
Podmínky a rozsah použití 

Účel internetové stránky 

Internetová stránka, kterou si prohlížíte (níže „internetová stránka“), navrhla a vytvořila společnost 

Fidia Pharma CZ s.r.o. (níže také „společnost“ nebo „Fidia“), jako infrastrukturu pro komunikaci 

se subjekty (níže „uživatelé“), kteří mají zájem o informace (údaje, texty, snímky, zvuky apod., níže 

souhrnně označované jako „obsah“), týkající se společnosti a jejich výrobků a služeb. V rámci 

obsahů, publikovaných společností Fidia na internetové stránce, je možné získat informace užitečné 

pro uživatele (níže také „veřejnost“), vyjádřené v pohodlně srozumitelné formě, i informace 

vědeckého charakteru, určené k použití zdravotnickými pracovníky (níže „zdravotničtí pracovníci“). 

Obsahy internetové stránky nemají reklamní účel, ani nemohou být interpretovány jako nabídka nebo 

vybízení k předepsání, k dodávce, ke koupi nebo k prodeji výrobků společnosti Fidia.  

Internetová stránka společnosti: 

Fidia Pharma CZ s.r.o. 

Sídlo: Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 140 00, Česká republika 

IČ: 411 96 074 

Telefon: +420 244 911 888 

E-mail: info@fidiapharma.cz 

(„Fidia“) 

 

Obecná pravidla pro navigaci na internetové stránce 
Přístup na internetovou stránku a navigaci na ní, stejně jako její prohlížení, stahování a jakákoli forma 

použití obsahů internetové stránky, jsou podmíněny podmínkami, uvedenými v tomto počítačovém 

dokumentu (níže souhrnně „podmínky“ nebo jednotlivě „podmínka“) a platnými předpisy, protože 

jsou aplikovatelné. 

Přijetí podmínek  
Pro přístup na tuto internetovou stránku a navigaci na ní musí uživatele bezpodmínečně akceptovat 

podmínky, nařízené v tomto počítačovém dokumentu, v nejaktualizovanějším textu, publikovaném 

společností Fidia, která si vyhrazuje právo jej pravidelně měnit, a který převyšuje a má větší váhu než 

jakýkoli jiný předchozí text, a jakákoli jiná specifická podmínka, která tam, kde je přítomna na 

kterékoli straně internetové stránky, je třeba ji chápat jako plně přijatou těmito podmínkami, jakož i 

každým a jakýmkoli platným aplikovatelným zákonným nařízením. 

Když společnost Fidia shledá v kterémkoli chování uživatelů porušení podmínek, vyhrazuje si právo 

přijmout vůči těmto uživatelům, bez předešlého upozornění, jakýkoli úkon bude pokládat na základě 

jejího, nenapadnutelného mínění za vhodný. Společnost Fidia si výslovně vyhrazuje možnost 

dovolávat se zrušení licence pro přístup do vyhrazených prostor internetové stránky, jsou-li součástí, 

a příslušných podmínek ve vztahu k uživatelům, odpovědným za porušení, i odstranění jakékoli 

informace, programu a/nebo materiálu, vloženého na internetovou stránku samotnými uživateli. 

Rozumí se, že společnost Fidia nepřijímá žádnou odpovědnost za následky chování uživatelů a že 

zůstávají zachovaná práva společnosti i z hlediska náhrady všech škod. 

Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za obsah internetové 

stránky. 
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Obsahy internetové stránky jsou tvořeny informacemi o společnosti plus informacemi, které se týkají 

prováděných aktivit výzkumu a vývoje nabízených výrobků a služeb.  

Informace a prohlášení, vztahující se na společnost Fidia, budou výslovně identifikovány jako takové 

prostřednictvím příslušných prohlášení odpovědnosti, jsou-li společností Fidia považované za výraz 

firemního názoru na jakoukoli oblast. Jakákoli jiná informace nebo prohlášení, které není výslovně 

autorizováno společností Fidia, není vztažitelná na společnost a nevyjadřuje její oficiální postoj. 

Společnost Fidia dále výslovně varuje uživatele, aby vzali na vědomí a uznali, že obsahy internetové 

stránky a souvisejících internetových stránek mají výhradně informační charakter. Žádnému z těchto 

obsahů nemůže být žádným způsobem přiřazena hodnota lékařského názoru nebo předpisu, 

diagnostického a/nebo terapeutického, který by nahrazoval důvěrný vztah mezi pacientem a lékařem. 

Společnost Fidia vyzývá uživatele, aby probrali se svým lékařem obsahy a jakýkoli druh informace, 

související se zdravím, jakož i každý a kterýkoli lékařsko-vědecký výkon a/nebo poradenství, klinické 

i terapeutické, související s diagnostikou, s prognózou a s terapií patologií, příznaků, vedlejších 

účinků a nepříznivých účinků. 

Informace týkající se léčivých specialit, podávatelných výhradně na základě lékařského předpisu, 

jsou-li součástí, si lze přečíst výhradně v příslušných vyhrazených prostorách internetové stránky, na 

kterou je přístup, v souladu s nařízeními aplikovatelného souvisejícího předpisu, vyhrazen pouze 

zdravotnickým pracovníkům. 

Společnost Fidia sestavila obsahy internetové stránky na základě svých nejlepších aktuálních znalostí, 

a zavazuje se pečovat o ně s nepřetržitou přesností a aktualizací, ale nepřijímá žádnou odpovědnost 

v souvislosti s případnými nepřesnostmi, neshodami, nekompletnostmi, nevhodnostmi, chybami nebo 

nedochvilností při jejich aktualizaci.  

Společnost Fidia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předešlého upozornění změnit své výrobky a 

služby, a kdykoli je pozastavit nebo stáhnout z trhu kteréhokoli státu světa, jako i aplikovat kdykoli 

a bez jakéhokoli předběžného upozornění změny, korekce a zlepšení jakéhokoli prvku obsahů 

internetové stránky.  

Je povinností uživatelů pravidelně nahlížet na internetovou stránku, vědomě vyhodnotit každý prvek 

obsahů, jejich souvislost se společností Fidia a případné aktualizace internetové stránky. 

Uživatelé uznávají, že přístup na internetovou stránku a navigace na ní, jakož i použití informací, 

které tvoří její obsahy, jsou předmětem jejich výhradní odpovědnosti. 

Ani společnost Fidia, ani žádná třetí strana, zainteresovaná do vytváření, realizace a publikace 

internetové stránky, a jakékoli další související internetové stránky, nemohou být považování za 

odpovědně za jakoukoli škodu, přímou, náhodnou, následnou nebo nepřímou, která pochází z 

přístupu, použití nebo chybějícího použití internetové stránky nebo jakékoli jiné, s ní související.  

Internetová stránka a obsahy jsou vyhrazeny pro navigaci a prohlížení ze strany osob starších, než je 

věk uvedený příslušným místním aplikovatelným předpisem. V žádném případě nebudou zohledněné 

případné žádosti ze strany subjektů ve věku nižším než tento uvedený věk, ani jim nebude 

odpovězeno. 

Omezení odpovědnosti společnosti Fidia ohledně počítačové 

bezpečnosti internetové stránky 

Žádná odpovědnost nebude moci být přiřazena společnosti Fidia v důsledku následků způsobených 

viry, spywarem nebo jinými škodlivými programy, které by nebyly identifikovány a deaktivovány 

bezpečnostním softwarem internetové stránky nebo jako důsledek přístupu na internetovou stránku 

nebo navigace na ní, nebo stahování materiálů, údajů, textů, obrázků, videa nebo audia internetové 

stránky, nebo dále použití kterékoli části obsahů internetové stránky. Společnost Fidia si vyhrazuje 

právo kdykoli přerušit nebo pozastavit činnost internetové stránky bez toho, aby z toho vyplývala 

jakákoli vlastní odpovědnost, a bez toho, aby přerušení nebo pozastavení byly následkem úkonů nebo 

opomenutí ze strany společnosti Fidia nebo třetí strany. 



Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za interní i externí 

odkazy Opt–in 

Společnost Fidia si vyhrazuje právo vložit na internetovou stránku, do prostoru pro veřejnost nebo do 

vyhrazených prostor, jsou-li součástí, spojení (níže „odkazy“), které přesměrují uživatele na jiné 

strany internetové stránky (níže „interní odkazy“) nebo případně na internetové stránky ostatních 

společností skupiny Fidia (i tato spojení jsou považována, ve smyslu a v důsledku těchto podmínek, 

za interní odkazy) nebo i internetové stránky třetích stran (níže „externí odkazy“), jejichž obsahy jsou 

považovány společností Fidia, na základě jejího, nenapadnutelného posouzení, za předmět zájmu pro 

uživatele.  

Co se týče interních odkazů, politika společnosti Fidia zakazuje komunikaci ze strany samotné 

společnosti Fidia ohledně obsahů prostřednictvím počítačových programů, aktivovatelných během 

navigace na internetové stránce bez souhlasu uživatelů, tam kde je potřebný, podle speciálního 

předpisu.  

Co se týče externích odkazů, zásady komunikace společnosti Fidia zakazují vkládat na internetovou 

stránku spojení na vedlejší strany internetových stránek třetích stran, jiných než úvodní stranu (níže 

„přímé odkazy“), protože obsahy publikované na těchto vedlejších stranách jsou majetkem vlastníků 

souvisejících internetových stránek. Externí odkazy jsou poskytnuty uživatelům internetové stránky 

čistě a výhradně kvůli pohodlí. Společnost Fidia může kontrolovat obsah externích odkazů. 

Společnost Fidia proto výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost, která je navzdory tomu spojená s 

obsahy publikovanými na uvedených internetových stránkách a s počítačovou bezpečností jejich 

navigace. Uživatelé uznávají, že společnost Fidia nenese žádnou odpovědnost ohledně dostupnosti 

nebo obsahů internetových stránek, na které externí odkazy posílají, stejně tak jako není odpovědná, 

přímo nebo nepřímo, za škody pocházející z použití obsahů dodaných těmito internetovými 

stránkami. Uživatelé přistupují na tyto internetové stránky na své vlastní riziko, a proto přístupem 

uznávají, že k tomu dochází na základě jejich vlastní vůle a na jejich výhradní odpovědnost. Navigace 

uvnitř internetových stránek, spojených s internetovou stránkou prostřednictvím externích odkazů, 

podléhá pravidlům určeným příslušnými vlastníky. Společnost Fidia výslovně varuje uživatele, že 

aktivací externích odkazů přerušují navigaci na internetové stránce na základě vlastního rozhodnutí 

a bez jakéhokoli donucení.  

Autorská práva a další práva na duševní vlastnictví ve vztahu 

k obsahům a informacím třetí strany 

S výjimkou případu výslovného a specifického písemného prohlášení od společnosti Fidia jsou 

obsahy publikované na internetové stránce chráněny z hlediska použití, reprodukce a celkového nebo 

částečného šíření výhradními právy na duševní vlastnictví (patenty, registrované a/nebo 

neregistrované ochranné známky, autorské právo a příbuzná práva, mimo jiné včetně práva na 

software, zdrojový kód, kód objektu, grafická rozhraní, API a také práva ohledně databank a jiná 

související práva), kterými jsou vybaveny výhradně společnosti skupiny Fidia. Registrované a 

neregistrované ochranné známky, charakteristické znaky, loga a názvy společností prezentované na 

internetové stránce jsou ve výhradním vlastnictví a/nebo jsou využívány společnostmi skupiny Fidia, 

nebo jim jsou poskytnuty na základě licence a nesmí být používány a/nebo využívány uživateli bez 

předešlé písemné autorizace od společností skupiny Fidia. Obsahy mohou být použity uživateli pouze 

ve shodě s platnými pravidly a podmínkami, a proto v případě bez výslovného oprávnění uvedených 

společností obsahy nemohou být kopírovány, reprodukovány, šířeny, přeposílány a/nebo přenášeny, 

ani částečně, žádným způsobem, na žádném nosiči a s žádným nástrojem. Společnost Fidia výslovně 

varuje, že případná reprodukce, včetně částečné, obsahů internetové stránky na jiné internetové 

stránce nebo internetovém serveru bude pronásledována ve smyslu občanských i trestních zákonů. 



Uživatelům internetové stránky není přiznáno žádné právo na ekonomické využití obsahů, které patří 

společnostem skupiny Fidia, nebo údajů, informací a materiálů třetích stran, vložených na 

internetovou stránku, ani s odkazem na ochranné známky, patenty, technologie, výrobky, procesy ani 

na žádné jiné právo na duševní vlastnictví společností skupiny Fidia nebo třetích stran, na které se 

odkazuje na internetové stránce. S výjimkou omezení specificky aplikovatelných na jednotlivé 

obsahy na základě příslušných prohlášení, vložených na internetovou stránku, uvedené společnosti 

poskytnou uživatelům licenci pro zobrazování, stahování a tisk obsahů výslovně k použití pro osobní 

potřebu. V každém případě platí povinnost pro uživatele neodstraňovat ze stažených nebo vytištěných 

obsahů jakýkoli odkaz na práva na duševní vlastnictví společností skupiny vztahující se na tyto 

obsahy. Rozčlenění částí nebo sekcí obsahů této internetové stránky a/nebo jejich reprodukce na 

internetových stránkách, spravovaných třetími stranami, mimo společností skupiny Fidia, je 

zakázáno. Dále je zakázáno bez výslovného oprávnění od uvedených společností jakékoli použití 

obsahů této internetové stránky pro účely, které nejsou výhradně osobní. Uživatelé se zavazují 

udržovat společnosti skupiny Fidia bez úhony z jakékoli reklamace, škody, odpovědnosti, soudního 

řízení a jakéhokoli dalšího následku ve formě předsudků vyplývajících z porušení příslušných 

předpisů, týkajících se práv třetích stran, čistě pro účely příkladu lze uvést autorská práva a příbuzná 

práva, ochranné známky, patenty, práva na duševní a průmyslové vlastnictví, nekalá soutěž a 

pomlouvání, za které jsou uživatelé volání k odpovědnosti během navigace na internetové stránce a 

při používání obsahů. Společnosti skupiny Fidia nepřijímají žádnou záruky ani odpovědnosti za 

případná porušení práv třetích stran v důsledku nezákonného použití, které je v rozporu s 

podmínkami, nebo v každém případě nevhodného, obsahů internetové stránky ze strany uživatelů. S 

výjimkou pravidel na ochranu diskrétnosti a předpisu pro oblast ochrany osobních údajů uživatelů a 

případných protichůdných dohod budou všechny informace a materiály odesílány nebo publikovány 

na internetové stránce uživateli, prostřednictvím elektronické pošty nebo jakéhokoli jiného 

prostředku, budou zpracovány společnostmi skupiny Fidia jako nediskrétní informace a nechráněné 

úředním nebo průmyslovým tajemstvím, ani žádnou povinností mlčení, zákonní nebo smluvní, není-

li nařízeno jinak samotnými společnostmi skupiny. S výjimkou jakéhokoli zákonného zákazu, nebo 

následné specifické dohody, uzavřené mezi společnostmi skupiny Fidia a uživateli, s operacemi 

odeslání a/nebo přeposlání na internetovou stránku, uživatelé postupují a společnosti skupiny Fidia 

kupují, jakékoli právo a nárok, včetně jakéhokoli a všech práv na duševní vlastnictví, na všechny 

údaje, informace, obsahy a materiály, odeslané a přeposlané na internetovou stránku, s plnou 

pravomocí použití a využití ze strany společností skupiny Fidia; čistě pro účely příkladu lze uvést 

reprodukci, přenos, publikaci, i v počítačové formě a odeslání nebo přeposlání personálu společností 

skupiny Fidia a/nebo třetích stran. Uživatelé dále uznávají kromě společností skupiny Fidia jakoukoli 

pravomoc použití a ekonomického využití jakékoli informace, údaje, nápadu, principu, know-how 

nebo technického řešení, které je předmětem komunikací, přijatých prostřednictvím internetové 

stránky pro jakýkoli účel, přičemž čistě pro účely příkladu lze uvést vývoj, výrobu, reklamu a 

obchodování s výrobky a/nebo službami na základě těchto informací. 

Závěrečná pravidla 
V případě, kdyby některá z podmínek uvedených v tomto počítačovém dokumentu byla považována 

za nicotnou, neplatnou nebo neúčinnou, kvůli rozporu s některým aplikovatelným přikazujícím 

předpisem, tato podmínka bude interpretována a aplikována ve smyslu, v kterém se shoduje s 

přikazujícím předpisem a zároveň se odlišuje co nejméně od společného záměru stran, vyjádřeného 

v textu neaplikované podmínky. Kdyby to nebylo možné, daná podmínka bude vcelku nebo částečně 

neaplikována, ve prospěch rozhodujícího zákonného předpisu, který je aplikovatelný na skutkovou 

podstatu. Případné neaplikování jedné nebo více podmínek tohoto dokumentu nemá za následek 

neaplikování ostatních podmínek. Přístupem na internetovou stránku uživatelé uznávají, že akceptují 

pro všechny spory, související s přístupem a navigací na kterékoli straně a/nebo prostoru internetové 

stránky a/nebo s použitím, v jakékoli formě, tam publikovaných obsahů, a/nebo s interpretací a 

uplatněním podmínek, výhradní aplikací podstatného a procesního zákona České republiky a volbou 



výhradního soudního dvora České republiky, volbou výhradní územní kompetence soudního dvora 

v Praze, vše při zachování předpokladů, určených souvisejícím místním předpisem na ochranu 

spotřebitele, jsou-li aplikovatelné. Uživatelé uznávají tištěnou verzi tohoto počítačového dokumentu 

a jakéhokoli oznámení od společnosti Fidia, i přenesenou počítačově nebo publikovanou na 

internetové stránce, jako přípustný písemný důkaz, ve smyslu aplikovatelného souvisejícího předpisu, 

ve vztahu k případným soudním nebo administrativním řízením. Společnost Fidia si vyhrazuje 

výhradním způsobem vlastnictví a uplatňování všech práv, která nejsou výslovně přiřazena 

uživatelům podmínkami, určenými v tomto počítačovém dokumentu.  

Zásady komunikace společnosti Fidia si kladou za cíl poskytnout uživatelům stále účinnější 

nástroje pro zaručení podnikové transparentnosti.  

Vyzýváme vás k pravidelnému prohlédnutí této strany s cílem ověřit aplikované aktualizace. 

Informační oznámení bylo publikováno dne: 1. 1. 2023 

Předcházející aktualizace: 
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