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Smlouva o poskytnutí zaměstnaneckého benefitu 

 

uzavřená mezi: 
 
Český rozhlas 
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem: Vinohradská 12, 129 00 Praha 2 
IČ: 45245053, DIČ CZ45245053  
zastoupený Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                    

(dále jen „odběratel“) 

a 

uLékaře.cz, s.r.o. 
se sídlem Šafaříkova 201/17, Praha 2, 120 00 
IČ: 05341051, DIČ CZ05341051 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
(oddíl C, vložka 262183) 
zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 (dále jen „dodavatel“) 
 
odběratel a dodavatel, označeni dále společně též jako „smluvní strany“, uzavírají níže uvedeného 
dne v souladu s ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen OZ“) tuto smlouvu o poskytnutí zaměstnaneckého benefitu (dále jen „smlouva“). 

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení  

1. Odběratel je zaměstnavatelem, který s dodavatelem sjednal poskytnutí zaměstnaneckého 

benefitu pro své zaměstnance. 

2. Dodavatel je společností poskytující služby na internetu, která poskytuje službu 

zprostředkování lékařské konzultace online, a to prostřednictvím vlastní webové stránky 

www.ulekare.cz (dále jen „služba“).  

3. Služba sestává z možnosti využití elektronického formuláře ke kontaktování lékaře, a to za 

účelem získání rychlé a odborné informace k předloženému dotazu. Bližší popis služby je 

uveden v přílohách této smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Odběratel má zájem poskytnout svým 700 zaměstnavatelem vybraných zaměstnancům 

zaměstnanecký benefit spočívající v možnosti využití služby lékařské poradny od dodavatele 

prostřednictvím zajištění přístupů pro každého zaměstnance do lékařské poradny. 

2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout možnost přístupu každému z 

vybraných zaměstnanců odběratele k využití služby lékařské poradny, a to ode dne 

účinnosti této smlouvy po celou dobu jejího trvání. 

3. Odběratel je oprávněn zasláním e-mailu na níže uvedený e-mailový kontaktní údaj dodavatele 

upravit počet přístupů do lékařské poradny, a to s účinností od prvního dne následujícího 

měsíce po doručení takového e-mailu. 

 

http://www.ulekare.cz/
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Čl. III. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odběratel je povinen za plnění této smlouvy ze strany dodavatele v době splatnosti měsíčně 

hradit dodavateli sjednanou paušální měsíční odměnu podle přílohy č. 2 této smlouvy, a to na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného dodavatelem a doručeného 

odběrateli. 

2. Dodavatel je povinen vystavit odběrateli fakturu v ujednané výši podle přílohy č. 2 spolu s daní 

z přidané hodnoty dle platných právních předpisů, a to se splatností 21 (slovy: dvacet jedna) 

dní od data skutečného doručení faktury odběrateli. 

3. Smluvní strany ujednaly, že faktura musí veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.   

4. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že uhrazením odměny se rozumí 

den připsání peněžních prostředků na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

5. Neobsahuje-li faktura některou náležitost dle platných právních předpisů nebo má-li vady v 

obsahu, je odběratel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti dodavateli vrátit bez zaplacení. Ve 

vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury odběratelem 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží od počátku ode dne doručení 

(odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury odběrateli. 

6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), tzv. 

nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako 

příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH 

(zejména v případě, že bude dodavatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého 

plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně.  

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se 

považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli zdanitelného plnění písemný 

doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel 

zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této Smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.  

 

 

Čl. IV.  

Důvěrnost informací  

1. Smluvní strany sjednaly, že po dobu účinnosti této smlouvy a následně po období 10 let či 

delší lhůty, pokud taková lhůta je nebo bude stanovená zákonem, zajistí ochranu obdržených 

informacím a materiálů, vč. podmínek této smlouvy, jakož i dalších dat, a to jak technického, 

tak jiného charakteru, které obdrží od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním dle této 

smlouvy (dále jen „důvěrné informace“) a nepředloží je třetím subjektům, pokud to tato 

smlouva výslovně nepředpokládá.   

2. Smluvní strany umožní přístup k důvěrným informacím dle této smlouvy jen subjektům, které 

odpovídají za plnění této smlouvy a které rovněž přijaly závazek mlčenlivosti, ať už smluvní, či 

jim vyplývající z právních předpisů.  

3. Důvěrné informace nezahrnují takové informace, které jsou běžně veřejnosti přístupné.  

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna předložit důvěrné informace na základě platného 

příkazu či jiného relevantního dokumentu soudů či úřadů a o takovéto skutečnosti poskytne 

druhé smluvní straně předchozí písemnou informaci.  

 

 

Čl. V. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců od data její účinnosti.  

2. Smluvní strany ujednaly, že každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu 

kdykoli bez udání důvodu. Smluvní strana je povinna zaslat písemnou výpověď druhé smluvní 
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straně na adresu dle kontaktních údajů příslušné smluvní strany dle čl. VII. této smlouvy. 

Výpovědní doba činí 7 dní, počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné 

výpovědi druhé straně. 

3. Smluvní strany ujednaly, že každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v 

případně podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy druhou smluvní stranou. 

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že za podstatné porušení se 

považuje mimo jiné jakékoli jednání směřující ke zmaření účelu této smlouvy. 

4.   Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že plnění smlouvy 

bude zmařeno z důvodu výskytu okolností tzv. vyšší moci za předpokladu, že tyto okolnosti 

smluvní straně objektivně znemožňují poskytovat plnění dle této smlouvy a že o výskytu 

těchto okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje druhou 

smluvní stranu. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje okolnost, která nastala 

nezávisle na vůli smluvní strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze 

spravedlivě požadovat, aby tato smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala či 

odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani jedna ze smluvních 

stran není oprávněna po druhé smluvní straně v takovém případě požadovat náhradu 

majetkové újmy (škody) či úhradu smluvních pokut. 

 

Čl. VI. 

Sankce 

1.  Bude-li dodavatel v prodlení se zřízením přístupu zaměstnance odběratele do lékařské 

poradny, je odběratel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 

jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

2.  Bude-li dodavatel v prodlení s poskytnutím služeb konzultace či objednání k lékaři 

konkrétnímu zaměstnanci oproti lhůtám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, je odběratel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každý jednotlivý případ a 

každou započatou hodinu prodlení v případech, kdy jsou lhůty pro poskytnutí služby určeny 

v hodinách a 200,- Kč za každý jednotlivý případ a každou započatou hodinu prodlení 

v případech, kdy jsou lhůty pro poskytnutí služby určeny ve dnech.  

3.  Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením ceny služeb, je odběratel oprávněn požadovat 

úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

4.   Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní 

straně, jíž povinnost k úhradě smluvní pokuty vznikla. 

5.   Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé z téhož právního 

důvodu, pro který je požadována smluvní pokuta. 

 

 

Čl. VII. 

Podmínky užití služby 

1. Smluvní strany uvádějí, že mezi sebou projednaly okolnosti užití služby a její funkčnost. 

2. Smluvní strany uvádějí, že jednotliví uživatelé služby se mohou seznámit s podmínkami užití 

služby na internetové adrese www.ulekare.cz. 

 

 

Čl. VIII. 

Prohlášení o odpovědnosti 

1. Pro účel této smlouvy je výslovně uvedeno, že: 

1.1 odběratel tímto sjednává poskytnutí zaměstnaneckého benefitu ve formě služby, čímž 

však nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a průběh služby vůči svým 

zaměstnancům; 

http://www.ulekare.cz/
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1.2 smluvní strany považují za nesporné, že odběratel vynaložil veškerou náležitou péči 

pro vyloučení jakékoliv své odpovědnosti za obsah a průběh služby vůči svým 

zaměstnancům; 

1.3 dodavatel prohlašuje, že je zprostředkovatelem lékařské rady, přičemž tímto 

prohlašuje, že lékařskou radu poskytuje výhradně osoba k tomu způsobilá dle 

platných právních předpisů České republiky.  

 

 

Čl. IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany uvádějí, že kontaktní údaje odběratele pro účely této smlouvy jsou: adresa: 

Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 a e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx a e-mail pro 

zasílání elektronické fakturace je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Smluvní strany uvádějí, že kontaktní údaje dodavatele pro účely této smlouvy jsou:  

adresa: Šafaříkova 17, Praha 2, 120 00 a e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění. 

4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

5. Spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny před českými soudy. 

6. Smluvní strany ujednaly, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna kontaktních osob a kontaktních 

údajů formu dodatku nevyžaduje a může být provedena písemným oznámením druhé smluvní 

straně, a to do 5 dnů po provedení této změny.  

7. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako 

místně příslušný soud obecný soud podle sídla odběratele. 

8. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění 

z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby 

podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o 

zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu 

ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností. 

9. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. Dodavatel tímto bere na vědomí, že v důsledku 

specifického organizačního uspořádání odběratele smluvní strany vylučují pravidla dle 

ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a dodavatel nemá právo ve smyslu 

§ 2910 OZ po odběrateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dodavatel obdrží 

po jednom a odběratel po dvou stejnopisech. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, byla 

uzavřena po vzájemném projednání, neuzavírají ji v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek a svým podpisem stvrzují svou svobodnou a pravou vůli být ustanoveními této 

smlouvy vázáni. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Specifikace služeb; 

b) Příloha č. 2 – Cenová tabulka. 
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V Praze dne …………………..   
 
 
 
 
___________________________________ 
 
Za uLékaře.cz, s.r.o. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V Praze dne ………………….. 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
Za Český rozhlas 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Příloha č. 1 – SPECIFIKACE SLUŽEB 

Odborná konzultace s praktickým lékařem 

Odborná konzultace sestává z položení dotazu a jeho následného zodpovězení ve formě doporučení 

ohledně dalšího postupu (dále jen „konzultace“).  

Konzultace může probíhat v českém nebo anglickém jazyce v závislosti na jazyce, v němž je dotaz 

položen, a to přes webový formulář dostupný na www.ulekare.cz/KLIENT_URL.  

Za účelem využívání služeb dodavatele je nezbytné, aby si zaměstnance vytvořil registraci v systému 

lékařské poradny dodavatele, a to zadáním požadovaných údajů. Následně při položení dotazu bude 

zaměstnance udávat vždy svou soukromou e-mailovou adresu a e-mailovou adresu využívanou u 

zaměstnavatele. Následně bude na e-mailovou adresu u zaměstnavatele doručen odkaz, po jehož 

odkliknutí, bude možné odeslat odpověď lékaře na soukromou e-mailovou adresu zaměstnance. 

Praktický lékař odpovídá do 6 hodin od potvrzení odkazu v e-mailu u zaměstnavatele v případě dotazu 

v českém jazyce, do 12 hodin u dotazů v angličtině. 

Každá konzultace je zakončena doporučením odpovídajícího lékaře. V případě, že lékař doporučí 

objednání ke specialistovi nebo jinému odborníkovi, zdravotní sestra může objednání pro pacienta 

zprostředkovat.  

 

Konzultace zahrnují: 

1) Konzultace zdravotního stavu jako např.: 

 Doporučení dalšího nejvhodnějšího postupu 

 Vysvětlení výsledků vyšetření, laboratorních testů a lékařských zpráv 

 Poradenství o konkrétních lécích a jejich interakcích 

 Vysvětlení doporučených postupů 

2) Poskytnutí odborné medicínské informace jako např.: 

 Vysvětlení odborných lékařských termínů 

 Informace o prevenci a profylaxi 

 Obecné informace o léčivých přípravcích a medicínských postupech 

 Informace o očkování 

 Poradna pro chronicky nemocné 

 Zdravotní prevence 

Konzultace s lékařem specialistou 

Služba je poskytována v českém jazyce s odpovědí nejdéle do 5 dnů po zodpovězení dotazu 

praktickým lékařem. 

Konzultujeme ve všech oborech medicíny a v nelékařských oborech jako jsou např. výživové 

poradenství, homeopatie a alternativní léčba, sexuologie, psychologie, léčba závislostí, atd.

Online objednání k lékaři 

Požadavek na objednání je zadáván přes webový formulář www.ulekare.cz/KLIENT_URL  samotným 

zaměstnancem. Zdravotní sestra dodavatele kontaktuje zaměstnance do 24 hodin od potvrzení 

odkazu v e-mailu zaměstnance u zaměstnavatele, a to v pracovní dny od 8 do 17 hodin, a diskutuje s 

pacientem jeho požadavky, vyhledá a doporučí vhodného lékaře a po domluvě se zaměstnancem ho 

může k tomuto lékaři i objednat. Potvrzení objednání obdrží zaměstnanec do soukromého e-mailu a 

návštěva lékaře je mu připomenuta předem. 

  

http://www.ulekare.cz/KLIENT_URL
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Příloha č. 2 – CENOVÁ TABULKA 

Položka Služby pro 
zaměstnance 

a jejich 
rodiny 

Cena za 
zaměstnance 

Počet 
zaměstnanců 

Cena za 1 
měsíc v Kč 

bez DPH 

Cena za 3 
měsíce v Kč 

bez DPH 

Online 
konzultace  

 
28 700 19600 58800 

DPH 21%    4116 12348 

Cena v Kč s 
DPH 

   
23716 71148 

 

 


