
 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAMU LÉKOVÁ KARTA 
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 

Program, jeho podstata a podmínky programu: 

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „FN HK“), se sídlem Sokolská 581, 500 05 
Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ: 00179906, je provozovatelem Programu Léková 
karta Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „Program“). 

Podstatou Programu je vydávání lékových karet, jejichž držitelé při nákupech v nemocniční 
lékárně FN HK sbírají bonusové body (dále jen „body“) na svůj osobní účet, které je možné 
směnit za slevu na další nákup volně prodejných přípravků, a dále mohou využívat i jiné 
výhody spojené s používáním lékové karty. 

Pravidla závazná pro všechny účastníky Programu jsou obsažena v těchto Všeobecných 
podmínkách Programu Léková karta Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen 
„Všeobecné podmínky“). 

Podmínky členství a přihlášení: 

Držitelem lékové karty (dále jen „klient“) se může stát fyzická osoba, která se seznámí se 
Všeobecnými podmínkami a odevzdá řádně vyplněný a podepsaný formulář Souhlasu 
klienta se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“).  

Každá fyzická osoba může podat jen jeden Souhlas, vícenásobná registrace jedné fyzické 
osoby není možná. 

Klient podepsáním Souhlasu zároveň výslovně prohlašuje, že ve smyslu § 1753 zákona 
č. 89/2012 Sb., v platném znění, přijímá všechny podmínky Všeobecných podmínek, tzn. 
včetně takových ustanovení, která by případně mohla být považována za rozumně 
neočekávatelná. 

Používání lékové karty: 

Po odevzdání vyplněného souhlasu v nemocniční lékárně FN HK obdrží klient aktivovanou 
lékovou kartu. Tato léková karta zůstává vlastnictvím FN HK. 

Léková karta slouží klientovi k uplatnění slev, výhod a k zaznamenání bodů nasbíraných za 
nákupy v nemocniční lékárně FN HK. 

Léková karta je přenosná, tzn. že na jednu lékovou kartu mohou být připsány body za 
nákupy více osob, stejně jako může být léková karta předložena (k uplatnění na ní 
nasbíraných bodů) i osobou odlišnou od klienta, na jehož jméno je tato léková karta 
registrována. Léková karta je použitelná ve všech odděleních Nemocniční lékárny FN HK 
určených pro veřejnost. 

Nasbírané body nejsou převoditelné z jedné lékové karty na jinou. V případě ztráty, 
poškození, zničení či odcizení lékové karty je klient povinen oznámit tuto skutečnost FN HK 
nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se o ní dozví. Následně je klient oprávněn požádat 
FN HK o vydání nové lékové karty. Na takto nově vydanou lékovou kartu budou klientovi, při 
současném odečtení 20 bodů, převedeny body nasbírané na ztracenou, poškozenou, 
zničenou či odcizenou lékovou kartu.  

Za škody způsobené zneužitím lékové karty třetí osobou FN HK nezodpovídá. 



 

 

Sbírání bodů a poskytnutí slevy: 

Klient je oprávněn sbírat na svou lékovou kartu body. 

Body je klient oprávněn sbírat pouze z ceny léků a doplňků stravy (dále jen „zboží“), které 
nejsou hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. 

Pro připsání bodů na lékovou kartu musí klient před placením zboží v nemocniční lékárně 
FN HK předložit u pokladny lékovou kartu. Neučiní-li tak či předloží-li lékovou kartu 
opožděně či dodatečně, nebudou mu body na lékovou kartu připsány. 

Aktuální počet bodů na lékové kartě je po každém nákupu uveden na účtence. 

Body se na lékovou kartu připisují za nákup volně prodejného sortimentu. Nasbírané body 
může klient použít k úhradě ceny při příštím nákupu zboží, které je v sortimentu nemocniční 
lékárny FN HK a není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. 

Za každých 100 Kč, které klient při nákupu zboží v nemocniční lékárně FN HK zaplatí, mu je 
připsáno 75 bodů. Hodnota 10 bodů je 1 Kč. 

Body nasbírané na lékové kartě není možné klientovi vyplácet v hotovosti ani 
bezhotovostním způsobem. Sbírání bodů na lékovou kartu a nákup zboží jejich 
prostřednictvím je možný ve všech odděleních Nemocniční lékárny FN HK určených pro 
veřejnost. Body mají platnost 2 roky od data jejich načtení na lékovou kartu. 

Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na lékovou kartu musí být klientem 
uplatněny při nákupu zboží, ke kterému se připisování bodů vztahuje, tzn., že klient není 
oprávněn reklamovat připsání bodů na lékovou kartu později. 

FN HK je oprávněna jednostranně určit maximální i minimální výši ceny nákupu, za kterou 
budou klientům připisovány body na lékové karty. FN HK je dále oprávněna jednostranně 
určit, na jaké konkrétní zboží se Program nevztahuje, tzn. za nákup jakého konkrétního zboží 
nebudou klientům připsány žádné body. FN HK je oprávněna kdykoli změnit počet bodů, 
které budou klientovi připsány za zaplacení určité částky při nákupu zboží, stejně jako je 
FN HK oprávněna kdykoli změnit hodnotu jednoho bodu. Tyto změny je FN HK oprávněna 
provést jednostranně a bez předchozího upozornění klienta. Tyto změny však nemohou být 
FN HK provedeny se zpětnou účinností, nýbrž každá taková změna bude účinná dnem jejího 
oznámení na webových stránkách www.fnhk.cz v sekci Lékárna. 

U léčivého přípravku poskytuje FN HK držiteli lékové karty 10% slevu z doplatku, který je nad 
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění. 

Slevu 10 % nelze poskytnout v případě, kdy by tato sleva byla vyšší, než je povolená 
regulovaná obchodní přirážka lékárny FN HK. V tomto případě je ze strany FN HK klientovi 
poskytnuta maximální možná sleva, a to až do výše, která odpovídá celé přirážce lékárny FN 
HK - klient tedy v těchto případech hradí platnou právní úpravou povolený minimální 
doplatek. 

FN HK je oprávněna kdykoli změnit výši této slevy tak, aby byla vždy v souladu s platnou 
právní úpravou. Tyto změny je FN HK oprávněna provést jednostranně a bez předchozího 
upozornění klienta. Tyto změny však nemohou být FN HK provedeny se zpětnou účinností, 
nýbrž každá taková změna bude účinná dnem jejího oznámení na webových stránkách 
www.fnhk.cz v sekci Lékárna. 



 

 

Zrušení lékové karty: 

Pokud klient nebude mít zájem využívat lékovou kartu, je oprávněn písemně požádat FN HK 
o své vyřazení z databáze klientů, přičemž tuto žádost může klient zaslat elektronicky na e-
mailovou adresu lekovakarta@fnhk.cz nebo telefonicky na  495 833 448. Současně s žádostí 
o vyřazení z databáze klientů je klient povinen zaslat FN HK znehodnocenou lékovou kartu, 
na adresu: Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 
Hradec Králové – Nový Hradec Králové. Po obdržení žádosti o vyřazení z databáze klientů a 
po obdržení znehodnocené lékové karty vyřadí FN HK klienta z databáze klientů. 
Znehodnocením lékové karty se rozumí její přestřižení přes unikátní čárový kód. 

FN HK zruší lékovou kartu, pokud tato léková karta nebyla v posledních 14 měsících 
klientem vůbec použita, tj. nedošlo k připsání žádných bodů, ani nebyly body uplatněny. Tím 
není dotčeno oprávnění klienta lékovou kartu opět získat, a to postupem dle těchto 
Všeobecných podmínek. 

FN HK je dále oprávněna jednostranně zrušit lékovou kartu, pokud klient poruší Všeobecné 
podmínky. 

Zrušením lékové karty budou zároveň bez náhrady vymazány všechny body nasbírané na 
zrušené lékové kartě. 

Klient je povinen oznámit FN HK změnu svých osobních údajů, a to při návštěvě Nemocniční 
lékárny FN HK, e-mailem nebo na výše uvedenou adresu. 

FN HK je oprávněna kdykoli jednostranně změnit tyto Všeobecné podmínky. Každá změna 
těchto Všeobecných podmínek je účinná dnem jejího zveřejnění na webových stránkách 
www.fnhk.cz v sekci Lékárna. FN HK je stejným způsobem oprávněna kdykoli jednostranně 
ukončit Program. 
 
 

V Hradci Králové 1. září 2021 


