Smlouva o provádění laboratorních vyšetření
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) mezi
následujícími smluvními stranami:

1. Poskytovatelem:
SPADIA LAB, a.s.
se sídlem Máchova 619/30, 741 01 Nový Jičín
IČO: 285 74 907
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, sp.zn. B 4117
zastoupena RNDr. Martinem Radinou, členem představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
a
2. Objednatelem:
Město Roztoky
se sídlem náměstí 5. Května 2, 252 63 Roztoky
IČO: 00 241 610
DIČ: CZ 00 241 610
zastoupený Janem Jakobem, starostou
(dále jen „Objednatel“)
v tomto znění:
Článek I.
Předmět Smlouvy
1.1 Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů vznikajících mezi Poskytovatelem
a Objednatelem při provádění laboratorních vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáků
Základní školy Zdenky Braunerové, Roztoky, jejímž zřizovatelem je Objednatel. Kontaktní
a odpovědnou osobou oprávněnou k jednání v organizačních za Objednatele s Poskytovatelem je
Mgr. Olga Janoušková, ředitelka ZŠZB.
1.2 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje všemi veřejnoprávními povolení potřebnými k poskytování
služeb dle této Smlouvy. Poskytovatel má navíc zaveden systém kvality dle ČSN EN ISO
15189:2013. Na základě povolení SZU/02927/2020 vydaného dne 10.3.2020 Státním zdravotním
ústavem České republiky (SZÚ) je Poskytovatel oprávněn testovat humánní vzorky na přítomnost
viru SARS-CoV-2.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Poskytovatel:
(a) má právo odmítnout provedení laboratorního vyšetření v případě, pokud nebude odběr správně
proveden nebo nebude-li řádně vyplněna laboratorní žádanka;
(b) není-li dohodnuto jinak, provádí na vlastní náklady a dle dohody s Objednatelem transport
vzorků do laboratoří Poskytovatele;
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(c) se zavazuje chránit předaná data o pacientech a zajišťovat mlčenlivost o nich ve shodě s právní
úpravou, zejména zák. č. 372/2011 Sb.;
2.2 Objednatel:
(a) zabezpečí, aby byly vzorky řádně označeny dle instrukcí Poskytovatele, tj. aby mohl být
vzorek jednoznačně identifikován s osobou testovaného jedince;
(b) zabezpečí doručení odebraných vzorků na sjednaná místa k jejich transportu do laboratoře
Poskytovatele;
(c) doručí Poskytovateli nejpozději den předem před odběrem vzorků úplný seznam všech žáků
určených k odběru vzorků a následnému vyšetření a to v Poskytovatelem požadované formě a
rozsahu. Poskytovatel zašle v dostatečném předstihu Objednateli excelovskou tabulku
s požadovanými údaji, kdy Objednatel je povinen zajistit její úplné a správné vyplnění.
(d) poskytne Poskytovateli kontaktní odpovědnou osobu, která bude zajišťovat komunikaci
s Poskytovatelem a zajistí poskytnutí maximální součinnost Poskytovateli k tomu, aby mohlo
dojít k provedení vyšetření a doručení výsledků vyšetření.
2.3 Vyšetření na COVID-19 provádí Poskytovatel na principu průkazu RNA SARS-CoV-2
v odebraném klinickém materiálu metodou PCR. Objednatel bere na vědomí, že aby mohl
Poskytovatel poskytnout cenu za vyšetření uvedenou v čl. III. této Smlouvy, bude laboratorní
analýza provedena metodou tzv. „poolování“, tj. testování po třídách. V případě třídy o více jak 15
žácích otestuje Poskytovatel jednu třídu samostatně a v případě třídy o méně jak 15 žácích otestuje
Poskytovatel více tříd společně (2 až 3).
2.4 Odběr bude proveden neinvazivní metodou samoodběru ze slin (metoda odběru RESALIVA).
Odběrové sady RESALIVA včetně návodu k odběru doručí Poskytovatel Objednateli
v dostatečném časovém předstihu. Transport vzorků do laboratoře si zajistí sám Poskytovatel, kdy
mezi stranami vždy dojde k dohodě ohledně místa a času převzetí vzorků.
2.5 Výsledky vyšetření doručí Poskytovatel nejpozději do 24 hodin od přijetí vzorku k vyšetření a to
smluvními stranami dohodnutým způsobem. Pokud bude Objednatel požadovat doručení výsledků
vyšetření, je povinen zajistit si souhlas zákonných zástupců žáků s tím, že výsledky vyšetření
mohou být zasílány Objednateli.
2.6 Termín vyšetření bude mezi smluvními stranami dohodnut v dostatečném časovém předstihu, kdy
předběžně se strany dohodly na tom, že vyšetření proběhne jedenkrát týdně. Smluvní strany berou
na vědomí, že tato Smlouva nezakládá povinnost Odběratele provádět pravidelně odběr vzorků a
nárok Poskytovatele na provádění pravidelného vyšetření odebraných vzorků.
Článek III.
Cenová a platební ujednání
3.1 Vzhledem ke skutečnosti, že vyšetření bude provedeno metodou tzv. „poolování“, dohodly se
smluvní strany na ceně vyšetření ve výši 150,- Kč / otestovaný žák, což je cena konečná. Dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsou zdravotní výkony od této daně osvobozeny.
Ve sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele související s provedením vyšetření.
3.2 Daňový doklad (fakturu) na provedená vyšetření za kalendářní měsíc vystaví Poskytovatel
Objednateli po konci kalendářního měsíce, kdy splatnost faktury bude činit 30 (třicet) dnů.
Článek IV.
Trvání Smlouvy
4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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4.2 Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí učiněnou
kteroukoli ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 (jeden) měsíc, kdy výpovědní doba začíná běžet
ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Článek V.
Zpracování osobních údajů
5.1

Smluvní strany berou na vědomí, že poskytování služeb dle této Smlouvy je spojeno se
zpracováním osobních údajů, zejména tedy osobních údajů žáků Objednatele (dále jen „osobní
údaje“). Objednatel je tedy správcem osobních údajů a Poskytovatel bude při plnění této
Smlouvy zpracovatelem osobních údajů. Objednatel je v tomto článku V. Smlouvy dále
označen jako „správce“ a Poskytovatel je označen jako „zpracovatel“.

5.2

Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR, touto smlouvou a pokyny
správce, které mu budou ze strany správce prokazatelně uděleny. Udělování pokynů správcem
bude probíhat ústně a/nebo písemně, kdy za písemnou komunikaci se pro účely této smlouvy
považuje rovněž komunikace prostřednictvím emailů.

5.3

Zpracovatel je povinen informovat správce o tom, že je podle jeho názoru určitý pokyn
v rozporu s GDPR nebo jiným předpisem EU či ČR.

5.4

Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele z GDPR.

5.5

V rámci poskytování služeb obdrží zpracovatel od správce osobní údaje žáků v rozsahu
identifikačních osobních údajů, jakož i citlivých údajů. Zpracovatel bude zpracovávat
identifikační osobní údaje, jakož i citlivé údaje (dále jen „osobní údaje“), zejména se bude
jednat o: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefon, email, státní
příslušnost, údaj o zdravotním pojištění a údaj o zdravotním stavu.

5.6

Zpracovatel není oprávněn předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci,
pokud mu toto zpracování nevyplývá z platné legislativy; v případě takového požadavku je
zpracovatel povinen informovat správce o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže
by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

5.7

Po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním osobních údajů, má zpracovatel
povinnost osobní údaje zlikvidovat (včetně výmazu kopie), popřípadě je dle požadavku
správce vrátit správci, nebude-li správcem stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z platné
legislativy povinnost uložení daných osobních údajů.

5.8

Zpracovatel je povinen přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení
zpracování osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR. Zpracovatel se tedy zavazuje
přijmout s přihlédnutím k účelu, povaze, rozsahu, nákladům na provedení a s přihlédnutím k
možným rizikům takovou úroveň technických, personálních a jiných opatření, aby zajistil úroveň
zabezpečení odpovídající danému riziku a nemohlo tak dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato opatření
budou činěna ve vhodném a účinném rozsahu, která lze po zpracovateli spravedlivě požadovat v
souladu s touto smlouvou.

5.9

Zpracovatel není oprávněn bez souhlasu správce předat osobní údaje žádné třetí osobě, vyjma
svých zaměstnanců, orgánů veřejné moci dle platných právních předpisů, smluvních
zpracovatelů osobních údajů zajišťujících pro zpracovatele sjednané služby. Správce tímto
zpracovateli obecně písemně povoluje zapojit do zpracování osobních údajů další zpracovatele.

5.10 Zpracovatel je povinen oznámit správci do 48 hodin jakékoliv porušení zabezpečení osobních
údajů.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Pokud tato Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti teprve okamžikem zveřejnění, jež neprodleně zajistí
Objednatel. V případě průtahů se zveřejněním ze strany Objednatele je oprávněn zajistit zveřejnění
sám Poskytovatel.
6.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedených
městem Roztoky, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselném označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Poskytovatel s
případným zveřejněním veškerých údajů, týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a za splnění podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění.
6.3 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky č. UR 186-8/21 dne 3. 5.
2021. Město Roztoky rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto
právního úkonu.
.

6.4 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po vzájemné dohodě všech smluvních stran
a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
6.5 Tato Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí českým právem, zejména občanským
zákoníkem, tj. zákonem číslo 89/2012 Sb. v jeho platném znění.
6.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým
účelem nejlépe odpovídá záměru, resp. ekonomickému účelu původního ustanovení neplatného
závazku.
6.7 Všechna práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na případné právní nástupce
smluvních stran.
6.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každý s platností originálu, přičemž každý
účastník obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

V Novém Jičíně, dne _______________2021

V Roztokách dne___________2021

Za Poskytovatele:
(SPADIA LAB, a.s.)

Za Objednatele:

Digitally signed by
RNDr.
RNDr. Martin
Radina
Martin
Date: 2021.05.04
Radina
18:06:04 +02'00'
________________________

Jan
Jakob

_______________________
Jméno: Jan Jakob
Funkce: starosta

Jméno: RNDr. Martin Radina
Funkce: člen představenstva
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Digitálně
podepsal Jan
Jakob
Datum:
2021.05.04
14:26:20
+02'00'

