
 
Smlouva o předávání dat č.: 60000014-16  

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

Název právnické osoby/obchodní firma:  
IČO:  

Sídlo:  

Zapsaná v  

Zastupovaná:   
E-mail:  Telefon:             

(dále jen „Zmocněnec“)  
a 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
IČO: 41197518 

Sídlo: Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00 

K podpisu této Smlouvy je pověřen:  

Regionální pobočka  

Sídlo RP:  

(dále jen „Pojišťovna“) 
 

Článek I.  
1. Účelem této Smlouvy je umožnit smluvním stranám využívat zabezpečenou elektronickou komunikaci (dále též 

jen „EKK“), v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou a Podmínkami užití EKK 
v platném znění (dále jen „Podmínky užití EKK“). Zmocněnec i Pojišťovna budou uznávat tuto komunikaci za 
důvěryhodnou a nepopiratelnou. 

2. Zmocněnec je oprávněn na základě této smlouvy využívat EKK s Pojišťovnou při zastupování právnických 
a fyzických osob (dále jen „Zmocnitel“), které ho k tomu zmocní. Zmocnění k zastupování musí Zmocněnec 
nebo Zmocnitel doložit písemnou plnou mocí nebo jiným dokumentem, prokazujícím oprávnění Zmocněnce 
zastupovat Zmocnitele, a to na dobu v tomto dokumentu uvedenou nebo z něj vyplývající. 

 
Článek II. 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při využívání EKK, které se smluvní 
strany zavazují dodržovat.  

2. Podrobnosti jsou stanoveny v Podmínkách užití EKK, které jsou pro obě smluvní strany stejně závazné jako 
tato Smlouva. V případě rozporu jednotlivých ustanovení této Smlouvy a Podmínek užití EKK mají přednost 
ustanovení této Smlouvy. 

3. Podmínky užití EKK v platném znění jsou veřejně dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách 
VZP ČR: http://www.vzp.cz v části „e-VZP“ a v písemné podobě na jednotlivých klientských pracovištích. 

4. Zmocněnec výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy s obsahem Podmínek užití EKK seznámil 
a jejich obsahu plně porozuměl. 

5. Zmocněnec se zavazuje seznámit s Podmínkami užití EKK a s právy a povinnostmi vyplývajícími z této 
Smlouvy všechny jím pověřené nebo zmocněné osoby, které budou Uživateli (viz čl. III. odst. 1). 

6. Smluvní strany se zavazují, že data předávaná prostřednictvím EKK budou chránit proti zneužití třetí osobou, 
a to v souladu s právní ochranou osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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) a navazujícího zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
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a o zrušení směrnice 1999/93/ES, a v návaznosti na toto nařízení zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

7. Pojišťovna má právo omezit nebo znemožnit dohodnutý přístup k EKK v případech a za podmínek 
stanovených Podmínkami užití EKK. 

8. Zmocněnec má právo požádat Pojišťovnu o omezení nebo znemožnění dohodnutého přístupu k EKK; 
podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách užití EKK. 

9. Smluvní strany výslovně konstatují, že omezení či znemožnění EKK ze strany Pojišťovny v souladu 
s Podmínkami užití EKK se nepovažuje za porušení smluvní ani zákonné povinnosti Pojišťovny. 

 

 
Článek III. 

1. Při využívání EKK komunikuje Zmocněnec s Pojišťovnou prostřednictvím konkrétní fyzické osoby, které je 
zřízen „uživatelský účet“ (dále jen „Uživatel“). 

2. Pověření či zmocnění Uživatele k využívání EKK musí být Pojišťovně doloženo písemným pověřením či 
písemnou plnou mocí podepsanou Zmocněncem i Uživatelem.  

3. V případě změny či ukončení Zmocněncem uděleného pověření či zmocnění k využívání EKK, je Partner 
o této skutečnosti povinen řádně a včas informovat Pojišťovnu. 

4. Uživatel je povinen seznámit se s Podmínkami užití EKK a dodržovat je.  

 
Článek IV.  

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou. 

3. Každá ze Smluvních stran může tuto Smlouvu bez uvedení důvodu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 
jeden kalendářní měsíc, začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení druhé 
smluvní straně a skončí posledním dnem tohoto měsíce. 

4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma 
smluvními stranami s níže uvedenými výjimkami.  

5. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba v případě změn údajů uvedených v úvodní části této 
Smlouvy „Smluvní strany“.  

6. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba v případě změn Podmínek užití EKK, které je Pojišťovna 
oprávněna měnit z důvodů na straně Pojišťovny jednostranně (tj. bez předchozího souhlasu Zmocnitele 
i Zmocněnce); upozornění na změnu bude uveřejněno na webových stránkách VZP ČR a na VZP Pointu/e-VZP 
(https://point.vzp.cz). V případě, že Zmocněnec se změnou Podmínek užití EKK nesouhlasí, může bez 
zbytečného odkladu Smlouvu písemně vypovědět; výpověď Zmocněnce v takovém případě nabývá účinnosti 
5. dnem po jejím doručení Pojišťovně. 

7. Touto Smlouvou nejsou dotčeny povinnosti Zmocnitele stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
k jejichž plnění Zmocněnec EKK využívá. 

8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této Smlouvě se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem 
jednotlivých ustanovení, jakož i Podmínek užití EKK, stvrzují svým podpisem. 

 

 
V                                 dne  V                                 dne  

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Pole pro podpis Pole pro podpis 
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