
 

Všeobecné Obchodní Podmínky 
(Dále jen "VOP") 

 
Tento dokument ze dne 1.4.2021 stanovuje podmínky vztahu mezi Lurity SK, sro se sídlem na 
Staré grunty 18, 84104 Bratislava, IČO: 53635663, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního 
soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 151212 / B, (dále jako "LURITY"), a Partnerem který se 
zaregistroval na Stránce (dále jen "Partner"). 
 
Úvod 
(A) LURITY je obchodní společnost poskytující služby v oblasti vizuální reklamy s měřenou 
sledovaností prostřednictvím Stránky. 
 
(B) Partner má zájem používat Stránku a to na základě podmínek stanovených touto dohodou. 
 
(C) Partner vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami spolupráce v jejich plném rozsahu 
potvrzením této smlouvy přes Stránku.  



 

Definice pojmů 
LURITY a Partner se dohodly na následujících definicích pojmů použitých v této smlouvě. 
"Stránka" - souhrnu obsahu označení webstránky https://www.lurity.com a Portálu 
https://portal.lurity.com 
 
"Portál" - webové rozhraní umožňuje zadávat a spravovat reklamní kampaně, pracovat s 
agenturním a affiliate programem a další služby související se šířením a zprostředkováním 
reklamy. 
 
"GDPR" - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES 
 
"Ochrana soukromí" - informace o ochraně soukromí ve smyslu článku 12 a násl. GDPR jsou 
dostupné na https://www.lurity.com/ochrana-sukromia 
 
"Událost Force majeure" - každá vnější událost, která je mimo kontrolu LURITY, kterou lze od ní 
rozumně předpokládat; včetně (ne však výlučně) vyšší vůle, sázky, výluky nebo dalšího rušení 
práce, vyhlášení války, blokády, blesku, ohně, zemětřesení, bouře, záplav, výbuchu, vládního 
zásahu, vyvlastnění, zákazu přímé intervence, embarga, prodlení v dostupnosti nástrojů 
nemožnosti a / nebo prodlení v obdržení úředního povolení či jakýchkoliv licencí. 
 
"Inzerce" - šíření reklamy prostřednictvím reklamní sítě LURITY; 
 
"Médium" - se rozumí reklamní nosič jako funkční celek propojených komponent (např. PC, SW, 
LCD / LED obrazovka a příslušenství). 
 
"Účet" - virtuální účet na Portálu. 
 
"Registrace" - vytvoření virtuálního účtu Inzerenta na Stránce. 
 
"Inzerent" - subjekt, právnická nebo fyzická osoba, která šíří svou reklamu prostřednictvím 
LURITY; 
 
"Administrátor" je pracovník LURITY pověřen technickou nebo obchodní podporou Partnerů, 
schvalováním Inzerce a dalších aktivit souvisejících se správou úctou; 
 
"Uživatel" je fyzická osoba s plným / omezeným přístupem do Účtu; 



 

 
"Mediální prostor" - je doba po kterou je Médium aktivní a zobrazuje reklamy, tzv. od počátku 
otevírací doby po konce otevírací doby. 
 
 
"Platební brána" - technické řešení umožňující bezpečnou platbu za zboží a služby na přes 
Stránku. Provozovatel platební brány na Stránce je Braintreepayments 
https://www.braintreepayments.com. 
 
"Platební cyklus" - platby za Inzerci se zpravidla realizují před spuštěním kampaně 
 
"Fakturační cyklus" - vyúčtovací faktury jsou automaticky generované a zasílány systémem 
LURITY po ukončeném kalendářním měsíci. 
  



 

1. Registrace účtu 
1.1. Partner během procesu registrace povinen vyplnit následující údaje: 
a) Obchodní název společnosti 
b) Jméno, příjmení, email, heslo a mobil Uživatele, který registruje Účet jménem Partnera. 
1.2. Partner je povinen během procesu registrace vyzván na akceptaci těchto VOP a Ochrany 
soukromí. Akceptací těchto VOP a Ochrany soukromí vyslovuje Partner souhlas s těmito 
podmínkami, dokument nabývá platnosti a Partner získává kromě webové části Stránky 
přístup do administračního rozhraní Stránky. 
1.3. Potvrzením těchto VOP Uživatel potvrzuje a zaručuje se, že je podle platných předpisů 
České republiky a země svého občanství nebo rezidence, oprávněn s LURITY uzavřít platnou 
smlouvu, která vzniká potvrzením těchto VOP. Pokud Stránku používá Uživatel jako zástupce 
jiné osoby pak potvrzením těchto VOP potvrzuje a zaručuje se, že je platně a účinně oprávněn 
takovou osobu zastupovat. Pokud není Uživatel podle země svého občanství nebo rezidence 
plnoletý nebo oprávněný LURITY uzavřít smlouvu na základě těchto VOP bez souhlasu 
zástupce, pak potvrzením těchto VOP potvrzuje a zaručuje se, že má souhlas zákonného nebo 
jiného zástupce na používání Stránky a potvrzení a akceptování těchto VOP. Uživatel zároveň 
potvrzuje a zaručujete se, že je schopen dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, 
povinnosti, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto VOP. 
1.4. Přístup Uživatele do Účtu bude zajištěn kombinací emailu a hesla, kterou si Uživatel zvolí. 
LURITY má právo v tomto případě ověřit pravdivost emailu adresy zasláním ověřovacího 
emailu. Uživatel má možnost ve vlastním zájmu zvýšit zabezpečení Účtu prostřednictvím 
dvoufaktorové autentizace prostřednictvím zaslané SMS zprávy od LURITY. LURITY má právo 
v tomto případě ověřit pravdivost mobilního telefonního čísla zasláním ověřovací sms. 
1.5. Uživatel, který registroval Účet Partnera získává automaticky administrátorská práva k 
Účtu, které mu umožňují kompletní správu Účtu. Tento Uživatel je dále oprávněn umožnit 
přístup do Účtu jiným Uživatelům a přiřadit jim odpovídající roli. S uvedeným Partner 
bezvýhradně souhlasí. 
1.6. Partner svou Registrací souhlasí že bude zodpovědný za: 
a) poskytnutí aktuálních, přesných a úplných informací vyžadovaných při registraci a v 
souvislosti s používáním Stránky; 
b) zachování přesnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informací; 
c) provedení všech opatření k zajištění ochrany svého Účtu. 
1.7. Partner je oprávněn používat ve svém Účtu kromě svého obchodního názvu, i své logo v 
podobě, v jaké ho standardně používá ve vztahu k veřejnosti, avšak pouze ve formátu a 
rozlišení stanoveném technickými podmínkami LURITY přístupnými na Stránce. Logo nesmí 
obsahovat jakékoliv reklamní informace (např. Slogan, odkaz na slevovou akci atd.), Případně 
grafické označení stejné nebo podobné s označením používaným LURITY. Partner není 
oprávněn použít jako své logo na Stránce takové označení, ke kterým nevlastní práva nebo 



 

které by mohly zasahovat do práv třetích osob k označením. Partner nese plnou odpovědnost 
za škodu způsobenou použitím označení v rozporu s právními předpisy České republiky. 
LURITY si vyhrazuje právo z podnikatelského účtu Partnera odstranit jakékoliv logo, a to i bez 
uvedení důvodu. 
1.8. LURITY je oprávněn ale ne povinen ověřit pravdivost údajů v Účtu z veřejně dostupných 
zdrojů nebo v rámci ověření Partnera telefonicky / emailem kontaktovat. 
1.9. Partner je povinen udržovat své identifikační a kontaktní údaje zadané v rámci 
podnikatelského účtu neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti může docházet ke 
zmatení nebo klamání koncových zákazníků. 
1.10. Partner odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých údajů, které uvede při 
registraci nebo následně vyplní / změní přes Portál. LURITY se bude na správnost těchto údajů 
spoléhat. LURITY neodpovídá za žádné škody, které vznikly v souvislosti s uvedením 
nesprávných nebo nepravdivých osobních nebo jiných údajů. V případě pokud v důsledku 
uvedení nesprávných nebo nepravdivých osobních nebo jiných údajů ze strany Partnera 
vznikne škoda jakékoli Partnerovi, LURITY nebo třetí osobě, je za tuto škodu odpovědný pouze 
Partner. V případě pokud bude LURITY v souvislosti s uvedením nesprávných nebo 
nepravdivých údajů uložena povinnost nahradit škodu třetí osobě, Partner se zavazuje LURITY 
v plném rozsahu nahradit všechny s tím související výdaje, včetně prostředků potřebných na 
náhradu škody třetí osobě. 
1.11. Pokud Partner umožní dalším Uživatelům používat svůj Účet, odpovídá za to, že se 
takové třetí osoby budou při používání Stránky řídit těmito VOP. Porušení těchto VOP těmito 
osobami se bude považovat za porušení těchto VOP Partnerem. LURITY neodpovídá za žádné 
škody, které by mohly Partnerovi vzniknout v souvislosti s úkony Uživatele nebo třetích osob 
na jeho Účtu. 
1.12. LURITY neodpovídá za škody, které vzniknou Uživateli nebo Partnerovi v souvislosti s 
narušením bezpečnosti Účtu nebo v důsledku toho, že třetí osoba neoprávněně získala přístup 
k Účtu. 
 
2. Platební podmínky 
2.1. Partner je před začátkem využívání služeb LURITY povinen zadat údaje o platební kartě 
přes Stránku do Platební brány. LURITY má právo ověřit platnost platební karty zrealizováním 
mikro-platby. 
2.2. Partner je povinen za využívání služeb LURITY v řádném Platebním cyklu nebo při 
dosažení Transakčního limitu. 
2.3. Partner rozumí a souhlasí, že při neprovedení platby z jakékoliv příčiny jsou všechny 
služby LURITY pro Partnera dočasně přerušeno až do úspěšného zrealizování platby. 
 
3, Práva a povinnosti partnera 



 

3.1. Partner se při používání Stránky zavazuje: 
a) nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Stránky obsah, který 
porušuje práva třetích osob nebo je protiprávní, hanlivý, urážlivý, obscénní, podvodný nebo 
jinak nevhodný; 
b) nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Stránky obsah obsahující 
osobní nebo identifikační údaje jiné osoby než Uživatele nebo Partnera pokud nemá na takové 
použití souhlas dané osoby; 
c) nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Stránky jakýkoliv škodlivý 
počítačový kód, soubory nebo programy, jejichž účelem je narušit nebo znemožnit používání 
Stránky nebo jakéhokoli jiného softwaru nebo hardwaru; 
d) nenahrává, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Stránky zavádějící nebo 
falešné údaje a informace, které mají za cíl vyvolat omyl u ostatních uživatelů nebo zakrýt 
původ přenášené zprávy; 
e) používat Stránky výlučně dovoleným způsobem, v souladu s tímto VOP a / nebo platnými 
právními předpisy České republiky; 
f) dále neprodávat, nepronajímat, neposkytovat za úplatu nebo bezúplatně Stránku nebo její 
část třetím osobám bez souhlasu LURITY (např. jako "cloud computing" nebo "software as a 
service") nebo právo k používání Stránky jakkoli nezatížit; 
 
3.2.Partner není oprávněn měnit zdrojový nebo strojový kód Stránky a snažit se o jejich zpětný 
překlad a ani jinak zasahovat do jeho funkcionalit. Stránka není poskytována pod některou z 
volně šiřitelných licencí (GNU GPL a jiné volně šiřitelné licence). 
3.3. Partner odpovídá za jakýkoliv obsah, který do Stránky poskytnou; odpovídají zejména za 
to, že k takovému obsahu mají právo, které je opravňuje takový obsah na Stránku nahrát. 
Všechna práva Partnera k takovému obsahu zůstávají zachovány (včetně práv duševního 
vlastnictví). LURITY si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení prozkoumat jakýkoli obsah, který 
bude na Stránku přidán. 
3.4. Partner uděluje LURITY nahráním nebo uložením jakéhokoli obsahu na Stránku 
nevýhradní, bezplatnou, časově, geograficky a věcně neomezenou licenci k použití takového 
obsahu za účelem na jaký ho Partner na Stránku umístil (např. Šíření Inzerce, umístění 
hodnocení / reference od Partnera na Stránce atd ). Partner souhlasí, že LURITY je oprávněn v 
rozsahu podle předchozí věty licenci postoupit na třetí osobu i udělit sublicenci v rozsahu 
podle předchozí věty. 
3.5.V prípade ak akýkoľvek obsah umiestnený na Stránke alebo Reklamných obrazovkách 
porušuje práva tretích strán, prípadne Partnera, môže sa osoba domnievajúca sa že jej práva 
boli porušené túto skutočnosť oznámiť LURITY a žiadať odstránenie takéhoto obsahu zo 
Stránky alebo Reklamnej obrazovky. LURITY nie je povinný vyhovieť žiadosti ak: 



 

a) Sťažovateľ nepredloží všetky svoje identifikačné údaje alebo identifikačné údaje vlastníka 
alebo držiteľa práv k obsahu, vrátane kontaktných údajov; 
b) Sťažovateľ dostatočne vierohodne nepreukáže, že on alebo osoba, ktorú zastupuje, je 
vlastníkom alebo držiteľom práv k obsahu; 
c) Sťažovateľ dostatočne presne neidentifikuje obsah, ktorý porušuje jeho práva alebo práva 
osoby ktorú zastupuje; 
d) Sťažovateľ nepredloží ním podpísané vyhlásenie, že podľa jeho najlepšieho vedomia obsah, 
ktorý žiada stiahnuť alebo obmedziť porušuje jeho práva alebo práva osoby ktorú zastupuje 
a že nahradí LURITYovi akúkoľvek škodu a náklady, ktoré môžu v dôsledku toho, že žiadosti 
bude vyhovené vzniknúť; 
e) Sťažovateľ nepredloží písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že je 
oprávnený zastupovať osobu, o ktorej tvrdí že je držiteľom alebo vlastníkom práv, ktoré sú 
porušované. 
3.6. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody znáša Partner všetky náklady 
a nároky na škodu spojené s takýmto porušením (vrátane, avšak nie výlučne, poplatkov 
spojených s právnym zastúpením).  
 
4. Práva a povinnosti LURITY 
4.1. LURITY nenese žádnou odpovědnost za obsah Účtu. 
4.2. LURITY má právo dočasně nebo trvale odstranit jakoukoliv informaci vloženou Partnerem 
na Stránku a to i bez uvedení důvodu, především ale v případě, že nabude podezření o její 
protiprávní povaze nebo o jejím rozporu s těmito VOP. 
4.3. LURITY je oprávněn vést databázi Partnerů a Uživatelů, obsahující jejich identifikaci, 
kontaktní údaje, seznam produktů, seznam a statistiky Médií a tyto zobrazovat na Stránce i po 
vymazání Účtu nebo po ukončení smluvního vztahu s Partnerem z jakéhokoliv důvodu. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti LURITY v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu Ochrany 
soukromí. 
4.4. LURITY je kromě případů uvedených výše v těch VOP oprávněn dočasně nebo i trvale 
zablokovat nebo úplně zrušit Účet v případě porušení (nebo podezření na porušení) jakýchkoli 
povinností stanovených těmito VOP, zejména však porušení následujících podmínek: 
a) porušení zákazu vedení podvodného podnikatelského nebo osobního účtu; 
b) porušování předpisů na ochranu spotřebitele ze strany Partnera; 
c) porušení povinnosti provádět aktualizaci identifikačních a kontaktních údajů; 
d) porušování pravidel jiných programů provozovaných LURITY, ke kterým Partner přistoupil; 
 
 



 

4.5.Po zablokování nebo zrušení je Partnerovi zamezen přístup k tomuto Účtu, souborům nebo 
jinému obsahu Účtu. LURITY nemá povinnost odstranit ze serveru kopie souborů a jiného 
obsahu Účtu a LURITY ani nemá povinnost zpřístupnit Partnerovi obsah Účtu. 
4.6. V případě zrušení nebo pozastavení činnosti Stránky může být Účet zablokován nebo 
zrušen a Partnerovi může být zamezen přístup k tomuto Účtu, souborům a jinému obsahu 
Účtu. 
4.7. LURITY, jeho ředitelé, zaměstnanci, pracovníci, zástupci a dodavatelé v žádném případě 
neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku), 
poškození dobrého jména nebo dat vyplývající z používání Stránky, dostupnosti, spoléhání se 
na užívání, vlastnosti a funkce Stránky, nemožnosti používat Stránku, změny nebo zablokování 
Stránky a to i v případě, že byli na tuto skutečnost upozorněni. 
4.8. LURITY má povinnost všechny dotčené osoby řádně informovat o zpracovávání jejich 
osobních údajů o Ochraně soukromí. 
4.9. Partner tímto dává LURITY výslovný souhlas s tím, aby v případě jakékoli kontroly ze 
strany orgánů veřejné moci mohl poskytnout orgánům veřejné moci všechny a veškeré 
dokumenty, údaje a další informace, které mu byly Partnerů zpřístupněny. Zpřístupněním 
informací, dat a dokumentů se rozumí i jejich nahrání na Stránku. 
4.10. LURITY zároveň není povinen zachovávat mlčenlivost o informacích o obchodním vztahu 
mezi LURITY, Uživatelem a Partnerem, pokud by nezpřístupnění informací mohlo dojít k 
ohrožení dobrého jména LURITY. 
 
5. Dohoda o funkčnosti 
5.1.LURITY neručí za to, že Stránka bude fungovat vždy včas, bez přerušení a bez chyb, že 
případné chyby Stránky budou odstraněny včas a řádně a neposkytuje ani záruku za jakost 
Stránky. 
5.2.LURITY nabídne Partnerovi adekvátní technickou pomoc, pokud si to vyžaduje práce v 
inzertních rozhraní. LURITY se bude snažit vyřešit takový technický problém co nejdříve. 
5.3.LURITY odmítá všechny záruky a prohlášení (výslovné nebo implicitní) ve vztahu k Stránce, 
k programu a / nebo k online poskytovatelům, včetně bez omezení jakékoliv záruky nebo 
zastoupení ve vztahu k: 
a) vhodnosti pro daný účel, 
b) virům a jiným škodlivým komponentům, 
c) porušení práv třetích stran, 
d) obchodním jakostí. 
5.4.LURITY neodpovídá Partnerovi za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou Partnerovi 
vzniknout v souvislosti s využíváním inzertních rozhraní nebo v souvislosti s pochybením 
(opomenutím) LURITY při plnění povinností podle této smlouvy. Za ztrátu nebo škodu se 
považuje i ztráta na zisku, vynaložené náklady, předpokládané úspory, poškození dobré 



 

pověsti, ztráta dat, nepřímá, následná nebo zvláštní ztráta či škoda, a to bez ohledu na to, zda 
tyto byly předvídatelné LURITY, jakož i bez ohledu na to, zda LURITY byla na možnost vzniku 
takové ztráty či škody. 
 
6. Duševní vlastnictví 
6.1. Výlučným vlastníkem a držitelem všech majetkových práv a jiných práv duševního 
vlastnictví k Stránce a jakékoliv jeho části, obsahu Stránky, ochranným známkám a logům 
Stránky je výlučně LURITY. 
6.2. Akceptováním těchto VOP a používáním Stránky Partner nenabývá jakékoli majetková 
práva, licence, sublicence nebo jiná práva k Stránce (zejména ne právo upravovat, měnit, 
zasahovat do k Stránky, zpracovat, adaptovat a vytvářet odvozená díla, vytvářet kopie Stránky, 
Stránku nebo její kopie dále distribuovat apod.). Stránka a všechny jeho součásti, včetně 
grafických prvků, jejich rozložení, textů, rozhraní a jiných součástí Stránky jsou chráněny podle 
práva České republiky a mezinárodních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví. Jakékoliv 
použití Stránky jinak než v souladu s těmito VOP vyžaduje písemný souhlas LURITY. Partner 
není oprávněn bez souhlasu LURITY používat obchodní značky nebo loga LURITY ani používat 
jiné grafické prvky LURITY. 
6.3. Každá strana si ponechává všechna práva, nároky a podíly na svém jménu, logu, 
ochranných známkách, servisních značkách, autorských právech, patentů, patentových 
funkcích a patentových technologiích. S výjimkou případů výslovně stanovených v této 
dohodě, nebude ani jedna ze stran kopírovat, distribuovat, reprodukovat nebo jinak používat 
tyto materiály. 
6.4. Pokud partner prostřednictvím Stránky odevzdal LURITY své hodnocení spokojenosti, 
dovoluje zároveň LURITY používat partnerovu obchodní známky a obchodní jméno na Stránce 
jako svou referenci. 
6.5, LURITY tímto závazně prohlašuje, že vlastní všechna práva a licence nutné ke splnění 
povinností LURITY podle této smlouvy a povoluje Partnerovi zobrazení informací a materiálů, 
které byly Partnerovi poskytnuty nebo zpřístupněny na základě této Smlouvy. 
 
7. Důvěrné informace 
7.1. V průběhu i po ukončení této smlouvy musí Partner: 
a) Udržovat Důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je žádným třetím stranám bez 
předchozího písemného souhlasu LURITY. 
b) Zpřístupnit Důvěrné informace pouze zaměstnancům a dodavatelům, jejichž spoluúčast je 
při plnění této smlouvy výslovně nezbytná. Takové osoby však musí být zavázány písemným 
slibem mlčenlivosti. 
c) Zavést a udržovat odpovídající bezpečnostní opatření sloužící k ochraně Důvěrných 
informací před neoprávněným přístupem nebo použitím. 



 

d) Neprodleně informovat LURITY o jakémkoliv podezření nebo skutečném neoprávněném 
použití, kopírování nebo vyzrazení Důvěrných informací. Partner je povinen poskytnout LURITY 
jakoukoli pomoc, o kterou LURITY požádá v souvislosti s kroky nebo postupy, které přijme jako 
důsledek takového porušení. 
e) Nekopírovat Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu LURITY. Po vydání 
souhlasu musí Partner označit všechny kopie jako "Důvěrně". Pokud se na Důvěrných 
informacích objeví upozornění o vlastnických právech nebo důvěrnosti, Partner je povinen 
zajistit, aby bylo toto upozornění zobrazeno i na všech vytvořených kopiích. 
f) Používat Důvěrné informace pouze pro účely plnění svých povinností podle této smlouvy. 
g) Pokud je Partner ze zákona povinen zveřejnit Důvěrné informace, Partner je povinen 
neprodleně informovat o této skutečnosti LURITY. Pokud LURITY důvodně brání či odmítá 
vyhovět úřední požadavku na zveřejnění Důvěrných informací, Partner se zavazuje poskytnout 
LURITY náležitou pomoc. 
 
8. Ukončení smlouvy 
8.1. Obě strany mohou ukončit tuto dohodu kdykoliv podle vlastního uvážení. Smlouva zanikne 
po uplynutí sedmi (7) dnů od oznámení této skutečnosti druhé straně. V případě ukončení této 
smlouvy ze strany Partnera se všechny pohledávky ze strany Partnera vůči LURITY stávají 
okamžitě splatné. 
8.2. LURITY může ukončit tuto dohodu s okamžitou platností pokud: 
a) Partner poruší jakékoli ustanovení této dohody a nezajistí nápravu porušení do dvou dnů od 
doručení oznámení LURITY, ve kterém se specifikuje porušení a žádá jeho náprava. 
b) Partner poruší tuto dohodu, přičemž porušení nemůže být napraveno. 
c) Partner poruší tuto dohodu způsobem, který negativně ovlivní schopnost LURITY dosáhnout 
zisk nebo poškodí dobré jméno LURITY nebo dodavatele LURITY. 
d) Partner podnikne jakýkoli krok směřující ke jmenování správce podstaty, likvidátora, 
dočasného likvidátora nebo jiné osoby na pozici, která takové osobě umožní i jen částečně 
disponovat s partnerovým aktivy či podnikům. 
e) Partner bude neaktivní po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců. 
f) Existuje důvodně podezření, že Partner se dopustil podvodu. 
 
9. Změny 
9.1. LURITY může pozměnit tuto dohodu kdykoli s okamžitou platností tím, že zveřejní novou 
dohodu (VOP) na níže uvedené webové adrese. Partner je zavázán novými podmínkami v 
momentě jejich zveřejnění. V případě, že Partner nesouhlasí se zněním nových podmínek, má 
právo ukončit smlouvu v souladu s článkem 8. Smlouva (VOP) a její změny budou zveřejněny 
na Stránce. 
 



 

10. Obecná ustanovení 
10.1. Partner a LURITY se dohodli, že partner se považuje za nezávislou spooločnosť pro 
všechny právní účely. Partner je výlučně zodpovědný za splnění vlastních daňových či 
pojistných povinností, náhradu odměny svým pracovníkům, a za všechny další věci související 
s aktivitami dle této smlouvy. 
10.2. Partner rozumí a souhlasí, že tato spolupráce není exkluzivní. LURITY si vyhrazuje právo 
spolupracovat s dalšími partnery ze stejné oblasti jako je Partner. 
10.3. Tato dohoda se řídí, vykládá a vymáhá v souladu s právními předpisy České republiky. 
Každá z těchto stran se neodvolatelně podrobuje příslušnosti soudu na Slovensku. 
10.4. Práva a povinnosti z této dohody jsou nepřevoditelné bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany s výjimkami vyplývajícími ze zákona. Jakékoliv postoupení bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany se považuje za neplatné. 


