
Smlouva  
o spolupráci při zajišťování antigenního textování zaměstnanců 

 
uzavřená podle § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 

a v návaznosti na zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

v platném znění a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 

Smluvní strany: 

 
1. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 

se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

zastupuje: Stanislav Moša, ředitel 

IČO: 00101397 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 

(dále jen Městské divadlo Brno) 

 
2. Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o. 

se sídlem: Veveří 476/39, 602 00 Brno 

zastupuje: MUDr. Pavel Vlašín, jednatel 

IČO: 26222825 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37630 

(jako poskytovatel zdravotních služeb, dále jen laboratoř) 
 

 

I.  

 

Smluvní strany se dohodly, že laboratoř (jako poskytovatel zdravotních služeb) zajistí u 
Městského divadla Brno povinné antigenní testování zaměstnanců Městského divadla Brno 

na přítomnost Covid-19 dle platných Mimořádných opatření MZ ČR (zejm. mimořádné 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 5. 3. 2021). Toto testování je hrazeno ze základního 

fondu veřejného zdravotního pojištění, a to na dobu platnosti těchto opatření. V případě 

pozitivního výsledku antigenního testu, zajistí laboratoř provedení PCR testu. 

 

II. 
 

Úprava vztahu Městského divadla Brno, jako správce osobních údajů testovaných 

zaměstnanců, a laboratoře, jako zpracovatele osobních údajů zaměstnanců divadla 

v souvislosti se zajišťováním povinného testování na přítomnost Covid-19:   

 

Zpracovávané údaje: 

- jméno a příjmení 

- rodné číslo (číslo pojištěnce) 

- zdravotní pojišťovna 

- datum provedení testu na Covid-19 

- výsledek testu na Covid-19 

 

Zpracovatel: 

1. zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně případů 

předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto 

zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;  



v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před 

zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých 

důvodů veřejného zájmu; 

2. zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje nebo mající přístup k osobním 

údajům správce zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost 

mlčenlivosti; 

3. přijme přiměřená opatření k zajištění zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu se 

zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 2016/679, v platném znění; 

4. nezapojí do zpracování dalšího zpracovatele bez souhlasu správce; 

5. zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných 

technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti správce 

reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených zákonem 110/2019 Sb. a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, v platném znění;  

6. je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení zpracování 

osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jenž má zpracovatel k 

dispozici; 

7. v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje, vyjma údajů zaslaných do 

informačního systému infekčních nemocí (ISIN), buď vymaže, nebo je vrátí správci po 

ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním a vymaže existující kopie, pokud 

jiné právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; 

8. poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti 

stanovené smlouvou, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem, nebo jiným 

auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. 

 

III. 
 

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 15. 3. 2021 na dobu potřeby Městského divadla 

Brno.  Městské divadlo Brno je oprávněno smlouvu vypovědět v 7 denní výpovědní době, 

která začíná běžet ode dne doručení výpovědi laboratoři.  

2. Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

3. Městské divadlo Brno tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Městské divadlo Brno je 

povinným subjektem podle tohoto zákona. 

 

V Brně dne 12. 3. 2021 

 

 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci (objednatel):  

 

 

 

……………………………… 

Stanislav Moša, ředitel 

za Cytogenetickou laboratoř Brno, s.r.o.: 

 

 

 

 

…………………………… 

MUDr. Pavel Vlašín, jednatel 

 


