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Všeobecné obchodní podmínky testování samoplátců
na onemocnění COVID-19
(dále jen „VOP“)
společnosti SPADIA LAB, a.s., se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 285 74 907, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4117 (dále jen „Poskytovatel“),
tel.: +420 800 100 329, e-mail: info@spadia.cz
I. Poskytování služeb testování na COVID-19
Poskytovatel je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v oboru laboratoř
alergologie a klinické imunologie; laboratoř hematologie a transfúzního lékařství; laboratoř klinické biochemie;
laboratoř lékařské genetiky a laboratoř lékařské mikrobiologie. Poskytovatel je akreditovanou laboratoří dle normy
ČSN EN ISO 15189:2013 a je rovněž držitelem oprávnění k testování COVID-19 na základě povolení
SZU/02927/2020 vydaného dne 10.3.2020 Státním zdravotním ústavem České republiky.
Poskytovatel zajišťuje Klientům/Klientkám (dále v obou případech jen jako „Klient“) na jejich žádost služby
laboratorního vyšetření na COVID-19, jež není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to buď formou PCR
vyšetření nebo formou stanovení protilátek (dále jen „vyšetření“). Formu vyšetření si Klient vybere přímo
v objednávkovém formuláři.
II. Uzavření smlouvy
Smlouva o poskytování služeb vyšetření (dále jen „Smlouva“) je mezi Poskytovatelem a Klientem uzavírána na
dálku prostřednictvím internetu. Klient odsouhlasením VOP při vyplnění objednávkového formuláře, mimo jiné,
prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily v uzavření
Smlouvy.
Nabídka Poskytovatele je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele, kdy Klient přijímá nabídku odesláním
závazného objednávkového formuláře. Smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávkového formuláře
Klientem. Klient již není oprávněn toto potvrzení odvolat. Klient bere na vědomí, že potvrzením objednávkového
formuláře si u Poskytovatele rezervuje čas odběru a místo odběru a Poskytovatel s tímto časem počítá a rezervuje jej
jen a pouze pro Klienta. Klient je povinen dostavit se do sjednaného odběrového místa na přesně stanovený čas odběru.
Pokud se Klient v domluvený čas do odběrového místa nedostaví, pak jeho nárok na vyšetření zaniká, kdy však Klient
je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně objednaného vyšetření.
Objednávkový formulář je Klient povinen vyplnit pečlivě a uvést do něj všechny požadované údaje. Výsledky vyšetření
zasílá Poskytovatel na email Klienta společně s SMS kódem a pokud tedy v objednávce Klient uvede chybou emailovou
adresu, tak Poskytovatel nebude schopen výsledek vyšetření doručit.
III. Druh vyšetření, cena vyšetření a platební podmínky
Vyšetření provádí Poskytovatel následujícími metodami:
▪ vyšetření přítomnosti koronaviru metodou PCR; nebo
▪ průkaz protilátek proti koronaviru laboratorní metodou; nebo
▪ stanovení přítomnosti protilátek proti koronaviru formou tzv. Rapid testu.
Klient bere na vědomí, že pokud vyšetření není indikováno (předepsáno) všeobecným praktickým lékařem, praktickým
lékařem pro děti a dorost, ošetřujícím lékařem poskytovatele lůžkové péče, epidemiologem KHS, ambulantním
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specialistou – pneumologem, pak není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a Klient si cenu vyšetření hradí sám.
Klient souhlasí s tím, že si cenu vyšetření hradím sám, kdy cena vyšetření je následující:
▪

1.700,- Kč PCR vyšetření bez vydání potvrzení o bezinfekčnosti (certifikát pro výjezd do zahraničí) - dodání
výsledku od 24 do 48 hodin [Pozn. cena vyšetření činí částku 1.650,- Kč; cena za odběr vzorku 50,- Kč];

▪

1.700,- Kč PCR vyšetření + vydání potvrzení o bezinfekčnosti (certifikát pro výjezd do zahraničí) - dodání výsledku
od 24 do 48 hodin [Pozn. cena vyšetření činí částku 1.650,- Kč; cena za odběr vzorku 50,- Kč; cena za vystavení
certifikátu zahrnuta v ceně vyšetření];

▪

4.000,- Kč PCR vyšetření + vydání potvrzení o bezinfekčnosti (certifikát pro výjezd do zahraničí) - dodání
výsledku tentýž den [Pozn. cena vyšetření činí částku 1.650,- Kč; cena za odběr vzorku 50,- Kč; cena za vystavení
certifikátu 200,- Kč; příplatek za vystavení výsledku tentýž den 2.100,- Kč]

▪

420,- Kč vyšetření průkazu protilátek proti koronaviru laboratorní metodou;

Cenu vyšetření uhradí Klient buď prostřednictvím platební brány při potvrzení objednávkového formuláře nebo
bezhotovostní platbou přímo na odběrném místě.
IV. Podmínky poskytnutí služeb
Služby vyšetření jsou Poskytovatelem poskytovány v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Klient souhlasí s poskytnutím služby vyšetření potvrzením
objednávkového formuláře.
Poskytovatel upozorňuje, že osoby s akutními respiračními příznaky nevyšetřuje. Máte-li takové příznaky, řiďte
se doporučeními SZÚ a MZ ČR, tj. telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, nebo místní krajskou
hygienickou stanici, od nichž získáte informaci, kde vám odběr a vyšetření zajistí.
Klient se zavazuje dodržovat pokyny personálu Poskytovatele při vstupu na odběrové místo. Dále se klient
zavazuje dodržovat následující podmínky:
▪ minimálně 2 hodiny před odběrem se nesmí používat kapky nebo spreje do nosu;
▪ při návštěvě odběrového místa používat ochranné roušky;
▪ dostavit se přesně na objednaný čas na zvolené odběrové místo.

Klient bere na vědomí, že odběr vzorku se provádí buď stěrem z horních cest dýchacích (metoda PCR) nebo
odběrem žilní krve (průkazu protilátek proti koronaviru laboratorní metodou) nebo odběrem kapilární krve, tj.
z palce (vyšetření formu Rapid testu).
Klient je rovněž povinen dle § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, před zahájením vyšetření
oznámit Poskytovateli případné nakažení virem HIV nebo hepatitidou B či C či jinými infekčními
onemocněními.
Služby vyšetření je Poskytovatel oprávněn odmítnout a to zejména v případech kdy Klient nedodržuje pokyny
personálu Poskytovatele.
Poskytovatel upozorňuje, že negativní výsledek vyšetření u osoby bez klinických příznaků vypovídá pouze o situaci
v okamžiku odběru a nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti".
V případě pozitivního výsledku je Klient povinen okamžitě kontaktovat svého praktického lékaře nebo místní
krajskou hygienickou stanici, od nichž získá informaci, jak dále postupovat.

V. Informace o výsledcích vyšetření
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Výsledek vyšetření bude Klientovi zaslán v rozmezí od 24 do 48 hodin od odběru vzorku. Výsledek vyšetření
bude Klientovi zaslán formou emailové zprávy a souběžně bude přes SMS zasláno heslo pro otevření výsledku
vyšetření.
Jelikož se objevily ojedinělé případy, kdy pracovníci na hraničním přechodu nechtěli akceptovat černobílou kopii
výsledkové zprávy a/nebo certifikátu, tak Poskytovatel doporučuje, aby Klient měl oba dva tyto dokumenty při
přechodu hranic ČR k dispozici v barevném kvalitním provedení. Předejdete tak případným dohadům ohledně
pravosti předmětných dokumentů. Vzhledem k nejednoznačným nařízením vlády a přístupu jednotlivých státních
složek (policie, celní správa) není Poskytovatel schopen garantovat akceptaci certifikátu ze strany správních
orgánů. V případě jakýchkoliv komplikací nás kontaktuje na výše uvedených kontaktních údajích, kdy Vám
v této souvislosti poskytneme maximální součinnost.
Po předchozí domluvě je Poskytovatel připraven vydat originál výsledkové zprávy a/nebo certifikátu.
VI. Společná ustanovení
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá právo od Smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku a
to zejména z toho důvodu, že Poskytovatel zahájil činnost související s plněním Smlouvy ihned po uzavření
Smlouvy (rezervace času, rezervace místa, příprava odběrového materiál, evidence údajů k vyšetření apod.),
k čemuž v okamžiku uzavření Smlouvy dává Klient Poskytovateli výslovný pokyn.
Klient bere na vědomí, že v souvislosti s vyšetřením dochází ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Za tímto účelem jsou Klientovi poskytnuty následující informace:
správce

SPADIA LAB, a.s., se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
IČ: 285 74 907, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4117

účel zpracování

poskytnutí vyšetření

právní důvod

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, a zároveň čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje

popis kategorií subjektů

Klient

popis kategorií osobních údajů

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mailová adresa,
tel. číslo, výsledek vyšetření.

příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údaje je Poskytovatel a orgány státní správy, o nichž to
zvláštní právní předpis stanoví (např. Krajská hygienická stanice v případě
pozitivního výsledku apod.).

lhůta pro výmaz

osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu předepsanou zákonem

Více ke zpracování osobních údajů viz. https://www.spadia.cz/zdravotnici/o-spolecnosti/gdpr/
Práva Klienta týkající se ochrany osobních údajů:
▪ subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16
GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR
právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má
právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR.

SPADIA LAB, a.s.
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4117
Rožnovská 241, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
IČ: 28574907, DIČ: CZ28674907
Banka: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 7074942/0800

▪ Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které
se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
▪ nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat
na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem).
▪ subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID
datové schránky: qkbaa2n.
▪ Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
VII. Závěrečná ustanovení
Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto VOP. Změnu VOP Poskytovatel vždy oznámí, a to
vyvěšením nových VOP na svých webových stránkách bez zbytečného odkladu po vydání změny VOP.
Práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly,
že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně
příslušný soud k projednávání sporů ze Smlouvy prohlašuje obecný soud Poskytovatele.
Rozhodným jazykem mezi Klientem a Poskytovatelem je český jazyk.
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění jsme povinni Vás
informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude
osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Tyto informace jsou uvedeny v čl. VI.
těchto VOP.

V Ostravě, dne 01.12.2020

SPADIA LAB, a.s.

