
Společně jako „smluvní strany“

ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen  „obč. zák.“), kterou níže
uvedeného dne, měsíce a roku, uzavírají tyto smluvní strany:
Název společnosti: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., sídlo: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 248 28 173, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce178092, DIČ/IČ DPH: CZ24828173, 
č.ú.: 0029 0012 4411/2010, email: backoffice@24doctor.cz, dále jako „CMC“

Číslo smlouvy:

Smlouva o zprostředkování služeb 24DOCTOR

Jméno a příjmení:

Rodné příjmení:

Bydliště:

E-mailová adresa:

Rodné číslo:

Datum narození:

Tel. číslo:

dále jako „objednatel“

/

..

Smlouva je dále uzavírána ve prospěch:
1.
Jméno a příjmení:

Bydliště:

Rodné příjmení:

/

..
Datum narození:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Tel. číslo:

E-mailová adresa:

2.
Jméno a příjmení:

/

..
Datum narození:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Tel. číslo:

E-mailová adresa:

3.
Jméno a příjmení:

/

..
Datum narození:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Tel. číslo:

E-mailová adresa:

4.
Jméno a příjmení:

/

..
Datum narození:

Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Tel. číslo:

E-mailová adresa:

Dále jako „příjemce“, „příjemci“

Bydliště:

Rodné příjmení:

Bydliště:

Rodné příjmení:

Bydliště:

Rodné příjmení:

Identifikační číslo 
obchodního zástupce:

Variabilní symbol



I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti CMC zprostředkovat objednateli a příjemcům služby nazvané jako
„24 DOCTOR“, tedy zprostředkovat objednateli a příjemcům kontakt s odborným poradcem z oblasti zdraví za účelem
konzultace otázek z oblasti zdraví a zdravotnictví dle rozsahu dohodnutého v této smlouvě a na druhé straně závazek
objednatele zaplatit společnosti CMC za zprostředkování služeb poplatek podle čl. I odst. 3 této smlouvy. Bližší specifikace
a podmínky zprostředkování služeb jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 
a nedílnou součást této smlouvy.
2. Rozsah služeb
Společnost CMC se zavazuje zprostředkovat objednateli a příjemcům služby v rozsahu: 
-„rodinný balíček A“ za poplatek ve výši 3.999,- Kč vč. DPH s vázaností na 12 měsíců ode dne zpřístupnění služeb, (dále
jen „poplatek“) (sazba DPH 21,0 %, cena bez 3.305,- Kč, DPH 694,- Kč).
3. Smlouva se považuje za uzavřenou zaplacením (připsáním) poplatku v plné výši na bankovní účet CMC. Pokud nebude
poplatek uhrazen do 8 dnů od doručení tohoto návrhu smlouvy objednateli, návrh na uzavření této smlouvy zaniká.
4. Objednatel bere na vědomí, že společnost CMC pouze zprostředkovává kontakt objednatele s odborným poradcem 
z oblasti zdraví. Společnost CMC proto neodpovídá za jakoukoli újmu, která vznikne objednateli při výkonu činnosti
odborného poradce z oblasti zdraví, zejména neodpovídá za újmu způsobenou objednateli nesprávnou nebo neúplnou
informací nebo radou poskytnutou ze strany odborného poradce z oblasti zdraví. Dále objednatel bere na vědomí, že
zprostředkovaná konzultace s odborným poradcem z oblasti zdraví se nepovažuje za poskytování zdravotní služby, ne-
nahrazuje návštěvu lékaře, odborné lékařské vyšetření ani lékařskou službu první pomoci nebo záchranné služby.

II. Právo na odstoupení od smlouvy, nároky z vadného plnění, ukončení smlouvy
1. Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, má ob-
jednatel, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne
uzavření smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení je objednatel povinen zaslat společnosti CMC na adresu společnosti
CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 anebo emailem na: backoffice@24doctor.cz. 
Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení společnosti CMC. Objednatel je však povinen uhradit společnosti CMC
poměrnou část ceny služby, které již užíval ode dne uzavření Smlouvy do dne platného odstoupení od Smlouvy. 
V případě, že služby do dne účinného odstoupení od Smlouvy zpřístupněny nebyly, je CMC povinna objednateli vrátit
celý zaplacený poplatek. 
2. Nároky z vadného plnění (reklamace) uplatňuje objednatel písemně na adrese společnosti CMC - CMC – Centre Medical
Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, emailem na: backoffice@24doctor.cz, anebo telefonicky na +420 296 333
337, přičemž podrobně specifikuje vadu služby a kontaktní adresu, na kterou bude vyrozuměn o způsobu vyřízení rekla-
mace. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
3. Za účelem mimosoudního řešení sporu se může spotřebitel obrátit také na Českou obchodní inspekci. Bližší infor mace
jsou k dispozici na www.coi.cz nebo na adrese Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420
296 366 360. Řízení před ČOI se řídí zákonem zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu vázanosti uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy s možností automa -
tického prodloužení. Pokud není v této Smlouvě nebo VOP uvedeno jinak, je kterákoliv smluvní strana oprávněna
nejpozději 1 měsíc před ukončením řádného smluvního období zaslat druhé smluvní straně písemné sdělení, že trvá na
ukončení smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o další dobu
vázanosti. V případě, že objednatel nedoručí společnosti CMC písemné oznámení s projevem vůle dále nepokračovat ve
smlouvě, projevuje tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí s prodloužením této smlouvy o další dobu
vázanosti. Smlouva se automaticky prodlužuje za stejných podmínek sjednaných v této smlouvě vyjma poplatku, který
se vždy řídí dle ceníku CMC platného k prvnímu dni automatického prodloužení Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel
prohlašuje, že se s těmito podmínkami podrobně seznámil a v celém rozsahu s nimi souhlasí. 
2. S informacemi o zpracování osobních údajů objednatelem v poskytnutém rozsahu pro účely poskytnutí služby „24DOC-
TOR“ a uzavření smluvního příp. předsmluvního vztahu se správcem a informacemi o právech dotčené osoby v oblasti
ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, se objednatel může seznámit v části „Informace 
o zpracování osobních údajů“. Pak bude následovat informační list pro „24DOCTOR“. 
3. CMC přijala vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů
a zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o o -
chra ně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. CMC vydala doku-



V dne

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Za CMC – Centre Medical care, s.r.o.:

Ing. Patrik Senko, jednatel

ment "Přiměřené politiky správce (kodex chování)", který zavedl obecná pravidla pro ochranu osobních údajů fyzických
osob při jejich zpracování. Dokument je k seznámení na stránce https://24doctor.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
4. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. 
5. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy. V případě, že by kterékoliv
ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, dohodli se účastníci, že jej nahradí ustanovením platným, odpoví-
dajícím co nejvíce původnímu ujednání.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném pro-
jednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných pod-
mínek.

Informace o zpracování osobních údajů a práva dotčené osoby při zpracování jejich údajů - 24DOCTOR, tzv.
informační povinnost správce
Identifikační údaje a kontaktní údaje správce: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO: 248 28 173, tel.: 296 333 337, e-mail: backoffice@24doctor.cz
Účelem zpracování osobních údajů / získávání, uchovávání, přepracování nebo změna, poskytování, likvidace apod./,
kterými jsou jméno, rodné příjmení, příjmení, trvalý pobyt korespondenční adresa, e-mailová adresa, rodné číslo, datum
narození, tel. číslo, číslo OP, zdravotní pojišťovna, a jsou určené pro poskytování poradenských služeb správce s názvem
„24DOCTOR“, služba spočívá v komunikačním propojení objednatele a příjemců služby na odborného poradce z oblasti
zdraví – lékaře.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je smluvní nebo předsmluvní vztah zákazníka a správce. Identifikace
příjemce, nebo kategorie příjemce, pokud existuje (třetí strany, zpracovatelé): zpracovatel - společnost sdružující lékaře
a poskytovatel web aplikace „24DOCTOR“. Doba uchovávání osobních údajů, nebo informace o kritériích pro její určení:
od získání po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování. Poskytnutí osobních údajů dotčenou osobou je požadavkem,
který je potřebný k uzavření smlouvy, v případě, kdy dotčená osoba odmítne poskytnout údaje nebude možné naplnit
daný účel. 
Práva dotčené osoby: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních
údajů, právo na omezené zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, právo na přenosnost
osobních údajů, právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, právo podat stížnost dozorčímu
orgánu.



souhlasím

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Tímto dávám souhlas správci CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 248 28 173, ke zpracování, tj. k získávání, uchovávání, přepracování nebo změně, poskytování, likvidaci apod. mých
osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail, za účelem zasílání informací o novinkách,
akcích, soutěžích, produktech, analýzách spokojenosti klientů apod. e-mailem, telefonicky, poštou, a to po dobu
potřebnou k dosažení tohoto účelu. Dále prohlašuji, že jsem byl při podpisu smlouvy informován/a o zpracování mých
osobních údajů za tímto účelem a o mých právech.
Dotčená osoba může tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na adrese: backoffice@24doctor.cz, nebo telefonicky na
čísle: 296 333 337.

Informace o zpracování osobních údajů a práva dotčené osoby při zpracování jejich údajů - Marketing, tzv.
informační povinnost správce
Identifikační údaje a kontaktní údaje správce: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO: 248 28 173, tel.: 296 333 337, e-mail: backoffice@24doctor.cz
Účelem zpracování osobních údajů, kterými jsou osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail telefonický kon-
takt, a jsou určené pro zasílání informací o novinkách, akcích, soutěžích, produktech, analýzách spokojenosti klientů
apod. e-mailem, telefonicky, poštou. Právním základ zpracování osobních údajů je souhlas dotčené osoby. Doba
uchovávání osobních údajů, nebo informace o kritériích pro její určení: od získání po dobu potřebnou k dosažení účelu
zpracování. Poskytnutí osobních údajů dotčenou osobou je požadavkem, potřebným k dosažení účelu zpracování,
dotčená osoba není povinná poskytnout k tomuto účelu správci souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, v takovém
případě nebude zařazena do marketingového programu správce. Poskytnutý souhlas může dotknutá osoba kdykoliv
odvolat.
Práva dotčené osoby: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních
údajů, právo na omezené zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, právo na přenosnost
osobních údajů, právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, právo podat stížnost dozorčímu
orgánu.



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRODUKT 24DOCTOR A BALÍČEK RODINNÝ LÉKAŘ

(dále jen „VOP“)

Společnost: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., se sídlem
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ: 248 28 173, za-
psaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, v oddílu C, vložce 178092, DIČ/IČ DPH:
CZ24828173, email: backoffice@24doctor.cz (dále jen
„CMC“).

1. Úvodní ustanovení:
1.1 Tyto VOP upravují podmínky pro zprostředkování
služeb s názvem „24DOCTOR“, kdy společnost CMC se
zavazuje zprostředkovat objednateli a příjemcům kon-
takt s odborným poradcem z oblasti zdraví za účelem
konzultace otázek z oblasti zdraví a zdravotnictví dle roz-
sahu dohodnutého v písemně uzavřené smlouvě o zpro-
středkování služeb (dále jen „Smlouva“) a v těchto VOP.
1.2 Tyto VOP jsou závazné pro společnost CMC, pro
objednatele a příjemce.
1.3 Uvedené zprostředkovatelské služby budou po-
skytovány prostřednictvím call centra CMC, direct mai-
lingu anebo prostřednictvím internetové stránky CMC.

2. Definice pojmů
Pro účely těchto VOP a Smlouvy platí následující defi-
nice základních pojmů:
2.1 Internetová stránka CMC je www.24doctor.cz
2.2 Call centrum je místem, přes které může objedna-
tel se společností CMC uzavřít smlouvu o zprostředko-
vání služeb a přes které společnost CMC poskytuje
služby uvedené v bodě 2.10. objednateli (příjemci).
2.3 Non-stop linka je +420 296 333 337.
2.4 Smlouvou se rozumí smlouva o zprostředkování
služeb uzavřená mezi objednatelem (příjemci) a společ-
ností CMC, uzavřená písemně anebo prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku.
2.5 Direct mail je reklamní adresovaná nebo neadre-
sovaná zásilka obsahující reklamní, marketingový anebo
propagační materiál služeb „24DOCTOR“, která je adre-
sátovi zasílána poštou, kurýrem anebo emailem.
2.6 Objednatel je fyzická osoba způsobilá právně jed-
nat anebo právnická osoba, která uzavřela se společ-
ností CMC Smlouvu ve smyslu bodu 2.4., souhlasila 
s VOP CMC, se zpracováním a poskytnutím osobních
údajů, vybrala si minimálně jednu službu a zaplatila
poplatek. Právnickou osobu v právním postavení objed-
natele zastupuje její statutární orgán anebo osoba k to -
mu zmocněná.
2.7 Příjemce je osoba, které se bude poskytovat služba
na základě Smlouvy, na kterou se přiměřeně vztahují
práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy anebo z těch -
to VOP a ve prospěch které objednatel ve smyslu ust. 
§ 1767 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, Smlouvu uzavřel.

2.8 Registrací se rozumí uzavření písemné Smlouvy
mezi objednatelem a společností CMC a zaplacení po-
platku za službu. Za registraci se dále považuje uzavření
smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku a zaplacení poplatku za službu. Zaplacením se ro-
zumí připsání poplatku na bankovní účet společnosti
CMC. Registrace je nutnou podmínkou ke zpřístupnění
možnosti využívat služby call centra ve vybraném roz-
sahu.
2.9 Poplatek je finanční částka, kterou je objednatel
povinen zaplatit za služby poskytnuté mu od CMC, tj. za
využívání call centra v rozsahu služeb, které si objednatel
zvolil, a to 365 dní v roce, 24 hodin denně, pokud není
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Výše po-
platku závisí na výběru konkrétního produktu, tj. na do-
hodnutém rozsahu služeb. Poplatek nezahrnuje cenu
těch služeb objednatele, které nejsou zahrnuté v roz-
sahu služeb objednatele, přičemž v případě jejích vyko-
nání ze strany odborného poradce z oblasti zdraví na
základě požádání objednatele, je objednatel povinen za-
platit cenu těchto služeb jen v případě, že byl na tuto
skutečnost předem upozorněn a s cenou těchto služeb
předem souhlasil. Pokud si objednatel anebo příjemce
za trvání služby vyžádá, objedná anebo dohodne,
osobně, telefonicky, prostřednictvím emailu anebo
www stránek CMC poskytování dalších služeb od CMC,
které nejsou původně předmětem Smlouvy anebo VOP
a akceptuje cenu, za kterou je služba poskytována, za-
vazuje se za tuto službu zaplatit cenu podle ceníku CMC
a na poskytování služby se v celém rozsahu bude vzta-
hovat ustanovení Smlouvy a těchto VOP, doba trvání vá-
zanosti služby, tak jako je tato nabízená CMC.
2.10 Služby jsou služby call centra poskytované CMC
objednateli, a to následovně: - přijetí telefonického po-
žadavku objednatele v call centru výlučně z telefonních
čísel objednatelem uvedených ve Smlouvě; objednatel
bere na vědomí a souhlasí, že při využívání služeb ne-
bude využívat službu utajení čísla volajícího, jelikož by
tímto znemožnil CMC identifikovat objednatele, - zpra-
cování požadavku objednatele, - spojení objednatele 
s odborným poradcem z oblasti zdraví podle požadavku
objednatele a vyrozumění objednatele o způsobu spl-
nění jeho požadavku v co nejkratším možném čase od
přijetí požadavku v call centru. Služby jsou vždy vázané
na konkrétní telefonní číslo, které uvede při uzavření
Smlouvy objednatel. Služby spočívají pouze ve zpro-
středkování kontaktu s odborným poradcem z oblasti
zdraví, se nepovažují za poskytování zdravotní služby,
nenahrazují návštěvu lékaře, odborné lékařské vyšetření
ani lékařskou službu první pomoci nebo záchranné
služby.
2.11 Odborný poradce z oblasti zdraví je zdravotnické
zařízení, které spolupracuje s CMC, a které je oprávněné
vykonávat konzultační služby z oblasti zdraví v souladu
s požadavky objednatele podle dohodnutého rozsahu
služeb.
2.12 Doba vázanosti Služby je doba, po kterou má ob-
jednatel zpřístupněné služby uvedené v bodě 2.10. po
zaplacení poplatku objednatelem, přičemž podle roz-
sahu Služby může jít o dobu jednoho (1) měsíce, dva-
nácti (12) měsíců, dvaceti čtyř (24) měsíců nebo třicet
šest (36) měsíců. Doba vázanosti Služby počíná běžet
dohodnutým dnem zpřístupnění služby ve Smlouvě
(nejdříve po zaplacení poplatku). V případě předčas-
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ného ukončení používání Služby ze strany objednatele
se už zaplacený poplatek objednateli nevrací. Zaplacení
poplatku se nijak neváže na rozsahu využití služeb ze
strany objednatele.

3. Zpřístupnění služby:
3.1 Služby jsou objednateli zpřístupněny ode dne,
který byl sjednán ve Smlouvě za podmínky, že byl ob-
jednatelem zaplacen poplatek, přičemž zaplacením po-
platku se rozumí připsání částky na bankovní účet CMC.
Pokud nebude poplatek objednatelem zaplacen ve sta-
novené době splatnosti, posunuje se den zpřístupnění
služby na den, kdy bude poplatek objednatelem zapla-
cen.
3.2 Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že:
1. se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi,
2. všechny údaje uvedené objednatelem jsou pravdivé.
3. Doba vázanosti smlouvy se automaticky prodlužuje 
o stejnou dobu, na jakou byla původně dohodnuta,
pokud se strany nedohodly jinak, anebo pokud objed-
natel před uplynutím doby vázanosti smlouvy nepožá-
dal o změnu Služby, anebo pokud ke dni uplynutí doby
vázanosti Služby nedojde k zániku smlouvy některým ze
způsobů uvedených v čl. 11. těchto VOP. Ke zpřístupnění
možnosti objednatele využívat Služby na další dobu vá-
zanosti Služby dojde zaplacením poplatku dle aktuál-
ního ceníku CMC. O prodloužení vázanosti Služby na
další období, o možnosti ukončení Smlouvy anebo 
o mož nosti změny poskytované Služby a o platebních
instrukcích pro zaplacení poplatku bude CMC informo-
vat objednatele nejpozději 14 dnů před uplynutím doby
vázanosti Služby, a to písemně anebo sms zprávou na
telefonní číslo uvedené objednatelem ve Smlouvě.

4. Místo, čas a způsob dodaní:
4.1 Pokud Smlouva nestanoví něco jiného, je místem
dodání služby a platebním místem sídlo CMC.
4.2 Dodání služby se uskuteční v termínu dohodnu-
tém ve Smlouvě, a pokud nebyl termín dodání dohod-
nut, pak v době přiměřené vzhledem k předmětu pos -
 kytované služby.
4.3 V případě zmeškání poskytnutí služby, které je způ-
sobené objednatelem, CMC uvědomí objednatele o této
skutečnosti, a to dohodnutým způsobem komunikace,
přičemž v tomto případě je objednatel povinen uhradit
CMC všechny poplatky a výdaje s tím spojené.
4.4 Nevyužitá, resp. jen částečně využitá Služba, a to
jakéhokoliv důvodu, spočívající na straně objednatele,
neposkytuje objednateli právo na nezaplacení poplatku,
právo na slevu, resp. vrácení (ani částečné) zaplaceného
poplatku od CMC.

5. Cena a platební podmínky:
5.1 Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí pro
služby výše poplatku dle ceníku CMC platného a účin-
ného ke dni uzavření Smlouvy, resp. k prvnímu dni pro-
dloužené doby vázanosti Služby, přičemž tyto ceny jsou
uvedeny včetně DPH. Poplatek nezahrnuje náklady, 
u kterých je výslovně uvedeno, že nejsou zahrnuty v po-
platku, přičemž tyto se účtují samostatně vedle poplatku
za Služby.
5.2 Poplatek je splatný v první den zpřístupnění služ -
by, resp. v první den prodloužené doby vázanosti Služby
podle platebních instrukcí poskytnutých CMC, pokud 

z těchto VOP anebo ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
Objednatel může poplatek uhradit některým z následu-
jících způsobů: a) bankovním převodem na účet CMC,
b) poštovní poukázkou na účet CMC přiloženou ke
smlouvě, c) debetní nebo kreditní kartou, d) prostřed-
nictvím třetí osoby poskytující úvěry nebo půjčky.
5.3 Pokud má objednatel přidělen pro provedení
platby úhrady poplatku variabilní symbol, je povinen
označit platbu příslušným variabilním symbolem (zpra-
vidla číslo Smlouvy).
5.4 Objednatel není oprávněn žádnou svou pohle-
dávku vůči CMC postoupit třetí osobě. Objednatel není
oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohle-
dávku vůči pohledávce CMC.
5.5 Objednatel není oprávněn zadržet CMC platbu do-
hodnuté ceny z důvodu, že probíhá reklamace služeb
anebo z důvodu existence nároku z vad služeb, resp. ná-
roku ze záruky, anebo z nároku na náhradu škody.
5.6 CMC je oprávněna poskytnout objednateli podle
svého uvážení slevu za poskytnuté služby až do výše
100 % z dohodnutého poplatku, a to i opakovaně za
podmínek určených CMC.

6. Povinnosti CMC
CMC se zavazuje:
6.1 Zpřístupnit objednateli možnost využívat služby
dle zvoleného produktu po splnění podmínek uvede-
ných v čl. 3 těchto VOP.
6.2 Zabezpečit provoz call centra, které je objednateli
k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně během celého
kalendářního roku na non stop lince.
6.3 Zajistit na non stop lince operátory call centra.
6.4 Vyvinout maximální úsilí, aby byla zprostředkova-
telská služba poskytnuta v co nejkratším možném čase.

7. Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje
7.1 Zaplatit poplatek tak, jak je uveden v platném a účin-
 ném ceníku zveřejněném na internetové stránce ke dni
uzavření Smlouvy.
7.2 Poskytnou CMC maximální možnou součinnost při
plnění povinností CMC podle čl. 6 těchto VOP, a to zej -
ména komunikovat s CMC za účelem získání informací
potřebných na zabezpečení řádného zpřístupnění slu-
žeb a zprostředkování konzultačních služeb s odborným
poradcem z oblasti zdraví dle dohodnutého rozsahu.
7.3 Včas informovat CMC o veškerých skutečnostech
potřebných pro zabezpečení úspěšného plnění povin-
ností CMC podle čl. 6. těchto VOP.
7.4 Vyvinout maximální možné úsilí, aby byla zpro-
středkovatelská služba poskytnuta v co nejkratším mož -
ném čase.
7.5 Bez zbytečného odkladu oznámit CMC jakoukoli
změnu osobních údajů, které CMC poskytnul.

8. Odpovědnost za škodu
8.1 Objednatel bere na vědomí, že společnost CMC
pouze zprostředkovává kontakt objednatele s odbor-
ným poradcem z oblasti zdraví. Společnost CMC proto
neodpovídá za jakoukoli újmu, která vznikne objedna-
teli při výkonu činnosti odborného poradce z oblasti
zdraví, zejména neodpovídá za újmu způsobenou ob-
jednateli nesprávnou nebo neúplnou informací nebo
radou ze strany odborného poradce z oblasti zdraví. Za
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takovou újmu odpovídá výlučně odborný poradce z ob-
lasti zdraví.
8.2 Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem anebo dr-
žitelem mobilního telefonního čísla, které poskytl spo-
lečnosti CMC při uzavření smlouvy pro účely plnění na
základě této Smlouvy. Společnost CMC neodpovídá ob-
jednateli za žádnou újmu zapříčiněnou tím, že objedna-
tel poskytl CMC nesprávné, zavádějící nebo neúplné
informace anebo dokumenty.

9. Ochrana osobních údajů
9.1 Objednatel a příjemce berou na vědomí, že jejich
osobní údaje zpracovává správce CMC a poskytuje po -
d le ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování
osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů
(dále jen „nařízení“).
9.2 Objednatel a příjemce ve smyslu ustanovení výše
uvedeného nařízení bere na vědomí, že CMC zpraco-
vává jejich osobní údaje uvedené ve Smlouvě, jakožto 
i všechny další osobní údaje, které objednatel poskytne
CMC před uzavřením Smlouvy anebo po dobu právního
vztahu založeného Smlouvou.
9.3 CMC zpracovává osobní údaje objednatele a pří-
jemce v rozsahu titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo
OP, rodné číslo, datum narození, zdravotní pojišťovna,
emailová adresa a telefonický kontakt především za úče-
lem zpřístupnění možnosti využívat služby a poskytnutí
poradenství odborným poradcem z oblasti zdraví v do-
hodnutém rozsahu plnění svých povinností vyplývají-
cích z přijetí požadavku objednatele. CMC je využívá
především při řádném a včasném řešení požadavků ob-
jednatele a k dosažení spokojenosti objednatele se
zpřístupněnými službami CMC. CMC se zavazuje, že bu -
de osobní, účetní a jiné údaje objednatele a příjemce
chránit a neposkytne je jiným třetím osobám s výjimkou
případů, pokud je tato povinnost nařízena na základě
zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu
státní nebo veřejné moci, pokud je poskytuje svým sub-
dodavatelům v souvislosti s plněním z této Smlouvy a
pokud je poskytuje osobám, které ji poskytují odborné
služby (advokáti, notáři, daňoví poradci atd.).
9.4 Objednatel a příjemce berou na vědomí, že se je-
jich osobní údaje budou zpracovávat po dobu trvání
smluvního vztahu a následně uchovávat a archivovat
podle zvláštních zákonů.
9.5 Objednatel a příjemce potvrzují, že před uzavře-
ním Smlouvy byli seznámení s identifikačními údaji CMC
a identifikačními údaji zpracovatelů (t.j. název, právní
forma, adresa sídla, a identifikační číslo, kontaktní údaje),
s kontaktními údaji odpovědné osoby, s účelem zpraco-
vání osobních údajů, seznamem osobních údajů nebo
rozsahem osobních údajů, době uchovávání osobních
údajů v souladu s platnou právní úpravou, a taktéž po-
tvrzuje, že obdržel všechny doplňující informace, které
jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpra-
cování osobních údajů potřebné pro dotčenou osobu 
k zaručení jejich práv a právem chráněných zájmů, jakož
i informace o příjemcích, pokud se předpokládá nebo je
zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty, o po-
učení o právech dotčené osoby v souladu s platnou
právní úpravou, t.j. např. na základě písemné žádosti 
z CMC vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou
osobní údaje o ní zpracovávané, opravu nebo likvidaci

svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osob-
ních údajů, které jsou předmětem zpracování , likvidaci
osobních údajů, kterých účel zpracování skončil a taktéž
namítat jejich zpracování.
9.6 Objednatel bere na vědomí, že z důvodu oprávně-
ného zájmu správce budou všechny telefonické hovory
objednatele s call centrem CMC zaznamenávány a mo -
hou být použity jako důkaz v případě reklamací nebo 
v případném soudnímu sporu.
9.7 Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu
CMC oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů, které
CMC poskytnul.

10. Oznámení
10.1 Jakékoliv oznámení, výzvy, žádosti, dokumenty,
odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy a jiná kore-
spondence musí mít písemnou formu a musí být spo-
lečnosti CMC doručeně osobně, poštou, kurýrem, anebo
emailem. Za okamžik doručení se považuje okamžik fak-
tického předání (při osobním doručení), zasláním po-
tvrzení přijetí emailové zprávy (při zaslání emailem)
anebo okamžikem potvrzení dokladu o přijetí (při za-
slání poštou nebo kurýrem), pokud není mezi smluvními
stranami dohodnuto jinak.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě jakýchkoli
pochybností o doručení anebo v případě nemožnosti
doručení, se oznámení považuje za doručené poslední
den odběrné lhůty pro vyzvednutí u poštovního pře-
pravce.

11. Poučení o uplatnění reklamace, stížností, podnětů
11.1 Objednatel uplatňuje reklamaci písemně na adre -
se: CMC – Centre Medical Care, s.r.o., Klimentská 1746/52,
110 00 Praha 1, nebo e-mailem na backoffice@24doc -
tor.cz. Objednatel je povinen podrobně popsat vadu po-
skytnuté služby a uvést kontaktní adresu, na kterou
bude zasláno vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace.
Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od uplatnění re-
klamace.
11.2 Dohled nad dodržováním povinností CMC vyplýva  -
jících z právních předpisů týkajících se ochrany spotře-
bitele vykonává Česká obchodná inspekce. Spory vyplý -
va jící ze smluvního vztahu bude řešit příslušný soud ČR.
11.3 V případě sporu mezi objednatelem v právním po-
stavení spotřebitele (fyzická osoba – nepodnikatel) má
právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu,
a to e-mailem na backoffice@24doctor.cz , není-li objed-
natel spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil
jeho reklamaci, nebo jestli se domnívá, že prodávající
po  rušil jeho práva, nebo pokud prodávající odpoví na
tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dní od
jejího odeslaní, objednatel má právo podat návrh na za-
početí alternativního řešení sporu a to určenému sub-
jektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ADR)
podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotře-
bitele, v platném znění. Subjektem ADR je podle usta-
novení § 20e písm. d) výše citovaného zákona o ochraně
spotřebitele Česká obchodní inspekce (Ústřední inspek-
torát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
email: adr@coi.cz , web: www.adr.coi.cz.). Návrh může
objednatel podat způsobem určeným v Pravidlech pro
postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(ADR) vydaný v Praze dne 27. 01. 2016 ústředním ředi-
telem České obchodní inspekce.
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11.4 V případě spotřebitelských smluv uzavřených na
dálku, spotřebitel může podat návrh na započetí alter-
nativního řešení sporu i prostřednictvím platformy alter-
nativního řešení sporů ODR, která je dostupná on-line
na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

12. Zánik smluvního vztahu
12.1 Smlouva uzavřená mezi objednatelem a společ-
ností CMC je uzavírána na dobu určitou s možností auto-
matického prodloužení.
12.2 Pokud není v této Smlouvě nebo VOP uvedeno
jinak, je kterákoliv smluvní strana oprávněna nejpozději
1 měsíc před ukončením řádného smluvního období za-
slat druhé smluvní straně písemné sdělení, že trvá na
ukončení smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjed-
nána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o další
dobu vázanosti. V případě, že objednatel nedoručí spo-
lečnosti CMC písemné oznámení s projevem vůle dále
nepokračovat ve smlouvě, projevuje tím vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli, že souhlasí s prodloužením této
smlouvy o další dobu vázanosti. Smlouva se automa-
ticky prodlužuje za stejných podmínek sjednaných 
v této smlouvě vyjma poplatku, který se vždy řídí dle ce-
níku CMC platného k prvnímu dni automatického pro-
dloužení Smlouvy.
12.3 Smluvní vztah mezi objednatelem s CMC automa-
ticky zaniká, pokud objednatel nezaplatí poplatek ve
lhůtě 8 dnů ode dne uzavření Smlouvy a rovněž v pří-
padě oboustranné písemné dohody mezi objednatelem
a CMC. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a
povinnosti smluvních stran podle Smlouvy, resp. těchto
VOP s výjimkou těch, které podle Smlouvy anebo VOP
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluv-
ního vztahu, zejména povinnost objednatele zaplatit
poplatek dle Smlouvy.
12.4 Objednatel i CMC mohou od smlouvy odstoupit 
z důvodů daných zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, v platném znění.
12.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit jen
v případě, že CMC v důsledku vlastního zaviněného jed-
nání je v prodlení s poskytnutím služby o víc jako 1 mě -
síc anebo opakovaně (minimálně 3x) a závažně porušuje
své povinnosti podle čl. 6 těchto VOP, přičemž objedna-
tel je povinen před odstoupením od smlouvy z výše uve-
deného důvodu poskytnout CMC prostřednictvím do -
hodnutého způsobu komunikace dodatečnou lhůtu na
plnění v trvání nejméně 15 dnů ode dne doručení CMC.
12.6 CMC je oprávněna od smlouvy odstoupit v pří-
padě, že objednatel je v prodlení s úhradou dohodnu-
tého poplatku o více jak 7 kalendářních dnů anebo 
v případě, že objednatel službu zneužije, a to tak, že
umožní její využití třetí osobě v rozporu se Smlouvou.
Dále je CMC oprávněna od Smlouvy odstoupit nastane-
li nějaká mimořádná a nepředvídatelná okolnost, které
znemožňuje společnosti CMC plnit dle Smlouvy, zej -
ména ztráta zaměstnanců anebo odborných poradců 
z oblasti zdraví, přerušení dodávek tepla, vody a energie,
přerušení nebo zastavení činnosti CMC anebo zahájení
insolvenčního řízení u CMC, znemožnění zprostředko-
vání služeb změnou legislativy, vojenským konfliktem,
rozhodnutím orgánu veřejné moci anebo jinými okol-
nostmi nemající původ v úmyslném konání nebo opo-
menutí ze strany CMC.

12.7 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany CMC
se zaplacený poplatek objednateli nevrací, pokud není
písemně mezi objednatelem a CMC dohodnuto jinak. 
V případě odstoupení od Smlouvy je CMC oprávněna
mimo poplatek požadovat od objednatele přiměřenou
úplatu za všechny služby, které mu byly poskytnuty do
dne skončení platnosti Smlouvy.
12.8 Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků ko-
munikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k pod-
nikání, má objednatel, který je v postavení spotřebitele,
právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě
14dnů ode dne uzavření smlouvy. Písemné vyrozumění
o odstoupení je objednatel povinen zaslat společnosti
CMC na adresu společnosti CMC – Centre Medical Care,
s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 anebo emai -
lem na: backoffice@24doctor.cz. Smlouva zaniká dnem
doručení odstoupení společnosti CMC. Objednatel je
však povinen uhradit společnosti CMC poměrnou část
ceny služby, které již užíval ode dne uzavření Smlouvy
do dne platného odstoupení od Smlouvy. V případě, že
služby do dne účinného odstoupení od Smlouvy zpřís-
tupněny nebyly, je CMC povinna objednateli vrátit celý
zaplacený poplatek. 

13. Závěrečné ustanovení
13.1 Tyto VOP vydává CMC s účinností od 25. 5. 2018.
VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP
pozdějších. CMC má výhradní právo na úpravu těchto
VOP. Ke změně VOP dojde tím způsobem, že CMC na své
internetové stránce zveřejní nové znění VOP, o této sku-
tečnosti musí být objednatel některou z forem dohod-
nuté komunikace informován. Pokud objednatel ne -
souhlasí se změněným zněním VOP, je oprávněn od
smlouvy písemně odstoupit do 7 pracovních dnů. 
13.2 Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené Smlouvy.
Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od VOP,
mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.
13.3 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se
právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, jakož i ostatními obecně závaznými právními
předpisy.
13.4 CMC přijalo vhodná technická a organizační opa-
tření k zajištění ochrany osobních údajů a zpracování
osobních údajů provádí v souladu s Nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fy-
zických osob při zpracovávání osobních údajů a o vol -
ném pohybu těchto údajů. CMC vydalo dokument "Při-
měřené politiky provozovatele", kterým zavedlo obecná
pravidla ochrany osobních údajů fyzických osob při je-
jich zpracování. Dokument je k nahlédnutí na stránce
https://24doctor.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

V Praze, dne, 25. 5. 2018
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Doplňkové informace:

1. Úhrada poplatku za poskytnutí služby
Smlouva se považuje za uzavřenou zaplacením (připsáním) poplatku v plné výši na bankovní účet CMC. 
Pokud nebude poplatek uhrazen do 8 dnů od doručení návrhu smlouvy objednateli, návrh na uzavření 
této smlouvy zaniká.

Poplatek za službu „24DOCTOR“ se hradí:
- číslo účtu: 002900124411/2010
- variabilní symbol: číslo mobilního telefonu objednatele bez předvolby státu
- zpráva pro příjemce platby: jméno a příjmení objednatele.

2. Potvrzení o objednání služby 24DOCTOR

První příjemce služby je o aktivování smlouvy informován e-mailem, odeslaným z  webadmin@24doctor.cz, 
nebo backoffice@24doctor.cz .
V tomto e-mailu jsou zaslány prvnímu příjemci přihlašovací údaje (jméno a heslo) do webového rozhraní, 
přes které lze doplňovat údaje o příjemcích služby.

Přes webové rozhraní lze doplnit:
• chybějící údaje
• příjemce služby, kteří nebyli ve smlouvě uvedeni

Přes webové rozhraní lze měnit tyto údaje:
• telefonní číslo příjemce
• e-mail příjemce

3. Postup při poskytovaní služby „24DOCTOR“
Žádost příjemce o poskytnutí služby „24DOCTOR“ musí být oznámena dispečinku CMC telefonicky.
Pojištěnému jsou v těchto případech v České republice k dispozici telefonní čísla dispečinku CMC:

a) z území ČR: 296 333 337
b) ze zahraničí: +420 296 333 337

Osoby volající ohledně poskytnutí služby „24DOCTOR“ pro příjemce prokazují nárok příjemce na službu 
„24DOCTOR“ uvedením jména, příjmení příjemce, data narození, adresy trvalého bydliště příjemce.
Po obdržení žádosti příslušný operátor dispečinku CMC ověří oprávněnost čerpání služby „24DOCTOR“.
Operátor dispečinku CMC potom zabezpečí realizaci potřebné pomoci, zásahu, nebo vykoná služby 
na základě smlouvy o poskytnutí služby.

Komunikace při poskytování služeb „24DOCTOR“ mezi dispečinkem CMC a příjemcem se poskytuje 
v češtině nebo ve slovenštině.
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