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(Poskytovatel a Objednatel dále jen „Smluvní strana" nebo společně jen „Smluvní strany") 

I. 

Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli psychologické konzultace 
dle potřeb zaměstnanců Objednatele a závazek Objednatele platit Poskytovateli za poskytnuté služby 
odměnu, jak je blíže sjednána v této Smlouvě. 

11. 

Poskytování služeb, závazky Poskytovatele 

1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli, resp. zaměstnancům 

Objednatele, psychologické konzultace (dle jejich volby v českém či anglickém jazyce), a to 

v souladu s časovými potřebami zaměstnanců Objednatele (tedy i mimo pracovní dobu, např. 

i v brzkých ranních či pozdních večerních hodinách). 

2. Poskytovatel se zavazuje být k dispozici zaměstnancům Objednatele na telefonním čísle 

 a to v pracovní dny vždy od  (dále jen „Telefonní služba"). Pokud 

Poskytovatel telefon zaměstnanci Objednatele nezvedne, zavazuje se zavolat mu zpět nejpozději 

do  hodin od takto zmeškaného hovoru. V případě, že Poskytovatel z nějakého vážného důvodu 

nebude moci poskytnout tuto telefonní službu, zajistí automatické přepnutí ze svého telefonu na 
telefon jiného pracovníka, který v tomto projektu bude spolupracovat. 

3. Zaměstnanci Objednatele se budou prostřednictvím tohoto telefonního čísla objednávat 

k psychologické konzultaci, ke které poté dostaví do prostor Centra integrativní psychoterapie, 

nacházejícího se na adrese Bělohorská 93/2469, Praha 6. Zaměstnanci Objednatele jsou povinni se 

před uskutečněním konzultace prokázat Dr. Frouzové dokladem potvrzujícím, že jsou zaměstnanci 

ÚOCHB (zaměstnaneckou kartou), přičemž Objednatel se zavazuje je o této povinnosti 

informovat. Předložení zaměstnanecké karty je podmínkou pro poskytování této služby 

(s výjimkou psychologické konzultace po telefonu (Krizové intervence)). 



4. Pokud Dr. Frouzová nebude moci zajistit psychologické konzultace dle této Smlouvy osobně (např. 

z důvodu nemoci či dovolené), zajistí je prostřednictvím některého ze svých spolupracovníků, 

přičemž i tyto služby budou Objednateli fakturovány Dr. Frouzovou. 

5. Poskytovatel bude dle této Smlouvy poskytovat zaměstnancům Objednatele psychologické 

konzultace, které se mohou týkat osobních, rodinných či pracovně psychologických problémů. 

Půjde o psychologické intervence, Poskytovatel nebude poskytovat psychologickou diagnostiku 

založenou na zadávání psychologických testů. 

6. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby (psychologické konzultace) i rodinným příslušníkům 
zaměstnanců Objednatele, pokud o ně bude požádán s tím, že jim vyjde vstříc, pokud jde o jejich 

časové možnosti. Rodinní příslušníci uhradí za tyto služby standardní odměnu za služby ve výši 

 

111. 

Odměna za služby dle této Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že za Telefonní službu a přizpůsobení se (pokud jde o časové možnosti) 

zaměstnancům Objednatele náleží Poskytovateli paušální odměna ve výši Kč měsíčně (dále 

jen „Paušální odměna"). Tato odměna kryje veškeré náklady Poskytovatele spojené s prací 

Poskytovatele mimo pracovní dobu a s Telefonní službou, zejména tedy náklady za telefonní 

hovory samotné sloužící k dohodě na termínu setkání. Pokud bude Dr. Frouzová poskytovat ve 

výjimečných, akutních případech příslušnému zaměstnanci Objednatele psychologickou konzultaci 

po telefonu (dále též jen „Krizová intervence"), je Dr. Frouzová oprávněna vyúčtovat Objednateli 

odměnu za tuto psychologickou konzultaci po telefonu tak, jako by se odehrála osobně 

v prostorách Centra integrativní psychoterapie, tedy obdobně dle čl. Ill. odst. 2 této Smlouvy 

s tím, že Krizová intervence bude účtována částkou Kč za každých  minut poskytnuté 

služby. Pokud bude zaměstnanec Objednatele využívající Krizovou intervenci volat Dr. Frouzové ze 

zahraničí a pokud Dr. Frouzové vzniknou vícenáklady za tyto telefonní hovory, které doloží 

Objednateli vyúčtováním těchto telefonních služeb od příslušného operátora, Objednatel tyto 

vícenáklady Dr. Frouzové uhradí. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel uhradí svým zaměstnancům první psychologickou 

konzultaci v Centru integrativní psychoterapie v délce trvání 1-2 hodiny, přičemž odměna 

Poskytovatele bude vypočtena na základě hodinové sazby ve výši Kč/hodina (dále jen 

„Základní odměna"). Každá další psychologická konzultace zaměstnanců Objednatele v Centru 

integrativní psychoterapie (nad rámec první konzultace v trvání 1-2 hodiny, jak je uvedeno výše) 

bude hrazena z jedné poloviny zaměstnancem (zaměstnanec uhradí Poskytovateli odměnu ve výši 

Kč/hodina) a z jedné poloviny Objednatelem, přičemž hodinová sazba odměny 

Poskytovatele bude v tomto případě Kč/hodina (dále jen „Snížená odměna"). 

3. Poskytovatel bude Objednateli fakturovat odměnu za služby dle Smlouvy na měsíční bázi, přičemž 

datum zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. Na faktuře 

je Poskytovatel povinen přesně specifikovat, jaká odměna a v jaké výši je Objednateli fakturována, 

tedy zda se jedná o Paušální odměnu, Základní odměnu či Sníženou odměnu. Zaměstnance 
Objednatele, za které je odměna účtována, je Poskytovatel povinen na faktuře označit interním 

číslem (kódem) tak, aby byla zachována mlčenlivost dle této Smlouvy a příslušné právní předpisy 

týkající se ochrany osobních údajů . Poskytovatel je povinen zasílat faktury Objednateli 

elektronicky na adresu:  Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení 



Objednateli, přičemž platby budou hrazeny na účet Poskytovatele č. , pokud 

nebude uvedeno jinak na příslušné faktuře. 

4. Poskytovatel se zavazuje vést jmenný seznam zaměstnanců Objednatele, kterým poskytuje služby 

(psychologické konzultace) dle této Smlouvy, přičemž tento seznam Poskytovatel zabezpečí tak, 

aby nebyl k dispozici třetím osobám. V tomto jmenném seznamu budou zaměstnanci Objednatele 

označeni interním kódem (číslem), číslem zaměstnance (ID, dle zaměstnanecké karty) a zároveň 

jménem a příjmením. Poskytovatel se zavazuje uchovávat jmenný seznam zaměstnanců 

Objednatele v evidenci tak, aby byl v případě potřeby schopen tento seznam doložit kontrolnímu 

orgánu (zejména finančnímu úřadu a dozorčí radě Objednatele), resp. auditorovi, který se prokáže 

písemným pověřením podepsaným ředitelem ÚOCHB. Zaměstnanci budou o skutečnosti, komu 

může Poskytovatel dát k dispozici jmenný seznam zaměstnanců Objednatele, informováni. 

IV. 

Povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů 

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od 

Objednatele, resp. od zaměstnanců Objednatele, při poskytování služeb dle této Smlouvy. 

2. Poskytovatel se zároveň zavazuje chránit osobní údaje zaměstnanců Objednatele, kterým 
poskytuje služby dle této Smlouvy, ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména s ohledem 

na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato povinnost se týká zejména jmenného seznamu 

zaměstnanců Objednatele, který Poskytovatel vede dle této Smlouvy. 

v. 
Doba trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2023. Tuto Smlouvu lze prodloužit 

písemným dodatkem podepsaným oběma Smluvními stranami. 

2. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu ukončit bez uvedení důvodů písemnou 

výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 1. dnem 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příslušné Smluvní straně. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 

1 stejnopis. 

V Praze dne 1.1.2023 

 
PhDr. Magdalena Frouzová Ú av organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 

rof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel 




