
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

Před použitím těchto internetových stránek se prosím pozorně seznamte s následujícími podmínkami jejich 
používání. Používáním těchto internetových stránek potvrzujete Váš souhlas s těmito podmínkami používání. 
Jestliže nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a neberte v úvahu zde obsažené informace.  

Tyto internetové stránky jsou vlastněny a provozovány společností INTERVET, s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 251 28 621, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou C 52082 (dále jen „INTERVET”). INTERVET je součástí skupiny společností MSD. Tyto internetové 
stránky jsou určeny pouze pro občany či rezidenty České republiky. INTERVET nečiní žádné prohlášení v tom smyslu, 
že by materiály obsažené na těchto internetových stránkách byly vhodné pro použití mimo území České republiky a 
odpovědnost za dodržování právních předpisů platných na území Vašeho státu tedy dopadá na Vás.  

1. Akceptace. Použitím těchto internetových stránek potvrzujete svůj souhlas s tím, že podmínky používání obsažené 
v tomto dokumentu a zásadách ochrany osobních údajů pro tyto internetové stránky jsou pro Vás závazné a budete 
jednat v souladu s nimi. INTERVET si vyhrazuje právo podle své úvahy čas od času tyto podmínky změnit.  

2. Rozsah. Podmínky používání obsažené v tomto dokumentu se vztahují pouze na používání těchto internetových 
stránek. INTERVET a jeho přidružené společnosti provozují další internetové stránky, na které se vztahují jejich vlastní 
podmínky používání uvedené na těchto stránkách.  

3. Obsah. Přestože na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny informace týkající se zdravotních potíží a 
jejich léčby, v případě, že takové zdravotní potíže nastanou, musíte vyhledat kvalifikovaného zdravotnického odborníka 
za účelem poskytnutí příslušné lékařské pomoci. INTERVET si nečiní žádné nároky ohledně přesnosti nebo úplnosti 
obsahu těchto internetových stránek a nepřebírá v tomto ohledu žádné záruky. Jste srozuměni s tím, že přístup na tyto 
internetové stránky a jejich používání je na Vaše vlastní riziko. 

Určité části těchto internetových stránek mohou být určeny pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jste-li 
zdravotnickým odborníkem, vezměte prosím na vědomí, že informace obsažené na těchto internetových stránkách 
nejsou zamýšleny jako úplné a nemají nahrazovat Váš lékařský úsudek. Doporučujeme Vám konzultaci rovněž s dalšími 
odbornými zdroji a zdroji, na které je odkazováno, před tím, než provedete jakékoliv vyhodnocení nebo léčebné 
rozhodnutí.  

4. Použití. Máte možnost si vytisknout jednu kopii a stahovat si výňatky z kterékoliv stránky/stránek na těchto 
internetových stránkách pro Vaše vlastní použití. Nesmíte měnit listinné nebo digitální kopie jakýchkoliv materiálů, které 
se vytisknete nebo stáhnete a žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo jakýkoliv grafický obsah 
nesmíte používat odděleně bez doprovodného textu. Právní postavení společnosti INTERVET (a jakýchkoliv 
jmenovaných přispěvatelů) coby autorů materiálů na těchto internetových stránkách musí být za všech okolností 
respektováno. Žádnou část materiálů z těchto internetových stránek nesmíte použít ke komerčním účelům. Pokud si 
vytisknete, pořídíte kopii nebo si stáhnete jakoukoliv část těchto internetových stránek v rozporu s těmito podmínkami, 
Vaše právo na používání těchto internetových stránek ihned zanikne a máte povinnost, podle naší volby, vrátit nebo 
zničit veškeré pořízené kopie materiálů.  

Jestliže umožníte propojení (link) na tyto internetové stránky, musíte tak učinit férovým a zákonným způsobem, který 
bude v souladu s příslušnými regulatorními požadavky a pokyny, nebude poškozovat pověst společnosti INTERVET 
ani jejích přidružených společností a nebude na této pověsti ani nijak parazitovat. Nesmíte vytvořit propojení takovým 
způsobem, který by naznačoval jakoukoliv formu sdružení, schválení nebo podpory ze strany společnosti INTERVET 
nebo jejích přidružených společností, pokud žádná taková skutečnost neexistuje. Nesmíte vytvořit orámování těchto 
internetových stránek ani nesmíte vytvořit propojení na žádnou jinou část těchto internetových stránek, než na 
domovskou stránku. Jakékoliv propojení na tyto internetové stránky musí být na žádost společnosti INTERVET 
neprodleně odstraněno.  

5. Přístup ke službám. Přístup na tyto internetové stránky je umožněn dočasně a INTERVET si vyhrazuje právo bez 
předchozího upozornění stáhnout nebo změnit služby poskytované na těchto internetových stránkách. INTERVET 
neodpovídá za nedostupnost těchto internetových stránek, ať už k ní dojde kdykoliv, na jakkoliv dlouhou dobu a 
z jakéhokoliv důvodu. 

6. Prohlášení. Jako uživatel těchto internetových stránek odpovídáte za přesnost informací, které poskytujete 
společnosti INTERVET. Budete-li reagovat informacemi zahrnujícími např. zpětnou vazbu, otázky, komentáře nebo 



návrhy ohledně obsahu těchto internetových stránek, nebudou takové informace považovány za důvěrné a INTERVET 
nebude vázán ve vztahu k těmto informacím jakoukoliv povinností a bude oprávněn využít jakékoliv myšlenky, koncepty, 
know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích k jakémukoliv účelu, včetně, avšak nikoliv výlučně, vývoje, 
výroby a prodeje produktů zahrnujících takové informace.                

7. Ochrana soukromí. Seznamte se prosím se zásadami ochrany osobních údajů pro tyto internetové stránky, které 
popisují způsob, jakým společnost INTERVET nakládá s osobními údaji. 

8. Propojení na jiné internetové stránky. Tyto internetové stránky mohou obsahovat propojení na jiné internetové 
stránky koncernu MSD a internetové stránky třetích subjektů. Společnost INTERVET nenese jakoukoliv odpovědnost 
za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které je umožněno aktivní propojení. Na tyto internetové stránky se 
uplatní jejich vlastní podmínky používání.                              

9. Duševní vlastnictví. Na veškeré materiály na těchto internetových stránkách se uplatní autorské právo společnosti 
INTERVET nebo licence, která jí byla poskytnuta za účelem použití těchto materiálů, není-li výslovně uvedeno jinak. 
Jakékoliv kopírování části nebo veškerého obsahu jiným způsobem než v souladu s bodem 4 těchto podmínek je 
zakázáno.     

10. Vyloučení záruk. Materiál obsažený na těchto internetových stránkách je poskytován bez jakéhokoliv prohlášení, 
podmínek nebo záruk ohledně jeho přesnosti. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy tímto společnost 
INTERVET a její přidružené společnosti výslovně vylučují veškeré předpoklady, záruky a další podmínky, které by mohly 
implicitně vyplývat z právních předpisů včetně, avšak nikoliv výlučně, záruk za uspokojivou kvalitu, použitelnost pro 
daný účel, vynaložení přiměřené péče a odbornosti a neporušení vlastnických práv. Uživatel nese riziko spojené s 
používáním těchto internetových stránek a INTERVET nenese jakoukoliv odpovědnost za počítačové viry, škodlivý 
software, škodlivá data nebo jakýkoliv jiný materiál, který je technologicky škodlivý a napadne uživatele po použití těchto 
internetových stránek.  

11. Odpovědnost. INTERVET tímto vylučuje jakoukoliv svoji odpovědnost za veškeré nároky, ztráty nebo požadavky 
jakéhokoliv druhu (bez ohledu na to, zda takové nároky, ztráty, požadavky nebo škody byly předvídatelné, známé a 
jestli se vztahovaly na nedbalost, porušení smluvní povinnosti nebo jakýkoliv jiný případ) vznikající z používání nebo 
v souvislosti s používáním těchto internetových stránek nebo informací, obsahu nebo materiálů obsažených na těchto 
internetových stránkách. Přestože INTERVET usiluje o zajištění správnosti obsahu těchto internetových stránek v době 
jeho uveřejnění, INTERVET nenese jakoukoliv odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nepřesný obsah internetových 
stránek. Žádné ustanovení v těchto podmínkách používání nezbavuje ani neomezuje společnost INTERVET její 
odpovědnosti za škodu na zdraví, včetně smrti, způsobenou nedbalostním jednáním společnosti INTERVET (nebo jejích 
zaměstnanců, zástupců nebo vedoucích pracovníků), ani za podvodně učiněné zkreslené prohlášení, nebo jakýkoliv 
jiný odpovědnostní vztah, který nemůže být podle platných právních předpisů vyloučen nebo omezen.  

12. Rozhodné právo. Používání těchto internetových stránek a jejich obsah se řídí českým právem. Tyto podmínky 
používání, jejich předmět a vznik, jakož i spory týkající se mimosmluvních závazků nebo nároků se budou řídit českým 
právem. 

13. Důsledky. INTERVET si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit používání 
těchto internetových stránek Vaší osobou, a to bez uvedení důvodu. Jestliže Vaše protiprávní jednání způsobí dalším 
osobám újmu, potvrzujete svůj souhlas s tím, že nahradíte společnosti INTERVET veškeré škody a zprostíte ji 
odpovědnosti za jakékoliv ztráty, škody nebo výdaje. Jakékoliv spory vzešlé z tohoto dokumentu nebo v souvislosti s 
Vaším používáním těchto internetových stránek budou vyřešeny prostřednictvím v dobré víře vedeného jednání stran. 
Jestliže se takové úsilí ukáže bezvýsledným, budou veškeré rozpory, nároky nebo spory předloženy výlučně příslušným 
soudům v České republice.  

14. Změny těchto podmínek. INTERVET je oprávněn tyto podmínky pravidelně aktualizovat. INTERVET si vyhrazuje 
právo dle své úvahy změnit, doplnit nebo odstranit části těchto podmínek. Pokud se rozhodneme změnit tyto podmínky, 
uveřejníme upravený text těchto podmínek na těchto internetových stránkách s tím, že v některých případech můžeme 
na tyto změny upozornit e-mailem.                   

Podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.  

                     


