete na naše Webové stránky, bude považován za nedůvěrný a generický. 
Ke svému obsahu si zachováte svá vlastnická práva, ale budete nám muset poskytnout omezenou 
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licenci k používání, uchovávání a kopírování tohoto obsahu a jeho distribuci a zpřístupnění třetím 
stranám. 

 

6. TECHNICKÁ ODPOVĚDNOST  

 

Nezaručujeme, že naše Webové stránky budou bezpečné nebo že nebudou obsahovat chyby v 
programu, malware nebo viry. Máte odpovědnost za konfiguraci vaší informační technologie, 
počítačových programů a platformy pro přístup k našim Webovým stránkám a pro jejich řádné užívání. 
Navrhujeme používání firewallu a softwaru na ochranu před malwarem. 

 

V rozsahu povoleném zákonem neodpovídáme a nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli škodu, 
která vznikne na vašem počítači nebo na vašem majetku při připojování k těmto Webovým stránkám 
nebo při přístupu, používání nebo prohlížení jejich obsahu, včetně jakéhokoli nežádoucího incidentu, 
ke kterému by mohlo dojít při stahování jakýchkoli materiálů, údajů, textů, obrázků, video nebo audio 
materiálů. 

 

Kromě toho v obsahu povoleném zákonem neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody, ztráty 
nebo náklady, které mohou vzniknout z nesprávné činnosti nebo špatného fungování Webových 
stránek nebo z jakýchkoli podobných příčin; neodpovídáme ani za přesnost a aktuálnost informací 
zveřejněných na těchto Webových stránkách nebo dostupných jejich prostřednictvím. 

 

7. OCHRANA ÚDAJŮ 

 

Naše Oznámení o ochraně soukromí stanovuje podmínky, za kterých zpracováváme osobní údaje, 
které od vás získáváme, nebo které nám poskytujete. Při přístupu na tuto Webovou stránku musíte 
souhlasit s podmínkami Oznámení o ochraně soukromí. Podmínky Oznámení o ochraně soukromí jsou 
nedílnou součástí těchto Podmínek užívání. 

 

Některé ze služeb nabízených na těchto Webových stránkách nevyžadují předchozí identifikaci, takže 
vám poskytujeme přístup k obsahu těchto služeb, aniž byste museli odhalit svou identitu.  

 

8. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI, FRAMY 

 

Můžete vytvořit odkaz na naši domovskou stránku, pokud tak uděláte způsobem, který je poctivý a 
zákonný a nepoškozuje naši pověst ani jí nebude využívat. Nesmíte uvést odkaz, který by naznačoval 
jakoukoli formu spojení, souhlasu nebo potvrzení z naší strany, kde neexistuje. 

Nesmíte uvádět odkaz na tyto Webové stránky z webových stránek, které nevlastníte. Naše stránky 
nesmí být nikde framovány, ani nesmíte vytvářet odkaz na jakoukoli část našich stránek kromě 
domovské stránky. Vyhrazujeme si právo odvolat povolení k uvedení odkazu bez předchozího 
upozornění. 

 

 

Pokud si přejete vytvořit odkaz nebo jinak využít obsah našich Webových stránek jinak, než je 
stanoveno výše, musíte předem získat písemný souhlas Společnosti. V takovém případě prosím 
kontaktujte vedení oddělení pro právní záležitosti a globální provozní činnost (telefon: +36 1 431 4700; 
e-mail: compliance@richter.hu).  

 

9. COMPLIANCE 
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Nedodržení těchto Podmínek užívání představuje zásadní porušení podmínek, podle kterých můžete 
používat naše Webové stránky, a může vést k tomu, že učiníme všechny nebo některé z následujících 
kroků: 

 okamžité, dočasné nebo trvalé odvolání vašeho práva používat naše Webové stránky. 

 okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli textu nebo materiálu nahraného vámi na 
naše Webové stránky. 

 varování. 

 právní řízení proti vám o náhradu veškerých nákladů na základě odškodného (včetně, nikoli však 
pouze, přiměřených administrativních a právních výdajů) vyplývajících z porušení. 

 další právní kroky proti vám. 

 oznámení takových informací orgánům pro vymáhání práv, pokud budeme mít oprávněný pocit, 
že je to nezbytné. 

 

10. PLATNÉ PRÁVO 

 

Tyto Podmínky užívání, jejich obsah a formulace (a veškeré nesmluvní spory nebo nároky) se řídí 
maďarským právem. Obě strany souhlasí s výhradní pravomocí soudů v Maďarsku.  

 

11. NAPIŠTE NÁM 

 

Máte-li jakékoli otázky týkající se Webových stránek nebo těchto Podmínek užívání, obraťte se prosím 
na vedení oddělení pro právní záležitosti a globální provozní činnost (telefon: +36 1 431 4700; email: 
compliance@richter.hu). 
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