
Před použitím aplikace „Hlídej si svůj cholesterol“ si prosím pečlivě pročtěte tyto 
všeobecné podmínky užívání 

Tyto Všeobecné podmínky užívání („podmínky užívání“) by vám měly objasnit 
užívání naší softwarové aplikace a definují vaše práva a povinnosti uživatele 
softwarové aplikace Hlídej si svůj cholesterol („aplikace“). Máme právo tyto podmínky 
užívání kdykoli bez předchozího upozornění změnit, pokud budou tyto změny 
oznámeny v aplikaci. 

Používáním této aplikace a/nebo kliknutím na tlačítko „souhlasím“ bez výhrad 
uznáváte, že je tato dohoda pro vás závazná. Pokud se rozhodnete, že nechcete 
splnit všechny závazky vyplývající z podmínek užívání, nebude vám užívání této 
aplikace dovoleno. Podmínky užívání jsou platné od okamžiku vašeho přihlášení do 
aplikace a platí po celou dobu užívání. 

  

1.    Podstatné charakteristické znaky aplikace 
 1.1    Držitelem licence na aplikaci je Česká kardiologická společnost („ČKS“). 

Vlastníkem aplikace je společnost Česká kardiologická společnost. Uživateli aplikace 
jsou pacienti („uživatelé"). 

1.2    Tyto podmínky užívání upravují vztah mezi uživateli této aplikace a ČKS jako 
držitelem licence. 

1.3    V aplikaci naleznete možnost zaznamenat své hodnoty ze samovyšetření – 
výška, váha, krevní tlak, tepová frekvence či glykémie. Dále zde uživatelé mohou 
zaznamenat hodnoty, které jim naměřil lékař při poslední návštěvě – cholesterol, 
triglyceridy, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Apo B, krevní tlak či tepovou frekvenci. 
V aplikaci je možné zažádat i o e-recept svého lékaře. Aplikace nabízí možnost 
zasílat průběžné výsledky ze samovyšetření přímo lékaři.  

2.    Uzavření smlouvy 
2.1    Využití nabídky služeb v rámci aplikace vyžaduje stažení aplikace a akceptaci 
těchto podmínek užívání.  

2.2    Přijetím těchto podmínek užívání uživatelé výslovně prohlašují, že souhlasí s 
tím, že budou vázání ustanoveními, která jsou v nich obsažena.  

2.3    Uživatelé potvrzují, že si tyto podmínky užívání v plném rozsahu přečetli a 
akceptovali je. 

2.4    Uživatelé si dobrovolně aplikaci stáhli. Zde dobrovolně uvedli následující 
informace: jméno, příjmení, datum narození, výška, váha, hodnoty samovyšetření, 
výsledky od lékaře, e-mailová adresa. 

2.5    Uživatelé ujišťují, že údaje, které uvedli v uživatelském profilu, jsou pravdivé a 
správné. 



3.    Soukromí a ochrana osobních údajů  
3.1    Pro společnost ČKS je důležité, aby uživatelé služeb rozuměli tomu, jak jsou 
jejich údaje užívány a jakým způsobem se společnost ČKS zavazuje chránit jejich 
soukromí. 

Podstatnou součástí přihlašovacího procesu je dobrovolný a vědomý souhlas s 
podmínkami užívání a tudíž užívání této aplikace. Přihlášením dávají uživatelé svůj 
souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly v případě dobrovolného odeslání e-
mailem vyměňovány se zdravotnickými pracovníky, kteří rovněž využívají tuto 
platformu. 

3.2  Informace poskytnuté uživatelem - Když v aplikaci “Hlídej si svůj cholesterol” 
dobrovolně vyplníte následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, výška, váha, 
hodnoty samovyšetření, výsledky od lékaře, e-mailová adresa, tak tyto data nejsou 
sdílené s vlastníkem aplikace, tudíž tyto data nesbírá. 

3.3. Vaše osobní data můžete dobrovolně sdílet e-mailem se svým lékařem za 
účelem léčby nebo vydání eReceptu. 

3.4  Automaticky shromažďované informace - Aplikace “Hlídej si svůj cholesterol”  
může shromažďovat technicky přiměřené informace, jako jsou protokoly o selhání 
nebo protokoly zobrazení. 

3.5 Aplikace vůbec neshromažďuje přesné informace o poloze zařízení. 

3.6  Třetí strany nemají přístup k informacím získaným aplikací. 

4.    Předmět aplikace 
4.1    Aplikace je určena pacientům, kteří si pravidelně zapisují své hodnoty ze 
samovyšetření, ale také hodnoty získané od lékaře při jeho návštěvě. 

4.2    Tato aplikace poskytuje informace a obsahy související s další léčbou pacienta.  

4.3    Komunikace ze strany aplikace k uživatelům probíhá vždy jednosměrně. Pouze 
uživatel může sdílet data se svým lékařem. 

4.4    Tato aplikace není v žádném případě nástrojem pro monitorování na dálku, 
poradenství na dálku, diagnostiku na dálku či dokonce nástrojem telemedicíny.  

4.5    Informace získané užíváním této aplikace nesmí v žádném případě posloužit 
jako záminka pro odkládání rady lékaře nebo zdravotnických pracovníků.  

4.6    Pokud mají uživatelé zdravotní problém, nebo pokud se domnívají, že trpí 
určitými zdravotními potížemi, měli by bez zbytečného odkladu kontaktovat 
zdravotnického pracovníka. V případě náhlých zdravotních problémů prosím 
urgentně přivolejte lékařskou pomoc. 



5.    Závazky uživatele 
5.1    Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, že budou aplikaci používat výhradně k 
osobním a nekomerčním účelům, ledaže by existovala jednotlivá ustanovení s 
přednostní platností. 

5.2    Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, že nebudou aplikaci používat k účelům, 
které jsou protiprávní nebo zakázané, které porušují tyto podmínky užívání nebo 
práva a/nebo zájmy třetích osob. 

6.    Práva na duševní vlastnictví 
6.1    Celá aplikace je chráněna autorským právem a podléhá české legislativě o 
duševním vlastnictvím. 

6.2    Všechna práva, tituly a zájmy na aplikaci, včetně, avšak bez omezení na 
software, ochranné známky, patenty, design, autorská práva a jiné prvky v aplikaci 
jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti ČKS. 

6.3    Uživatelům je zakázáno je využívat, reprodukovat, přenášet, rozšiřovat, 
zveřejňovat, veřejně o nich komunikovat, zpracovávat, prodávat, měnit nebo 
zneužívat. Uživatelé mohou aplikaci užívat jen k soukromým účelům a k přístupu ke 
specifickým službám, které aplikace nabízí. 

6.4    S výhradou výslovného svolení ze strany ČKS uživatelé souhlasí s tím, že: 

a) Aplikaci nebo její jednotlivé prvky nebudou prodávat, poskytovat na ně licence, 
distribuovat, kopírovat, modifikovat, veřejně předvádět nebo ukazovat, přenášet, 
zveřejňovat, zpracovávat, upravovat vyhotovovat z ní odvozená díla ani ji nebudou 
jinak neoprávněně užívat. Klinika a/nebo její poskytovatelé licence si vyhrazují 
všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta v těchto podmínkách užívání. 

b) Zdrojový kód aplikace nebo jeho část nebudou uživatelé dekompilovat, provádět 
zpětné inženýrství, demontovat nebo se jinak pokoušet zdrojový kód nebo jeho části 
odvodit, mimo případu a jen do té míry, pokud je taková aktivita, bez ohledu na toto 
omezení, výslovně dovolena platným právem. 

 6.5    Uživatelé uznávají a prohlašují, že souhlasí s tím, že užívání aplikace 
nepředstavuje přenos duševních nebo průmyslových ochranných práv, jako jsou 
autorská práva, ochranné známky, design, nebo jiných práv na aplikaci, a že 
nepředstavuje povolení pro vytváření vývojů z aplikace. 

6.6    Bez ohledu na to poskytuje ČKS pacientům nevýhradní, nepřevoditelnou licenci 
bez možnosti poskytnutí sublicence, na užívání aplikace, jejích funkcí, jejích obsahů 
a jiných funkcí dostupných v aplikaci, která podléhá ostatním podmínkám uvedeným 
v těchto podmínkách užívání a platným právním předpisům. 

7.    Dostupnost aplikace 



7.1    ČKS vyvine největší možné úsilí, aby zajistila nepřerušovanou dostupnost 
aplikace a hladký průběh provozu aplikace. To však nelze zaručit. 

7.2    Přístup uživatelů může být za účelem údržby příležitostně omezen nebo 
zablokován. 

8.    Odpovědnost 
8.1    Odpovědnost ČKS za jakékoliv škody vyplývající z užívání aplikace podle této 
dohody nebo z jiného právního důvodu je vyloučena. To platí zejména, nikoli však 
výhradně při 

a) přechodném zablokování přístupu k aplikaci na základě prací na technické údržbě 
nebo aktualizace zveřejněných informací, 

b) virových útoků nebo nelegálního užívání, které aplikaci poškodí. Uživatelé 
odpovídají za všechny škody třetích osob a za stížnosti nebo jednání, která mohou 
vzniknout tím, jak byly způsobeny uživateli 

c) Porušení práv duševního vlastnictví třetích osob uživatelem nebo obecně v 
případě porušení práv třetích osob uživateli. 

8.2    Odpovědnost za zaviněnou smrt, poškození zdraví, stejně jako zákonná 
odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek, odpovědnost za úmysl nebo 
hrubou nedbalost, včetně úmyslu zástupců nebo pověřenců nebo odpovědnost na 
základě porušení podstatných smluvních povinností tím není dotčena. 

8.3    V případě nutnosti doporučujeme uživatelům konzultaci se zdravotnickým 
pracovníkem a u všech rozhodnutí, která se týkají jejich zdraví, doporučujeme řídit se 
jeho radou. ČKS nepřebírá žádnou odpovědnost za vaše aktivity v aplikaci. 
Neodborné použití obsahu, sdělení nebo jiných služeb poskytovaných aplikací 
podléhá vašemu vlastnímu riziku. V této souvislosti nelze činit ČKS odpovědnou.  

8.4    Užívání aplikace probíhá na vlastní nebezpečí. Při přístupu k aplikaci jsou 
uživatelé povinni ji používat podle platného práva a odpovídají před klinikou a/nebo 
třetími osobami za všechny škody vyplývající z tohoto závazku. 

8.5    Uživatelé odpovídají v plném rozsahu za údaje a obsahy přenášené 
prostřednictvím aplikace. Prostřednictvím služeb nabízených aplikací může dojít k 
čerpání dat. ČKS neodpovídá za náklady vzniklé v souvislosti s výměnou dat nebo s 
internetovým připojením uživatelů při využívání aplikace. 

9.    Změny těchto podmínek užívání 
9.1    ČKS je oprávněna kdykoliv a bez uvedení důvodů změnit a aktualizovat tyto 
podmínky užívání tak, že změněné podmínky užívání zveřejní v aplikaci. 

9.2    Mimo to si ČKS vyhrazuje právo rozsah plnění služeb zahrnutých v aplikaci 
změnit, rozšířit nebo omezit. 



9.3    Pokud by změněné podmínky užívání obsahovaly ustanovení, které budou mít 
dopady na smlouvu, budou uživatelé o této skutečnosti včas informováni a bude jim 
poskytnuto právo na mimořádnou výpověď.  

9.4    Pokud by uživatel kdykoli nesouhlasil s podmínkami užívání, včetně jejich 
budoucích změn, budou muset uživatelé užívání aplikace bez zbytečného odkladu 
zastavit. Další užívání podmínek užívání znamená, že s nimi uživatel souhlasí. Z 
tohoto důvodu vyzýváme uživatele, aby tuto dohodu pravidelně kontrolovali.  

10. Platné právo a místo soudní příslušnosti  
10.1    Tyto podmínky užívání podléhají českému právu. 

10.2    Pokud by tyto podmínky užívání nebo jejich jednotlivá ustanovení byly 
neplatné, nebo pokud by obsahovaly mezery, nebude tím dotčena platnost těchto 
podmínek užívání obecně. Neplatné ustanovení, resp. mezera se nahradí 
ustanovením, které se bude pokud možno co nejvíce blížit plánovanému 
hospodářskému účelu. 

 

 


