
STAŽENÍM A INSTALACÍ TÉTO APLIKACE MŮJ DR.MAX TÍMTO AKCEPTUJETE NÍŽE 

UVEDENÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A POTVRZUJETE, ŽE S NIMI 

SOUHLASÍTE (dále jen „Podmínky používání Aplikace“).   

1. Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, 

IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 6919 (dále jen „Společnost“), je provozovatelem sítě lékáren a výdejen zdravotnických 

prostředků Dr.Max v České republice (dále jen společně jako „lékárna“) a klientského 

programu Karta výhod Dr.Max (dále jen „Klientský program“). Společnost provozuje též 

aplikaci pro mobilní telefony Můj Dr.Max (dále jen „Aplikace“). 

 

2. Uživatelem Aplikace se může stát uživatel, který si stáhne Aplikaci do mobilního telefonu 

s operačním systémem Android nebo iOS (dále jen „Uživatel“). Některé funkce Aplikace 

mohou být dostupné pouze Uživateli, který je účastníkem Klientského programu. Verze 

softwaru Aplikace mohou být průběžně aktualizovány zejm. za účelem přidání podpory nových 

funkcí a služeb atd. 

 

3. Každý Uživatel je povinen při používání obsahu Aplikace dodržovat tyto Podmínky používání 

Aplikace, pro části Aplikace vyhrazené účastníkům Klientského programu též pravidla 

Klientského programu, dostupná na www.drmax.cz, a právní předpisy platné a účinné na území 

České republiky. Uživatel je dále povinen dodržovat pravidla stanovená poskytovatelem 

obchodu s aplikacemi, z něhož byla Aplikace stažena či aktualizována.  

 

4. Veškeré osobní údaje, které Uživatel používáním Aplikace poskytne, budou zpracovávány 

v rozsahu a způsobem v souladu se zásadami zpracování osobních údajů – Ochrana osobních 

údajů v mobilní aplikaci, uvedenými na stránkách www.drmax.cz.  

5. Aplikace je určena pouze pro domácí a soukromé osobní použití. Uživatel není oprávněn 

Aplikaci používat pro jakékoliv komerční, obchodní nebo prodejní účely.  

 

6. Použití této Aplikace v žádném případě nenahrazuje poradu s lékařem či lékárníkem a nelze jej 

považovat za prostředek stanovení diagnózy.  

 

7. Informace přístupné prostřednictvím Aplikace mohou mít omezenou platnost, přičemž 

informace o ceně zboží zobrazené v čase používání Aplikace se mohou v době nákupu Uživatele 

odlišovat od cen stejného zboží v kamenných lékárnách Dr.Max.   

 

8. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody způsobené používáním Aplikace či přístupu 

k Aplikaci, včetně případné škody vzniklé při stahování dat, škody způsobené přerušením 

provozu, poruchou Aplikace, počítačovými a jinými viry, škodu v důsledku ztráty dat nebo 

neoprávněného přístupu k přenosům a datům v rámci Aplikace. Společnost také nenese 

odpovědnost za jakékoli škody nebo změny mobilního telefonu Uživatele, vzniklé v důsledku 

nainstalování či používání Aplikace.  

 

9. Obsah Aplikace (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení 

Aplikace, je chráněn autorským právem Společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších 

osob. Uživatel není oprávněn obsah Aplikace měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat 

k jakémukoli účelu bez souhlasu Společnosti či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je 

zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v Aplikaci. Názvy 

a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními 

známkami příslušných vlastníků. 

 

10. Společnost a její dodavatelé nejsou odpovědni za nedostupnost Aplikace, jakákoli jiná selhání 

komunikačního systému, jež by mohlo způsobit, že Aplikace není dostupná.  

Společnost není zodpovědná za podporu ani údržbu Aplikace. 

http://www.drmax.cz/
http://www.drmax.cz/


 

11. Uživatel nesmí používat Aplikaci nezákonným způsobem, k nezákonným účelům, nebo 

jakýmkoli způsobem, který není v souladu s těmito Podmínkami používání Aplikace, pravidly 

Klientského programu, právními předpisy, nebo jednat podvodným způsobem nebo se zlým 

úmyslem. Uživatel nesmí porušovat práva duševního vlastnictví Společnosti nebo práva třetích 

osob v souvislosti s používáním Aplikace. Uživatel dále nesmí používat Aplikaci v rozporu 

s dobrými mravy nebo způsobem, který by mohl poškodit práva třetích osob a pověst 

Společnosti.  

 

12. Uživatel není oprávněn: 

a) pořizovat či distribuovat kopie Aplikace;  

b) pokoušet se kopírovat, reprodukovat, upravovat, měnit, provádět zpětnou analýzu, 

rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat Aplikaci;  

c) vytvářet odvozené produkty jakéhokoli druhu z Aplikace či uvedené umožnit jiným 

osobám. 

 

13. Společnost je oprávněna v případě porušení těchto Podmínek používání Aplikace či jakéhokoliv 

nezákonného či neetického jednání Uživatele, omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Uživatele 

do Aplikace, a to bez jakékoli náhrady. Uživatel je povinen uhradit Společnosti škodu, která by 

jí jednáním Uživatele podle tohoto odstavce vznikla, a to v plné výši. 

 

14. Pokud vztah související s užitím Aplikace obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany 

sjednávají, že se tento vztah řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva 

Uživatele (jako spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení 

případných sporů souvisejících s užitím Aplikace je plně v jurisdikci soudu České republiky 

místně příslušného podle sídla Společnosti.  

 

15. Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se 

neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících 

ustanovení. 

 

16. Společnost je oprávněna kdykoliv změnit tyto Podmínky používání Aplikace, a to okamžikem 

uveřejnění takové změny, jakož i kdykoliv ukončit poskytování Aplikace. Aktuální znění 

Podmínek používání Aplikace je dostupné na www.drmax.cz. Tyto Podmínky používání 

Aplikace jsou platné od 30. 4. 2019. 

  

 

http://www.drmax.cz/

