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Smlouva o péči o zdraví 
uzavřená podle § 2636 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 
Masarykův onkologický ústav 

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 

Bankovní spojení: XXXXXX, č. ú.: XXXXX 

(dále jen „MOÚ“) 

 

a 

 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. 
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

zastoupená Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva 

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

Bankovní spojení: XXXXX, č. ú.: XXXXX 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

(dále jen „Klient“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek MOÚ provádět pro Klienta onkologická preventivní vyšetření jeho 

zaměstnanců a závazek Klienta uhradit MOÚ provedená onkologická preventivní vyšetření.  

2. Preventivní vyšetření zaměstnanců Klienta, u nichž se jedná o první preventivní vyšetření, budou 

prováděna v rozsahu a za cenu: 

 dle Přílohy č. 1 nebo Přílohy č. 2 dle dohody mezi zaměstnancem Klienta a ošetřujícím lékařem, 

3. Preventivní vyšetření zaměstnanců Klienta, u nichž se jedná o opakované preventivní vyšetření, budou 

prováděna v rozsahu a za cenu: 

 dle Přílohy č. 3 nebo dle Přílohy č. 4 dle dohody mezi zaměstnancem Klienta a ošetřujícím 

lékařem, 

Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

4.  Preventivní vyšetření zaměstnanců Klienta se uskuteční v termínu:  

 21. října 2019 – 4 osoby 

 23. října 2019 – 4 osoby 

 24. října 2019 – 4 osoby 

 30. října 2019 – 4 osoby 

 31. října 2019 – 4 osoby 

 6. listopadu 2019 – 4 osoby 

 8. listopadu 2019 – 2 osoby 

 11. prosince 2019 – 4 osoby 

 17. března 2020 – 1 osoba 
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5. Cena za preventivní vyšetření bude uhrazena na výše uvedený účet MOÚ na základě faktury. MOÚ 

vystaví fakturu za provedená preventivní vyšetření do 15. dne měsíce následujícího  

po měsíci, ve kterém byla preventivní vyšetření provedena. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dní od 

vystavení. 

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto 

náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je 

Klient oprávněn do data splatnosti faktury vrátit. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené faktury 

není Klient v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu začne běžet 

znovu sjednaná lhůta splatnosti. 

7. V případě, že se zaměstnanec Klienta nedostaví na vyšetření v termínu, ve kterém se měl k vyšetření 

dostavit, Klient se zavazuje, že MOÚ uhradí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každého 

takového zaměstnance. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku MOÚ na náhradu škody v plné 

výši. 

8. Povinnost Klienta uhradit MOÚ smluvní pokutu dle předchozího odstavce nevzniká, oznámí-li Klient 

MOÚ alespoň 4 dny před termínem vyšetření svého zaměstnance, že se tento zaměstnanec na vyšetření 

nedostaví. 

9. V případě, že zaměstnanec Klienta v souladu s § 2651 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, odmítne provedení vyšetření, ruší se tím závazek MOÚ provést vyšetření tomuto 

zaměstnanci. Klient se však zavazuje uhradit MOÚ odstupné, a to ve výši 5.000,- Kč.  

10. MOÚ po provedení preventivního vyšetření zaměstnance Klienta vyhotoví lékařskou zprávu, kterou 

předá zaměstnanci Klienta. 

II. Ochrana osobních údajů 

1. Klient v souvislosti s plněním této smlouvy předává MOÚ osobní údaje zaměstnanců Klienta 

v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, korespondenční adresa, telefonní číslo, název zdravotní 

pojišťovny, a to za účelem:  zajištění provedení preventivních onkologických prohlídek 

zaměstnancům Klienta.  Klient prohlašuje, že rodná čísla zaměstnanců Klienta jsou předávána MOÚ 

s jejich souhlasem. MOÚ po přijetí těchto osobních údajů s nimi dále nakládá a vystupuje v postavení 

správce osobních údajů zpracovávajícího osobní údaje výlučně za účelem zajištění zdravotní péče a 

vedení zdravotnické dokumentace v souladu s povinnostmi, které se na MOÚ vztahují dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, 

případně z jiných souvisejících právních předpisů. 

2. Smluvní strany se zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, s nimiž při plnění této smlouvy 
přijdou do styku, v souladu s 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 (dále „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 

3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly při 

výkonu sjednané činnosti a které v zájmu smluvních stran nelze sdělovat jiným osobám. 

4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu jejich oprávněných zájmů 

se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané 

činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného. 

5. MOÚ se zavazuje zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření 

dle článku 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů tak, aby v souvislosti se shora uvedenou 

činností nemohlo na jeho straně dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, 
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k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Těmito opatřeními jsou zejména: vnitřní 

předpisy upravující zásady vedení zdravotnické dokumentace v MOÚ a přístup ke zdravotnické 

dokumentaci pacientů MOÚ, které jsou pro zaměstnance MOÚ závazné, povinnost zachovávat 

mlčenlivost ve smyslu této smlouvy a dle příslušných zákonných požadavků, uchování údajů pouze po 

dobu nezbytně nutnou (viz níže), uchování dokumentů v listinné podobě v uzamčené místnosti, 

omezení přístupu k dokumentům v elektronické podobě, zabezpečení přístupu k dokumentům 

v elektronické podobě heslem a zálohování dat. 

6. Osobní údaje zaměstnanců klienta budou mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran předávány 

elektronicky s tím, že dokumenty obsahující osobní údaje budou chráněny heslem. 

7. MOÚ se zavazuje dbát na to, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu 

na zachování lidské důstojnosti, a taktéž se zavazuje dbát na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života. 

8. MOÚ se zavazuje osobní údaje zaměstnanců klienta ve zdravotnické dokumentaci zpracovávat pouze 

po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů – zejména vyhlášky 

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. MOÚ, který po přijetí osobních údajů zaměstnanců Klienta s těmito nakládá v postavení správce, je 

povinen zaměstnancům Klienta předat informace dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů. Smluvní strany se tímto dohodly, že tato povinnost MOÚ bude splněna prostřednictvím 

kontaktní osoby Klienta, který se zavazuje předem, nejpozději v okamžiku poskytnutí osobních údajů 

MOÚ zaměstnance Klienta seznámit s informacemi dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, které jsou dostupné na webu MOÚ, v sekci Ochrana osobních údajů - Informace o zpracování 

osobních údajů - Vedení zdravotnické dokumentace. Odkaz: https://www.mou.cz/zpracovani-

osobnich-udaju-vedeni-zdravotnicke-dokumentace/t5025 

10.  Smluvní strany jsou povinny okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření 

z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů 

neoprávněnou osobou. 

11. Smluvní strany jsou povinny na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů. 

12. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení této smlouvy. 

Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

13.  Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po ukončení tohoto smluvního vztahu. 

14. Klient se zavazuje informovat MOÚ o veškerých opravách, výmazech osobních údajů nebo omezení 

zpracování dle článku 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osobou Klienta určenou pro komunikaci s MOÚ ohledně záležitostí vyplývajících 

a souvisejících s touto smlouvou je paní XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX. 

2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

https://www.mou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-vedeni-zdravotnicke-dokumentace/t5025
https://www.mou.cz/zpracovani-osobnich-udaju-vedeni-zdravotnicke-dokumentace/t5025
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto smlouvu včetně všech 

případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše 

citovaným zákonem zajistí MOÚ. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na kterých se dohodnou obě strany. 

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno (1) 

vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a na důkaz výše uvedeného 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne: 5. 9. 2019  V Olomouci dne: 2. 9. 2019 

 

 

 

 

 _________________________________ _______________________________ 

 prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Buchta 

 ředitel MOÚ předseda představenstva 

 

     

    



Ceník �.4/2011 - Preventivní onkologická
 prohlídka pro každého - 

všední dny - 5. verze - platnost od 1. 5. 2017

Masaryk�v onkologický ústav,
 Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Preventivní onkologická prohlídka pro každého

Druh prevence Cena všední den

Krevní obraz Krevní obraz diferenciálem
Sedimentace erytrocyt�
Stanovení C - reaktivního proteinu
Sodík
Chloridy
Draslík
Vápník celkový
Fosfor
Bilirubin celkový
Ho��ík
AST
ALT
GMT
Fosfatáza alkalická (ALP)
LDH
Kreatinin
UREA
Kyselina mo�ová
Glukóza kvantitativní stanovení
Amyláza
Lipáza
Cholesterol
Triglyceridy
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Analýza mo�i chemicky a mikroskopicky
Bílkoviny celkové
Elektroforéza protein�
Tyreotropin (TSH)

CEA CEA
Ca 19-9 Ca 19-9
PSA Prostatický specifický antigen
PSA volný Prostatický specifický antigen volný
Ca125 CA 125
RTG plic RTG hrudníku
UZ b�icha UZ vyšet�ení horní poloviny b�icha

UZ vyšet�ení dolní poloviny b�icha
UZ varlat UZ varlat
UZ prsu (mamma + axily) 
nebo mamografie 

UZ prsu (mamma + axily) alternativn� vyš. mamografie u žen ve 
v�ku nad 40 let, pokud nebylo v posledních 2 letech

iFOBT Vyšet�ení okultního krvácení ve stolici
EKG EKG vyšet�ení
Odb�r krve Odb�r krve
Vyšet�ení léka�em v�etn�
záv�re�né zprávy Komplexní vyšet�ení onkologem - balí�ek

Balí�ek preventivních vyšet�ení poskytovaný ve všední den. (Uvedené ceny jsou bez DPH, tyto služby jsou od dan�

osvobozeny) 

5 000 K�

Velká krev + analýza mo�i

Navrhovatel:   

Schvalovatel: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., �editel

kuran
xxxxxx



Ceník �.2/2015 - Preventivní onkologická
 prohlídka pro každého - 

všední dny bez RTG - platnost od 1. 5. 2017

Masaryk�v onkologický ústav,
 Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Preventivní onkologická prohlídka pro každého bez RTG vyšet�ení

Druh prevence Cena všední den

Krevní obraz Krevní obraz diferenciálem
Sedimentace erytrocyt�
Stanovení C - reaktivního proteinu
Sodík
Chloridy
Draslík
Vápník celkový
Fosfor
Bilirubin celkový
Ho��ík
AST
ALT
GMT
Fosfatáza alkalická (ALP)
LDH
Kreatinin
UREA
Kyselina mo�ová
Glukóza kvantitativní stanovení
Amyláza
Lipáza
Cholesterol
Triglyceridy
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Analýza mo�i chemicky a mikroskopicky
Bílkoviny celkové
Elektroforéza protein�
Tyreotropin (TSH)

CEA CEA
Ca 19-9 Ca 19-9
PSA Prostatický specifický antigen
PSA volný Prostatický specifický antigen volný
Ca125 CA 125
UZ b�icha UZ vyšet�ení horní poloviny b�icha

UZ vyšet�ení dolní poloviny b�icha
UZ varlat UZ varlat
UZ prsu (mamma + axily) 
nebo mamografie 

UZ prsu (mamma + axily) alternativn� vyš. mamografie u žen ve 
v�ku nad 40 let, pokud nebylo v posledních 2 letech

iFOBT Vyšet�ení okultního krvácení
EKG EKG vyšet�ení
Odb�r krve Odb�r krve
Vyšet�ení léka�em v�etn�
záv�re�né zprávy Komplexní vyšet�ení onkologem - balí�ek

Balí�ek preventivních vyšet�ení poskytovaný ve všední den. V rámci prohlídky není provád�no RTG vyšet�ení. 

(Uvedené ceny jsou bez DPH, tyto služby jsou od dan� osvobozeny) 

4 750 K�

Velká krev + analýza mo�i

Navrhovatel:   

Schvalovatel: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., �editel

kuran
xxxxxx



Ceník �. 4/2015 - Preventivní onkologická
 prohlídka pro každého - opakovaná s RTG

všední dny - platnost od 1. 5. 2017

Masaryk�v onkologický ústav,
 Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Preventivní onkologická prohlídka pro každého - opakovaná s RTG

Druh prevence Cena všední den

Krevní obraz Krevní obraz diferenciálem
Sedimentace erytrocyt�
Stanovení C - reaktivního proteinu
Sodík
Chloridy
Draslík
Vápník celkový
Fosfor
Bilirubin celkový
Ho��ík
AST
ALT
GMT
Fosfatáza alkalická (ALP)
LDH
Kreatinin
UREA
Kyselina mo�ová
Glukóza kvantitativní stanovení
Amyláza
Lipáza
Cholesterol
Triglyceridy
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Analýza mo�i chemicky a mikroskopicky
Bílkoviny celkové
Elektroforéza protein�
Tyreotropin (TSH)

CEA CEA
Ca 19-9 Ca 19-9
PSA Prostatický specifický antigen
PSA volný Prostatický specifický antigen volný
Ca125 CA 125
RTG plic RTG hrudníku
UZ b�icha UZ vyšet�ení horní poloviny b�icha

UZ vyšet�ená dolní poloviny b�icha
UZ varlat UZ varlat
UZ prsu (mamma + axily) 
nebo mamografie 

UZ prsu (mamma + axily) alternativn� vyš. mamografie u žen ve 
v�ku nad 40 let, pokud nebylo v posledních 2 letech

iFOBT Vyšet�ení okultního krvácení
EKG EKG vyšet�ení
Odb�r krve Odb�r krve
Vyšet�ení léka�em v�etn�
záv�re�né zprávy Komplexní vyšet�ení onkologem - balí�ek

Balí�ek preventivních vyšet�ení poskytovaný ve všední den, ur�ený klient�m, kte�í již v minulosti absolvovali 
preventivní vyšet�ení v MOÚ. (Uvedené ceny jsou bez DPH, tyto služby jsou od dan� osvobozeny) 

4 750 K�

Velká krev + analýza mo�i

Navrhovatel:   

Schvalovatel: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., �editel

kuran
xxxxxx



Ceník �.6/2011 - Preventivní onkologická
 prohlídka pro každého - opakovaná

všední dny - 5. verze - platnost od 1. 5. 2017

Masaryk�v onkologický ústav,
 Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Preventivní onkologická prohlídka pro každého - opakovaná

Druh prevence Cena všední den

Krevní obraz Krevní obraz diferenciálem
Sedimentace erytrocyt�
Stanovení C - reaktivního proteinu
Sodík
Chloridy
Draslík
Vápník celkový
Fosfor
Bilirubin celkový
Ho��ík
AST
ALT
GMT
Fosfatáza alkalická (ALP)
LDH
Kreatinin
UREA
Kyselina mo�ová
Glukóza kvantitativní stanovení
Amyláza
Lipáza
Cholesterol
Triglyceridy
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Analýza mo�i chemicky a mikroskopicky
Bílkoviny celkové
Elektroforéza protein�
Tyreotropin (TSH)

CEA CEA
Ca 19-9 Ca 19-9
PSA Prostatický specifický antigen
PSA volný Prostatický specifický antigen volný
Ca125 CA 125
UZ b�icha UZ vyšet�ení horní poloviny b�icha

UZ vyšet�ená dolní poloviny b�icha
UZ varlat UZ varlat
UZ prsu (mamma + axily) 
nebo mamografie 

UZ prsu (mamma + axily) alternativn� vyš. mamografie u žen ve 
v�ku nad 40 let, pokud nebylo v posledních 2 letech

iFOBT Vyšet�ení okultního krvácení ve stolici
EKG EKG vyšet�ení
Odb�r krve Odb�r krve
Vyšet�ení léka�em v�etn�
záv�re�né zprávy Komplexní vyšet�ení onkologem - balí�ek

Balí�ek preventivních vyšet�ení poskytovaný ve všední den, ur�ený klient�m, kte�í již v minulosti absolvovali 
preventivní vyšet�ení v MOÚ. (Uvedené ceny jsou bez DPH, tyto služby jsou od dan� osvobozeny) 

4 500 K�

Velká krev + analýza mo�i

Navrhovatel:   

Schvalovatel: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., �editel

kuran
xxxxxx


