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PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽBY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REGISTRACE 

K POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V OBORU VŠEOBECNÉHO 

PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ 

(dále jen „Podmínky užití“) 

čl. I.  

Úvodní ustanovení 

1. Provozovatelem:

• internetové strany: „euc.cz/muj-praktik-online-plzen“ (dále jen „Webová aplikace“) a

• služeb specifikovaných v ust. čl. III Podmínek užití, k jejichž poskytování dochází 
prostřednictvím Webové aplikace,

je společnost EUC a.s., identifikační číslo 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 

160 00 Praha 6, Česká republika, zaspána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze 

pod spisovou značkou B 7918  

(dále jen „Provozovatel“ nebo též společnost „EUC a.s.“). 

2. Provozovatel Webové aplikace je součástí skupiny EUC, tj. podnikatelské seskupení ve smyslu

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

ve znění pozdějších právních předpisů, v jehož rámci ovládající společností je společnost EUC

a.s., identifikační číslo: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze pod spisovou značkou B 7918 

(dále jen „Skupina EUC“). 

3. Provozovatel prohlašuje a činí tak nesporným, že Webová aplikace, jejímž prostřednictvím

poskytuje níže specifikovanou zprostředkovatelskou službu, neposkytuje jako poskytovatel

zdravotních služeb na základě svého veřejnoprávního oprávnění k poskytování zdravotních služeb

ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve

znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“).

4. S ohledem na zmíněné v předchozím odstavci Provozovatel prohlašuje, že není veden ve

zdravotnickém registru ve smyslu ust. § 74 Zákona o zdravotních službách, v němž jsou registrování

poskytovatelé zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

5. Provozovatel prohlašuje, že provozuje službu, která je specifikována prostřednictvím těchto

Podmínek užití, na základě živnostenským oprávnění:

„Zprostředkování obchodu a služeb“ 

ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

6. Jakýkoliv uživatel Webové aplikace tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že od okamžiku, kdy:

• v online prostředí Webové aplikace projeví svou vůli tak, že zaškrtne ve formuláři, že

souhlasí s těmito Podmínkami užití a tuto svou vůli potvrdí kliknutím na políčko „Odeslat“

vzniká mezi ním a Provozovatelem platný a účinný smluvní vztah, jehož obsah je stanoven těmito 

Podmínkami užití. 

https://euc.cz/muj-praktik-online-plzen
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čl. II. 

Registrace k všeobecnému praktickému lékaři  

1. V rámci Webové aplikace dochází poskytování služby, jejímž účelem je zprostředkování registrace 

k všeobecnému praktickému lékaři, a to pomocí nabídky volných kapacit všeobecných praktických 

lékařů v síti zdravotnických zařízení EUC (dále jen „Zprostředkování registrace) – tj. taková 

zdravotnická zařízení, které jsou provozována poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu Zákona o 

zdravotních službách, přičemž takoví poskytovatelé zdravotních služeb jsou součástí skupiny EUC 

(dále jednotlivě jen „EUC klinika“ nebo společně „EUC klinika“).    

2. Zprostředkování registrace  

3. Zprostředkování registrace je určeno následujícím osobám, které mají: 

• platné plné zdravotní pojištění v České republice ve smyslu zákona 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů u některé z těchto zdravotních 

pojišťoven – Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová pojišťovna, Zdravotní 

pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Obecná zdravotní pojišťovna, RBP, zdravotní pojišťovna, 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR; 

• alespoň 3 (slovy: tři) měsíce trvající registraci u předchozího lékaře v oboru všeobecného 

praktického lékařství (pozn: V době kratší než 3 měsíce nelze změnit registrujícího 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství – dáno dle 

Zákona o veřejném zdravotním pojištění).  

(dále jednotlivě jen jako „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“) 

4. Provozovatel prohlašuje a činí tak nesporným, a to s ohledem na uvedené v ustanovení čl.  I odst. 3, 

4 a 5 Podmínek užití, že účelem Zprostředkování registrace není, aby vůči Uživateli nabyl postavení 

registrujícího poskytovatele v oboru všeobecného praktického lékařství ve smyslu ust. § 3 odst. 5 

Zákona o zdravotních službách.    

5. V případě zájmu fyzické osoby o registraci k všeobecnému praktickému lékaři, taková osoba  řádně 

vyplní kontaktní formulář a za tímto účelem uvede následující osobní údaje: 

a) osobní jméno; 

b) příjmení; 

c) emailová adresa; 

d) telefonní číslo; 

e) datum narození; 

f) EUC Klinika (výběr z EUC klinik, kde se chce klient registrovat)  

(dále jen „Kontaktní formulář“) 

6. Podmínkou odeslání Kontaktního formuláře po Zprostředkování registrace k všeobecnému 

praktickému lékaři je vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami užití. 

7. Odesláním Kontaktního formuláře nedochází k registraci k lékaři v oboru všeobecného praktického 

lékařství ve smyslu ust. § 3 odst. 5 Zákona o zdravotních službách, tzn. Uživatel není přijat do péče 

za účelem poskytnutí primární ambulantní péče v oboru všeobecného praktického lékaře a Kontaktní 

formulář nijak nenahrazuje registrační list ve smyslu zmíněného zákonného ustanovení.           
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8. Po odeslání Kontaktního formuláře Uživatel automaticky obdrží z Webové aplikace emailové sdělení, 

které bude obsahovat rekapitulaci.  

9. Zároveň je automaticky odeslán (předán) Kontaktní formulář z Webové aplikace na  EUC kliniku, 

kterou si Uživatel zvolil v rámci Kontaktního formuláře. Kontaktní formulář dále zpracovává pověřená 

osoba EUC kliniky, tj. recepční nebo sestra, která nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů 

telefonicky kontaktuje Uživatele a domluví termín prohlídky dle časových preferencí Uživatele.   

10. Smluvený termín pověřená osoba EUC kliniky rezervuje ve zdravotním informačním systému (dále 

jen „ZIS“). Uživatel je do ZIS zaevidován jako tzv. Anonymní klient, tedy nevzniká v ZIS karta 

pacienta.  

11. Uživatel se v domluvený termín a čas dostaví na adresu vybrané EUC Kliniky, kde pověřená osoba 

ověří totožnost Uživatele dle občanského průkazu a platnost zdravotního pojištění. V případě, že 

Uživatel nemá platné zdravotní pojištění není možné poskytnout registraci k všeobecnému 

praktickému lékaři ve smyslu ust. 3 odst. 5 Zákona o zdravotních službách. V opačném případě dále 

pověřená osoba EUC kliniky založí kartu pacienta (Uživatele) v ZIS. 

12. Uživatel za účelem registrace u poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 

lékařství projde vstupní prohlídkou a dle rozhodnutí lékaře je nebo není zaregistrován.  

13. Údaje Uživatele uvedené v Kontaktním formuláři jsou uchovávány v databázi Provozovatele pro 

potřebu vyhodnocení procentuální úspešnosti registrací k praktickému lékaři EUC kliniky 

uskutečněných přes Webovou aplikaci. Report z Webové aplikace je porovnáván s daty 

registrovaných Uživatelů v EUC klinikách. 

 

čl. IV. 

Ochrana osobních údajů 

1. Provozovatel Webové aplikace zpracovává osobní údaje Uživatelů jako správce osobních údajů, 

a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů:  

• smluvním vztahu, který je specifikován v ust. čl. I odst. 6 Podmínek užití, tj. právní základ 

dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále jen „GDPR”).  

2. Provozovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s 

GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s těmito 

Podmínkami užití, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany 

osobních údajů. 

3. Provozovatel zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme 

veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 

údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému 

zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Webovu aplikací, 

nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky společnosti EUC 

a.s., dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem 

provozování Webové aplikace. 

4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv.: 
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Inform ace o zpr acování o so bních údajů („Privacy terms”), 

 který je též zpřístupněn v online prostředí Webové aplikace, a jeho prostřednictvím si Provozovatel 

ve vztahu k Uživateli plní svou informační povinnost ve smyslu GDPR. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, který je specifikován v ust. čl. I odst. 6 

Podmínek užití je s platností a účinností ukončen v okamžiku, kdy: 

a) dojde k tomu, že lékař EUC kliniky se ve vztahu k Uživateli stane registrujícím 

poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ust. § 3 odst. 5 Zákona o zdravotních 

službách; 

b) Provozovatel doručí  do emailové schránky písemné oznámení o ukončení 

Zprostředkování registrace, a to pouze tehdy, pokud zjistí, že Uživatel nesplňuje některou 

z podmínek, která je uvedena v ustanovení čl. II odst. 2 těchto Podmínek užití.  

2. Aktuální znění těchto Podmínek užití je dostupné v prostředí Webové aplikace. 

3. Tyto Podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti ode dne  1. října 2020. 

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu Podmínek užití. Taková 

jednostranná změna Podmínek užití je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci Webové 

aplikace, přičemž zmíněné platí pouze pro Uživatele, kteří ještě Zprostředkování registrace 

nevyužili  a pro ty Uživatele, kterým již bylo započato poskytování služby spočívající ve 

Zprostředkování registrace, je zmíněná změna Podmínek užití k okamžiku její uveřejnění ve 

Webovém aplikaci  s právní účinností závazná  pouze v případě, že před okamžikem jejich 

uveřejnění ve Webové aplikaci v pozměněném znění, bylo upozornění na takové změny Podmínek 

užití odesláno Provozovatelem na emailovou adresu zmíněných Uživatelů, kterou uvedli v rámci 

Kontaktního formuláře .  

 

 
V Praze, 30. září 2020 

 
 
 
 

EUC a. s.  

Ing. Václav Vachta, MBA 

jednatel 

(prostý elektronický 

podpis) 


