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P O D M Í N K Y  S M L O U V Y  O  N E Z Á V I 

S L É M  O B C H O D N Í M  P A R T N E R S T 

V Í  S  K Y Ä N I 

 
1. Beru na vědomí, že jako nezávislý Obchodní Partner Kyäni, Inc. (dále jen „Kyäni“): 

 
a. Mám právo od Kyäni nakupovat produkty za cenu, na kterou mám nárok. 

 
b. Mám právo v Kyäni sponzorovat osoby, které k tomu splnily předpoklady. 

 
c. Budu pomáhat, školit a motivovat Obchodní Partnery ve své sestupné marketingové struktuře. 

 
d. Budu dodržovat všechny vnitrostátní, regionální, okresní a obecní právní předpisy, vyhlášky a 

nařízení a budu podávat všechny zprávy a odvádět veškeré zálohy na daň nebo jiné srážky 

stanovené jakýmikoli vnitrostátními, regionálními, okresními a obecními právními předpisy, 

vyhláškami a nařízeními. 

 

e. Své povinnosti nezávislého Obchodního Partnera budu plnit čestně a bezúhonně. 

 
f. Budu používat pouze prodejní smlouvy a objednávkové formuláře, které pro prodej svých produktů 

poskytuje společnost Kyäni, a budu dodržovat všechny zásady a postupy stanovené společností 

Kyäni pro realizaci a zpracování takových smluv a objednávek. 

 

g. Nepodniknu žádné kroky ani se nebudu chovat žádným způsobem, který by poškozoval obchodní 

pověst společnosti Kyäni, jejích zakladatelů, ředitelů nebo vedoucích pracovníků. 

 

h. Souhlasím s tím, že poskytnu jedinečné identifikační číslo pro daňové nebo obchodní účely vydané 

zemí, kde o členství v Kyäni žádám. 

2. Souhlasím s tím, že globální plán odměňování Kyäni a produkty Kyäni budu prezentovat tak, jak je uvedeno 

v oficiální literatuře Kyäni. Ohledně potenciálního příjmu, výdělků a produktů si nebudu si činit žádné nároky 

nad rámec toho, co je uvedeno v oficiální literatuře Kyäni. Žádnou dokumentaci, nahrávky (audio, video nebo 

jiné), prodejní nebo registrační pomůcky týkající se produktů Kyäni nebo globálního plánu odměňování Kyäni 

nesmím používat, produkovat, vytvářet, publikovat, distribuovat nebo získávat z jiného zdroje než od 

společnosti Kyäni. Beru na vědomí, že nesmím používat ani zobrazovat žádné ochranné známky, obchodní 

názvy, značky služeb, loga, návrhy ani symboly Kyäni za účelem marketingu a propagace produktů Kyäni nebo 

podnikatelské příležitosti Kyäni jinak, než jak je uvedeno v zásadách a postupech Kyäni, aniž bych od 

společnosti Kyäni nejprve získal písemné povolení.  

 

3. Souhlasím s tím, že jako nezávislý Obchodní Partner Kyäni jsem nezávislým kontrahentem, nikoli 
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zaměstnancem, zástupcem, partnerem, právním zástupcem, nebo držitelem franšízy společnosti Kyäni. 

Nejsem oprávněn/a převzít žádný dluh, výdaj, závazek ani si otevřít žádný finanční účet jménem společnosti 

Kyäni, pro ni nebo na její účet. Beru na vědomí, že budu řídit způsob a prostředky, kterými budu provozovat 

své obchodní partnerství Kyäni, přičemž budu dodržovat tyto smluvní podmínky, zásady a postupy Kyäni a 

globální plán odměňování Kyäni (všechny tyto dokumenty jsou společně označovány jako „smlouva“). 

Souhlasím s tím, že budu výhradně odpovědný/odpovědná za uhrazení všech výdajů, které mi vzniknou, mimo 

jiné včetně cestovních nákladů, nákladů na stravu a ubytování, administrativní podpory, kanceláře, 

mezistátních telefonických hovorů a dalších výdajů. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE PRO DAŇOVÉ ÚČELY NEJSEM 

A NEBUDU POVAŽOVÁN/A ZA ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI KYÄNI. Společnost Kyäni neodpovídá za 

srážky a nebude z mých případných odměn a provizí srážet ani odvádět případné pojistné podle federálního 

zákona o příspěvcích na pojištění ani žádné daně, pokud takové srážky nejsou stanoveny zákonem. 

Souhlasím s tím, že se budu řídit všemi smlouvami o odvádění daní z prodeje, uzavřenými mezi společností 

Kyäni, Inc. a všemi příslušnými daňovými úřady, a veškerými souvisejícími předpisy a postupy. 

4. Pečlivě jsem si prostudoval/a zásady a postupy Kyäni a globální plán odměňování Kyäni, které jsou do 

těchto podmínek začleněny a jsou jejich součástí, a souhlasím s jejich dodržováním. Beru na vědomí, že 

abych byl způsobilý/byla způsobilá získávat od společnosti Kyäni bonusy a provize, musím mít dobrou pozici a 

nesmím porušovat žádné z podmínek této smlouvy. Beru na vědomí, že tyto podmínky, zásady a postupy 

Kyäni nebo globální plán odměňování Kyäni mohou být čas od času pozměněny, a souhlasím s tím, že se mě 

budou všechny takové změny týkat. Oznámení o změnách bude zveřejněno v oficiálních materiálech 

společnosti Kyäni a zasláno všem nezávislým Obchodním Partnerům. To, že budu v obchodním partnerství s 

Kyäni pokračovat, nebo přijmu bonusy či provizi, bude představovat můj souhlas se všemi dodatky. 

 

5. Doba platnosti této smlouvy začíná dnem registrace a bude pokračovat, dokud ji některá ze stran 

nevypoví. Nebudu mít nárok na provize, bonusy ani jiné příjmy vyplývající z činností mé bývalé prodejní 

struktury v sestupné linii. Společnost Kyäni si výslovně vyhrazuje právo s třicetidenní (30denní) výpovědní 

lhůtou písemně ukončit všechny smlouvy o nezávislém obchodním partnerství v případě, že se rozhodne: 

 

(1) ukončit podnikatelské činnosti; 
 

(2) zrušit společnost; 
 

(3) ukončit distribuci svých produktů prostřednictvím přímého prodeje. 
 
6. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kyäni nesmím postoupit žádná práva ani delegovat své 

povinnosti z této smlouvy. Jakýkoli pokus o převod, nebo postoupení této smlouvy bez výslovného písemného 

souhlasu společnosti Kyäni činí podle volby společnosti Kyäni tuto smlouvu neplatnou a může vést k ukončení 

mého obchodního partnerství. 

 

7. Beru na vědomí, že pokud nedodržím podmínky této smlouvy, zásad a postupů nebo 

globálního plánu odměňování, může Kyäni podle svého uvážení ukončit mé obchodní partnerství, nebo uplatnit 

jiné disciplinární opatření, mimo jiné včetně propadnutí bonusů a provizí a/nebo odebrání celé, nebo části mé 

marketingové struktury v sestupné linii. Pokud v okamžiku ukončení smlouvy poruším, nesplním nebo 

nedodržím tuto smlouvu, nemám nárok na žádné další bonusy či provize bez ohledu na to, zda jsem dokončil/a 

prodej, z něhož by jejich získání plynulo. Pokud bude tato smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena, navždy 

ztratím svá práva nezávislého Obchodního Partnera včetně práv na svou marketingovou strukturu v sestupné 

linii a práva na odměnu podle globálního plánu odměňování Kyäni. Pokud nezaplatím za produkty v době, kdy 

je platba splatná, opravňuji společnost Kyäni k tomu, aby příslušné částky odečetla z mých bonusů, nebo 

provizí, strhla peníze z mých platebních karet, nebo odepsala z mých případných finančních účtů, které jsem 

společnosti Kyäni povolil/a zatížit. Beru na vědomí, že neprodlené nezaplacení za produkty představuje 
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porušení této smlouvy. 

 

8. V rozsahu povoleném zákonem společnost Kyäni, její ředitelé, vedoucí pracovníci, akcionáři, zaměstnanci, 

postupníci, nástupci a zástupci (dále společně jen „přidružené společnosti“) nenesou odpovědnost za žádné 

nároky na ušlý zisk, nepřímé, přímé, zvláštní, či následné škody ani žádné jiné ztráty, které mi vzniknou, nebo 

které utrpím v důsledku: (a) porušení této smlouvy, nebo zásad a postupů Kyäni; (b) nevhodné propagace 

nebo provozování svého obchodního partnerství a veškerých činností s ním spojených (např. prezentace 

produktů společnosti Kyäni nebo globálního plánu odměňování, provozování motorového vozidla, pronájem 

prostor pro schůzky nebo školení atd.); (c) jakýchkoli nesprávných nebo chybných údajů či informací, které 

jsem poskytl/a; nebo (d) neposkytnutí jakýchkoli informací nebo údajů nezbytných pro fungování společnosti 

Kyäni, mimo jiné včetně mého přihlášení a přijetí do globálního plánu odměňování nebo účasti na výplatách 

provizí nebo bonusů. Souhlasím s tím, že veškerá odpovědnost společnosti Kyäni a jejích přidružených 

společností za jakékoli nároky související se vztahem mezi mnou a společností Kyäni, mimo jiné včetně 

jakýchkoli nároků vyplývajících ze smlouvy, protiprávního jednání, nebo spravedlnosti nepřesáhne a bude 

omezena na množství produktů, které jsem na základě této smlouvy, nebo jiné smlouvy od společnosti Kyäni 

zakoupil/a a které jsou v prodejném stavu. Dále souhlasím s tím, že společnost Kyäni a její přidružené 

společnosti na své náklady odškodním, ochráním a budu je bránit v souvislosti se všemi nároky, požadavky, 

náklady, ztrátami, škodami, závazky, rozsudky, poplatky za právní zastoupení a všemi dalšími výdaji, které 

vzniknou nebo údajně vznikly na základě mého obchodního partnerství. 

 

9. Tato smlouva a dokumenty zahrnuté formou odkazu tvoří celou smlouvu mezi Kyäni a mnou. Jakékoli 

přísliby, prohlášení, nabídky, nebo jiná sdělení, která nejsou v této smlouvě výslovně uvedena, nemají žádnou 

platnost ani účinnost. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi touto smlouvou a jakoukoli jinou 

smlouvou (jinou než zásady a postupy) má tato žádost o navázání nezávislého obchodního partnerství a 

smlouva o nezávislém obchodním partnerství, pokud jde o záležitosti, které jsou v ní upraveny, přednost před 

jakýmkoli ustanovením jakékoli jiné smlouvy. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi touto 

smlouvou a zásadami a postupy (v jejich současné podobě, nebo ve znění pozdějších změn) mají zásady a 

postupy, pokud jde o záležitosti, které jsou v ní upraveny, ve všech případech přednost před jakýmkoli 

ustanovením této smlouvy. 

 

10. Pokud se společnost Kyäni rozhodne, že jakéhokoli porušení této smlouvy nebude brát v úvahu, musí tak 

učinit písemně, přičemž dané sdělení musí být podepsáno oprávněným pracovníkem společnosti Kyäni. Pokud 

se společnost Kyäni rozhodne, že jakéhokoli porušení této smlouvy z mé strany nebude brát v úvahu, nebude 

to znamenat ani to nebude vykládáno ve smyslu, že nebude brát v úvahu ani jakékoli následné porušení této 

smlouvy. 

 

11. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové 

ustanovení změněno pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby vymahatelné bylo, a zbytek smlouvy zůstane v 

plné platnosti a účinnosti. 

 

12. Smlouva o nezávislém obchodním partnerství mezi Obchodním Partnerem a společností Kyӓni byla 

uzavřena ve městě Idaho Falls ve státě Idaho ve Spojených státech amerických, neboť zde Obchodní Partner 

podal žádost o registraci jako nezávislý Obchodní Partner společnosti Kyӓni a společnost Kyӓni tuto žádost 

přezkoumala a schválila. Smlouva o nezávislém obchodním partnerství se řídí výhradně zákony státu Idaho a 

Obchodní Partner souhlasí s tím, že se při řešení jakýchkoli nároků nebo souvisejících soudních sporů 

týkajících se výkladu nebo vymáhání podmínek smlouvy o nezávislém obchodním partnerství podřídí 

výhradně jurisdikci státu Idaho a konkrétně soudu District Court of the Seventh Judicial District se sídlem v 

Bonneville County. 

 

Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu se zákony státu Idaho, pokud zákony státu, ve kterém 
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sídlím, výslovně nevyžadují uplatnění jeho zákonů. S výjimkou případů uvedených v zásadách a postupech 

společnosti Kyäni, nebo pokud zákony státu, v němž mám bydliště, výslovně nezakazují ustanovení této 

smlouvy o konsenzuální jurisdikci a soudní příslušnosti, v kterémžto případě se budou řídit jeho zákony, budou 

veškeré spory a nároky týkající se společnosti Kyäni, smlouvy o nezávislém obchodním partnerství, globálního 

plánu odměňování společnosti Kyäni nebo jejích produktů, práv a povinností nezávislého Obchodního Partnera 

a společnosti Kyäni nebo jakýchkoli jiných nároků či důvodů k žalobě v souvislosti s činnostmi nezávislého 

Obchodního Partnera nebo společnosti Kyäni podle smlouvy nebo zásad a postupů společnosti Kyäni zcela a s 

konečnou platností řešeny v rámci závazného rozhodčího řízení, jež se bude konat v Idaho Falls ve státě 

Idaho, nebo na jiném místě, které společnost Kyäni určí v souladu s federálním zákonem o rozhodčím řízení a 

obchodními rozhodčími pravidly Americké rozhodčí asociace. Strany mají v souladu s federálním občanským 

soudním řádem USA veškerá práva na zjišťování informací. Pokud Obchodní Partner ve vztahu ke společnosti 

Kyäni vznese nějaký nárok nebo protinárok, musí tak učinit individuálně, a nikoli spolu s jiným Obchodním 

Partnerem, nebo v rámci hromadné žaloby. V případě, že si Obchodní Partner přeje proti společnosti Kyäni 

podat žalobu, pokud jde o jakékoli jednání, nebo opomenutí související s touto smlouvou, nebo z ní vyplývající, 

musí být taková žaloba podána do jednoho roku od data údajného jednání, které je důvodem žaloby. Pokud 

taková žaloba nebude podána do jednoho roku, budou veškeré nároky vůči společnosti Kyäni za takové 

jednání, nebo opomenutí vyloučeny. Obchodní Partner se vzdává všech nároků na uplatnění jakýchkoli jiných 

promlčecích lhůt. Rozhodnutí rozhodce je pro strany konečné a závazné a v případě potřeby může být u 

jakéhokoli příslušného soudu změněno na rozsudek. Vítězná strana má nárok na náhradu nákladů a výdajů na 

rozhodčí řízení včetně soudních poplatků a poplatků za podání žaloby stranou, která spor prohrála. Toto 

ujednání týkající se rozhodčího řízení přetrvá i po ukončení smlouvy, nebo vypršení její platnosti. 

 

13. Strany souhlasí s tím, že příslušným soudem pro účely vymáhání nálezu rozhodcem, nebo jakékoli jiné 

záležitosti, která není předmětem rozhodčího řízení, bude jakýkoli federální, nebo státní soud v okrese 

Bonneville, stát Idaho. Pokud právo státu, ve kterém má žadatel bydliště, zakazuje ustanovení o 

konsenzuální příslušnosti a místě konání pro účely rozhodčího řízení a soudního sporu, budou se záležitosti 

týkající se spolenčosti Kyäni řídit právem tohoto státu. 


