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1 Úvod 

Vážená paní, vážený pane, 
 

společnost ICZ a.s. si velmi váží možnosti předložit svou nabídku předplatného on-line vzdělávací 

platformy EDU ICZ pro oblast zdravotnictví. 

Předkládaná nabídka společnosti ICZ a.s. si klade za cíl poskytnout co nejkvalitnější služby při realizaci 

předmětu nabídky. 

 

Platnost této nabídky je do 31.12.2023 

 

 

 

 

Ing. Lenka Dezortová  

PROJECT MANAGER 

ICZ a.s. l www.iczgroup.com 

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10 l 140 00 Praha 4 – Nusle l Česká republika 

Pracoviště: Náměstí Míru 10/856 l 301 00 Plzeň l Česká republika 

Tel.:   +420 222 275 561 l GSM: +420 737 280 016 

E-mail: lenka.dezortova@i.cz 

E-mail: edu@i.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 ICZ a.s. 

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být 

kopírována žádným způsobem bez písemného 

souhlasu majitele autorských práv, kterým je 

společnost ICZ a.s. Autorská a jiná díla 

odvozená z tohoto díla podléhají ochraně 

autorských práv. 

 

http://www.iczgroup.com/
http://www.iczgroup.com/
mailto:lenka.dezortova@i.cz
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2 Identifikační údaje 

Obchodní firma ICZ a.s. 

Právní forma Akciová společnost 

Sídlo společnosti Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

Telefon +420 222 271 111 

Fax +420 222 271 112 

IČ 25145444 

DIČ CZ699000372 

ID datové 

schránky 
3teehfh 

Zapsaná V obchodním rejstříku MS v Praze sp. zn. B 4840 

Bankovní spojení 2109164825/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Zastoupená Ing. Mgr. Jana Podpěrová, na základě plné moci  

 

2.1 Odpovědné osoby Dodavatele 

Funkce/pozice Jméno a příjmení E-mail Telefon 

Projektový manažer Lenka Dezortová lenka.dezortova@i.cz +420 222 275 561 

 

 

http://www.iczgroup.com/
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3 Nabízené řešení 

3.1 Představení online vzdělávací platformy EDU ICZ 

On-line vzdělávací platforma EDU ICZ reaguje na dlouhodobou potřebu zákazníků ICZ získávat 

informace a znalosti v oblastech financování péče, kódování v systémech MKN, CZ-DRG a dalších. 

Potřeba je navíc velmi umocněna dvěma fakty – zejména oblast financování je vlivem situace velmi 

turbulentní a novinky přicházejí téměř každý měsíc a faktem, že forma klasického semináře není v 

posledních letech vhodná.  

Účel a obsah EDU ICZ 

Společnost ICZ, sekce Zdravotnictví, pro své zákazníky pravidelně pořádala semináře Úhradové 

vyhlášky a Kódování diagnóz. Poptávka po získávání znalostí nadále trvá, proto bylo zapotřebí s 

ohledem na pandemii udělat změnu, přenést se do on-line prostředí a vytvořit stabilní platformu pro 

předávání informací. Většina zákazníků by chtěla mít k dispozici vzdělávací materiály, které celoročně 

využívají ke svojí práci. 

Digitální knihovna obsahuje prezentace a zejména videa pro dané oblasti. Obsah je vytvářen ve 

spolupráci s experty - Ing. Jiřím Noháčkem pro oblast financování péče a MUDr. Petrem Tůmou pro 

oblast kódování. Obsah knihovny je připraven a bude průběžně aktualizován tak, aby bylo možné nalézt 

potřebné informace v kompletní šíři. Prezentace i videa jsou pro snadné vyhledávání opatřena tagy, 

takže lze jednoduše nalézt to, co právě hledáte. 

 

EDU ICZ je webový portál určený pro pracovníky z oblasti zdravotnictví, kterým nabízí řadu videí, 

prezentací a dalších materiálů1 pro vzdělávání a orientaci v oblastech: 

▪ Řízení zdravotnického zařízení. 
▪ Financování zdravotní péče. 
▪ Vykazování zdravotní péče. 
▪ Kódování diagnóz v prostředí MKN i CZ-DRG. 

 

EDU ICZ je služba, která je poskytována formou předplatného pro daný rok. 

▪ Platnost předplatného pro daný kalendářní rok je měsíc předem a měsíc po skončení daného 
roku. 

▪ Počet uživatelů zákazníka je neomezený. 
▪ Předplatné získává zákazník a je aktivní od okamžiku objednání předplatného.  
▪ V okamžiku získání předplatného mohou platformu využívat všichni zaměstnanci zákazníka, 

kteří se registrují v platformě EDU ICZ a jsou ověřeni, že jsou zaměstnanci zákazníka. 
 

Portál EDU ICZ je přístupný na webové stránce edu.i.cz / eduicz.cz. 

                                                      

 

 
1 Videa i prezentace i další materiály jsou pro uživatele dostupné pouze na portálu edu.i.cz.  

http://www.iczgroup.com/
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3.2 Cenová nabídka 

Popis Cena bez DPH DPH 21 %          Cena s DPH  

Předplatné EDU ICZ pro rok 2023 pro 

neomezený počet registrovaných 

uživatelů zákazníka. 

11.000,00Kč  2.310,00Kč 13.310,00Kč 

CENA CELKEM  11.000,00Kč        2.310,00Kč 13.310,00Kč 

 *Při fakturaci bude výsledná cena s DPH upravena podle aktuální sazby DPH ke dni zdanitelného plnění. 

 

3.3 Obchodní podmínky  

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY EDU ICZ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1.1. Ustanovení těchto obchodních podmínek (dále „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti ICZ a.s., se sídlem Na 

hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 25145444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 
B 4840 (dále „Provozovatel“), která je provozovatelem vzdělávací platformy, tvořené jednotlivými Provozovatelem vytvořenými 
databázemi odborných přednášek a informací, a která je přístupná prostřednictvím sítě internet (online) na internetové adrese 
www.eduicz.cz (dále jen „EDU ICZ“) a uživatele EDU ICZ (dále „Uživatel“). 

1.2. Vzdělávací platformu EDU ICZ je možné užívat pouze po přihlášení k registrovanému účtu.   
1.3. Provozovatel a Uživatel jsou dále též označováni jako „smluvní strany“. 
1.4. Definice: 
1. „Nabídkou“ – se rozumí aktuální nabídka umístněná na internetové adrese www.eduicz.cz/nabidka/.  
2. „Objednávkou“ – se rozumí objednávka služeb uvedených v Nabídce, bez jakýchkoli dodatků, změn či protinávrhů, odeslaná písemnou 

formou elektronicky na e-mailovou adresu Provozovatele edu@i.cz. 
3. „Uživatelem“ – se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vstoupila do smluvního vztahu s Provozovatelem, tj. odeslala Objednávku, 

zaplatila cenu za službu EDU ICZ. Uživatelem se rovněž přiměřeně rozumí jeho jednotliví zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, 
kteří mají za podmínek zde uvedených přístup do EDU ICZ.   

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU  
2.1. Provozovatel na základě Objednávky poskytne Uživateli na sjednanou dobu právo na přístup do EDU ICZ a k využití zde umístěného 

obsahu (dále jen „licence“) a Uživatel se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za licenci, a to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v 
Nabídce, resp. Objednávce a v souladu s těmito Podmínkami. 

2.2. Smluvní vztah vzniká mezi smluvní stranami tak, že Uživatel zašle Objednávku na email Provozovatele edu@i.cz, a to buď potvrzením 
Nabídky umístěné webových stránkách www.eduicz.cz nebo prostřednictvím vlastní objednávky. Provozovatel takovou Objednávku 
potvrdí a zašle podklady pro platbu ceny.  Potvrzením Objednávky ze strany Provozovatele vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem 
smluvní vztah a Uživateli právo na přístup k obsahu EDU ICZ.  

2.3. Uživatel není oprávněn práva z tohoto smluvního vztahu postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.  
3. ROZSAH LICENCE A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ EDU ICZ 
3.1. Licence se uděluje jako nevýhradní, územně neomezená, časově omezená na dobu trvání sjednané doby. Užívací práva udělená 

Provozovatelem jsou omezena výhradně na Uživatele a osoby, které jsou jeho součástí, tj. zejména zaměstnanci uživatele a osoby v 
obdobném postavení. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace EDU ICZ provedené Provozovatelem po dobu sjednané doby Uživatele. 

3.2. Uživatel, resp. jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni k EDU ICZ přistupovat výlučně prostřednictvím svého pracovního emailu zřízeného 
v rámci Uživatele (obsahující doménu organizace Uživatele). Každý zaměstnanec, resp. osoba v obdobném postavení v rámci Uživatele, 
si v EDU ICZ vytvoří registraci na svůj pracovní e-mail, vyplněním všech údajů na adrese https://eduicz.cz/register/ . Pokud má Uživatel s 
Provozovatelem sjednán smluvní vztah uvedený výše, potvrdí Provozovatel registrovanému zaměstnance registraci, a ten získává na 
sjednanou dobu neomezený přístup do EDU ICZ.   

3.3. Uživatel, resp. jeho zaměstnanci nejsou oprávněni EDU ICZ či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat 
nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě. Uživatel, resp. jeho zaměstnanci jsou dále povinni užívat EDU ICZ a jeho 
obsah pouze k interním vzdělávacím účelům. Zejména pak není oprávněn obsah EDU ICZ vytěžovat pro účely jeho dalšího přeprodeje 
třetím osobám.  

3.4. Uživatel užívá EDU ICZ a obsah zde uvedený na vlastní riziko a bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje žádné záruky k poskytnutým 
informacím, zejména neposkytuje záruky o jejich přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Informace obsažené v EDU ICZ 

http://www.iczgroup.com/
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jsou poskytnuty „tak, jak jsou“, jako obecný vzdělávací materiál bez záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné, nebo mlčky předpokládané. 
Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za újmu způsobenou nesprávností, neúplností nebo neaktuálností obsahu EDU ICZ. Dále 
Provozovatel neodpovídá za jakékoli přímou či nepřímou újmu způsobenou nefunkčností internetového připojení nebo výpadku 
elektrické energie v průběhu provozu EDU ICZ.  Provozovatel nezaručuje, že Uživatel bude mít přístup k EDU ICZ bez přerušení nebo bude 
bez chyby s tím, že Provozovatel upozorňuje, že přístup může být omezen např. v důsledku nutné údržby EDU ICZ. 

3.5. Uživatel potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů ve Skupině ICZ, které jsou dostupné na: 
https://www.iczgroup.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju-skupiny-icz/.  

4. SJEDNANÁ DOBA 
4.1. Od tohoto okamžiku potvrzení Objednávky a následné registrace jednotlivých zaměstnanců je Uživatel oprávněn EDU ICZ neomezeně 

užívat v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel, resp. jeho zaměstnanci jsou povinni chránit přístupové údaje před ztrátou nebo jejich 
zneužitím. V případě, že má Uživatel informaci o tom, že přístupové údaje mohly být zneužity, je povinen o tom Provozovatele neprodleně 
informovat.  

4.2. Přístup Uživateli se sjednává vždy na kalendářní rok, resp. vždy 1(až 2) měsíce před uplynutím a 1 měsíc po uplynutí kalendářního roku 
(tj. např. při objednání licence na rok 2023, je sjednaná doba od 1.12.2022 do 31.1.2024) (dále jen „sjednaná doba“). Při objednání v 
průběhu příslušného kalendářního roku se cena uvedená v Nabídce nijak nekrátí ani poměrně nevrací, tj. např. při objednání v srpnu 
2022 zaplatí Uživatel cenu dle Nabídky a sjednaná doba skončí 31.1.2023.  

4.3. Nejpozději do 31.12.2022 zašle Provozovatel Uživateli upozornění o blížícím se konci sjednané doby. V případě, že Uživatel do konce 
sjednané doby nezašle Provozovateli Objednávku služeb EDU ICZ na další období, jeho přístupová práva skončí k 31.1. následujícího roku.  

5. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY  
5.1. Cena za užívání služby EDU ICZ po sjednanou dobu je cena uvedená v Nabídce.  
5.2. Provozovatel neprodleně po doručení Objednávky vystaví daňový doklad znějící na částku ceny.   
5.3. Splatnost daňového dokladu je 14 dní od data vystavení, přičemž cena je zaplacena okamžikem připsání částky na účet Provozovatele se 

správným variabilním symbolem, není-li v Objednávce stanoveno jinak. Není-li variabilní symbol uveden nebo je uveden chybně, 
příslušná dodávka nemusí být považována za řádně uhrazenou.  

5.4. Uživatel se zavazuje uhradit Provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud neuhradí ve lhůtě 
splatnosti a v plné výši částku, kterou je povinen uhradit. Nárok na plnou výši náhrady škody tím není dotčen (včetně náhrady převyšující 
smluvní pokutu).  

6. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU  
6.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smluvního vztahu a odebrat Uživateli přístup k EDU ICZ v případě, že se dozví, že Uživatel porušuje 

tyto Podmínky, zejména, že obsah EDU ICZ neoprávněně vytěžuje nebo jej přenechává za úplatu obsah třetím osobám, a tento stav 
neodstraní na písemnou výzvu Provozovatele v přiměřené době.  

6.2. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit v případě, že je Uživatel v prodlení se zaplacením faktury delším než 30 dní a ani na písemnou 
výzvu provozovatele nezjednal nápravu.  

7. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ  
7.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů. 
7.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento smluvní vztah při svém podnikání, a na tento vztah se tudíž 

neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva). Strany vylučují aplikaci 
následujících ustanovení občanského zákoníku na tento smluvní vztah: § 1799 a § 1800 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. Uživatel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

7.3. Spory, jež nebude možno vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudně. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a občanského 
soudního řádu dohodly, že soudem příslušným pro projednání jejich vzájemných sporů bude Městský soud v Praze. 

7.4. Uživatel tímto uděluje Provozovateli svolení k uvádění Uživatele jakožto referenčního zákazníka a ke zveřejnění informací týkajících se 
vzájemných obchodů ve vhodném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a pro marketingové účely 
Provozovatele, včetně uvádění Uživatele jako referenčního zákazníka v zadávacích řízeních v režimu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat. 

7.5. Uživatel tímto uděluje souhlas Provozovateli s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení 
elektronickými prostředky a k zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení Provozovatele. Uživatel bude oprávněn 
vždy v každém jednotlivém případě zaslání obchodního sdělení Provozovatele takový souhlas odvolat. 

7.6. Uživatel prohlašuje, že se s obsahem Podmínek seznámil a porozuměl veškerým ustanovením.  
7.7. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky jednostranně měnit. V případě takové změny je Provozovatel povinen zaslat nové znění 

Podmínek Uživateli alespoň 2 měsíce před účinností této změny. V případě, že Uživatel se změnou nesouhlasí, je oprávněn smluvní vztah 
vypovědět. Sjednaná cena se v takovém případě poměrně vrátí.  

7.8. Tyto Podmínky jsou platné od 01.10.2022. 

http://www.iczgroup.com/

