
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TERAPIE 
Smlouva o poskytování péče o zdraví


(ve smyslu ustanovení § 2636 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)


1)  Terapeutické centrum Calmea                              a           2) ............................................... (dále jen „klient“)


I. Předmět smlouvy 

1. Calmea se zavazuje na žádost klienta poskytnout terapeutickou péči (dále rovněž jen „péče“) na základě předem 
stanovených pravidel, viz následující text.


II. Pravidla poskytování péče 

1. Účel péče se stanoví dohodou mezi terapeutem a klientem, na základě požadavků klienta a doporučení terapeuta. 
Rozhodnutí klienta se může v průběhu péče měnit a stejně tak může terapeut navrhnout, s ohledem na nejlepší 
prospěch klienta, změnu terapeutického plánu vč. ukončení péče.  


2. Terapeut prohlašuje, že je při poskytování péče vázán Etickým kodexem zdravotnických 	 	                                                  
pracovníků.


3. Terapeut se zavazuje poskytnout klientovi terapeutickou péči ve formě individuální terapie (dále jen „sezení“) v 
rozsahu dle potřeby klienta.


4. Terapeut se zavazuje zodpovědně využívat všech svých znalostí a dovedností ve prospěch klienta.


III. Odměna za poskytování služby 

1. Klient se zavazuje za poskytnutou péči zaplatit terapeutovi předem stanovenou částku 1500,- Kč za 50 min. sezení.


2. Klient zaplatí částku hotově nebo bankovním převodem na účet č. 973976093/0800 vždy na konci sezení.


3.    Terapeut je povinen po ukončení terapie klientovi vydat potvrzení o zaplacené částce.


4. Podmínky zrušení (storna) objednaného sezení klientem:

a) bez storno poplatku:

    	 a. zrušení sezení min. 24 hodin předem, bez udání důvodů

	 b. zrušení sezení 12 hod. předem při vážných důvodech (náhlá nemoc apod.)

b) se storno poplatkem ve výší 100% z celkové ceny sezení:

	 a. v ostatních případech


IV. Zpracování osobních údajů 

1. Podpisem této smlouvy klient souhlasí se zpracování a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění, pro účely řádného plnění této smlouvy a pro účely 
evidence klientů terapeuta.


V. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je platná a účinná podpisem klienta a terapeuta.


2. Tato smlouva je vyhodnocena ve dvou stejnopisech a klient a terapeut obdrží jednu z nich.


3. Klient prohlašuje, že byl se smlouvou seznámen, přečetl si její obsah, rozumí mu a vyjadřuje, na základě své 
svobodné vůle, souhlas. Rovněž klient prohlašuje, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nevýhodných podmínek.


V Praze dne:    ………..………………


.............................................................          		 ………………………………………….

terapeut		 	 	 	 	 klient


