
 

1. 

Smlouva o spolupráci 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dle ust. § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
Obchodní firma:  Společnost Podané ruce o.p.s. 
Sídlo:  Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO:  605 57 621 
DIČ:  CZ60557621 
Zápis v OR:  KS Brno, sp.zn. O 674 
Zastoupena:  Mgr. Jindřich Vobořil, ředitel 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
  Město Znojmo    
Sídlo:  Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 02  
IČO:  00293881 
DIČ:   CZ00293881 
Zastoupeno:  Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města  
 
(dále jen „Objednatel “) 

 
v tomto znění: 

 
Článek I.  

Předmět Smlouvy 
 

1. Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů vznikajících mezi Poskytovatelem 
a Objednatelem při zajištění pravidelného testování zaměstnanců města Znojma zařazených do 
městského úřadu a uvolněných členů Zastupitelstva města Znojma (dále jen „zaměstnanci“) na 
stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2 a to prostřednictvím rychlého antigenního 
testu (dále jen „vyšetření“). 
 

2. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o spolupráci se zdravotním 
zařízením, laboratoří SPADIA LAB, a.s., se sídlem Máchova 619/30, 741 01 Nový Jičín, IČO: 285 
74 907, zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, sp.zn. B 4117 (dále jen „Laboratoř“) a činnosti dle 
této Smlouvy tedy bude zajišťovat jak prostřednictvím svých zaměstnanců, tak prostřednictvím 
Laboratoře. Poskytovatel prohlašuje, že Laboratoř disponuje všemi veřejnoprávními povoleními 
potřebnými k poskytování služeb dle této Smlouvy a navíc má Laboratoř zaveden systém kvality 
dle ČSN EN ISO 15 189/2007. Na základě povolení č. SZU/02927/2020 vydaného dne 10.3.2020 
Státním zdravotním ústavem České republiky (SZÚ) je Laboratoř oprávněna testovat humánní 
vzorky na přítomnost viru SARS-CoV-2. 
 

Článek II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytovatel se zavazuje: 

a) zajistit pravidelné testování zaměstnanců Objednatele  dle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví (k 29.11.2021 se jedná o mimořádné opatření č. j. MZDR 
42085/2021-1/MIN/KAN ve znění změny č.j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN ze dne 
22.11.2021) a povolení dle § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 



 

2. 

předpisů, za účelem poskytování preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění 
a jeho včasné rozpoznání; 

b) zajistit veškeré zdravotnické vybavení a materiál nutný k provozu odběrového místa; 

c) zajistit personální provoz odběrového místa; 

d) zajistit likvidaci biologického materiálu; 

e) zajistit průběžnou dezinfekci prostor; 

f) zajistit ochranné pomůcky pro své zaměstnance provádějící odběry a administrativu;  

g) zajistit provoz rezervačního systému pouze pro zaměstnance Objednatele; 

h) zajistit komunikaci se zdravotními pojišťovnami a odpovědnými státními orgány (Krajský 
úřad, KHS); 

i) zajistit informovanost zaměstnanců Objednatele, kteří se podrobili vyšetření jak naložit se 
svým výsledkem; výsledek zaměstnanec obdrží formou sms zprávy; 

j) v případě zjištění pozitivity poučit zaměstnance o možnosti provedení RT-PCR testu;  

k) zajistit ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele – informace o zdravotním stavu. 
 
2. Objednatel se zavazuje: 

a) informovat své zaměstnance o možnosti vyšetření jakož i o podmínkách vyšetření (frekvence 
testování apod.); 

b) informovat své zaměstnance, že při vyšetření se zaměstnanci musí prokázat, kartičkou 
pojištěnce; 

c) poskytnout Poskytovateli odběrové prostory a místa k odběru vzorků za účelem provedení 
vyšetření a technicky je zajistit, tj. zejména: 

➢ vymezit odběrové místo v areálu Objednatele (označení, ohraničení, včetně vymezení 
příchodových a odchodových koridorů); 

➢ uhradit náklady související s provozem odběrového místa; 

➢ zajistit dezinfekci pro zaměstnance u odběrového místa;  

➢ uklidit a dezinfikovat odběrová místa po ukončení denního provozu; 

➢ likvidovat komunálního odpadu apod. 

d) zajistit, aby ze strany jeho zaměstnanců byla dodržována platná metodika Ministerstva 
zdravotnictví (zejména příslušné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví) v tom 
smyslu, aby byly splněny podmínky pro úhradu vyšetření z veřejného zdravotního pojištění 
(zejména hlídat frekvenci vyšetření svých zaměstnanců apod.);  

e) poskytnout Poskytovateli maximální součinnost k tomu, aby mohlo dojít k provedení 
vyšetření a doručení výsledků vyšetření. 

 
3. Rezervace zaměstnanců Objednatele k vyšetření bude probíhat hromadně na základě seznamů 

poskytnutých Objednatelem.  
 
4. Výsledky antigenního vyšetření bude zaslán zaměstnancům Objednatele formou SMS nejpozději 

do 60 minut od chvíle provedení vyšetření. Výsledek konfirmačního PCR vyšetření bude 
Laboratoří vystaven nejpozději do 24 hodin od okamžiku doručení vzorku do Laboratoře. Bude-li 
Objednatel požadovat doručení výsledků vyšetření svých zaměstnanců, je povinen si k tomu 
zajistit souhlas svých zaměstnanců a mezi stranami bude dohodnut způsob zasílání výsledků. 
 



 

3. 

5. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, tak vyšetření dle této Smlouvy bude zahájeno 
ode dne 29.11.2021. 
 

6. Vyšetření bude probíhat v areálu Objednatele na adrese: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo; vždy 
každé pondělí v dohodnutém čase.  

 
 

Článek III. 
Cenová a platební ujednání 

 
1. Laboratorní vyšetření prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 není z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
hrazeno. 
 

2. Objednatel uhradí cenu Poskytovateli na základě skutečně provedených vyšetření, kdy cena 
testu Ecotest Rapid se sjednává v částce 160 Kč s DPH / vyšetření. 

 
3. V  ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené či související s řádným provedením testování 

(test, práce zdravotnického a nezdravotnického personálu, zápis do UZIS certifikovanou 
laboratoří, hygienické potřeby).   
 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za provedení testování na základě daňového 
dokladu. Daňový doklad, vystavený Poskytovatelem, musí splňovat všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí daňového dokladu bude 
přiložen jmenný seznam testovaných osob. 
 

Článek IV. 
Trvání Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
2. Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí učiněnou 

kteroukoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 30 kalendářních dnů, kdy 
výpovědní doba začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
Článek V.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné 
informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty při 
spolupráci dle této Smlouvy. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace 
obchodní, výrobní či technické povahy související se smluvními stranami, bez ohledu na to, zda 
mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou 
v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně 
známé.  

 
2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po vzájemné dohodě všech smluvních 

stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
 
3. 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. 



 

4. 

 
4. Tato Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí českým právem, zejména občanským 

zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.  
 
5. 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. Všechna práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na případné právní nástupce 

smluvních stran.  
 
7. Tato smlouva je vyhotovena v jediném vyhotovení s připojenými elektronickými podpisy každé 

ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu podepsaly osoby, které mají právo 
připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření 
elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, opatřují 
tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. 

 
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma, usnesením č. 138/2021, ze dne 

29.11.2021, bodem č. 5841. 

 
 
Brno dne          Znojmo dne  
 
 
Za Poskytovatele: Za Objednatele: 
(Společnost Podané ruce o.p.s.)  (Město Znojmo) 
 
 
 
 
________________________ _______________________ 
Jméno: Mgr. Jindřich Vobořil Jméno: Ing. Jakub Malačka, MBA  
Funkce: ředitel Funkce: starosta  
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