
Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s povinným testováním na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 

1. Účel a zákonný základ pro zpracování osobních údajů 

S účinností ode dne 17. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-6/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 
14592/2021-8/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 
14592/2021- 9/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č. j. MZDR 
14592/2021-10/MIN/KAN a to tak, že:  

Škola nebo školské zařízení může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud 
disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro, pro provedení 
samoodběru, určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-
PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří 
Státního zdravotního ústavu.  

a) preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát za dva týdny, 

b) nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se 

provede v den jeho příchodu. 

Ke splnění povinností stanovených v mimořádném opatření, pro účely přípravy e-žádanky pro 
zpracování laboratorního vyšetření formou pooling testování, budou zpracovány osobní údaje 
dítěte, žáka, studenta školy a jeho zákonného zástupce v níže specifikovaném rozsahu. Údaje 
budou předány poskytovateli zdravotních služeb, společnosti Synlab czech s.r.o., se sídlem 
Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 496 88 804, která bude testování provádět. 

2. Osobní údaje 

Pro účely provádění testování testy RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 v rámci mimořádného 

opatření budou shromažďovány a zpracovávány tyto údaje: Jméno a příjmení testované 

osoby/zákonného zástupce, rodné číslo testované osoby/zákonného zástupce, adresa bydliště 

testované osoby/zákonného zástupce, pohlaví testované osoby, datum narození testované osoby, 

zdravotní pojišťovna testované osoby, datum odběru, čas odběru, telefonní číslo testované 

osoby/zákonného zástupce, na které bude zaslán výsledek testu a e-mail testované 

osoby/zákonného zástupce, na který bude zaslán výsledek testu.  

V případě, že se na dítě, žáka studenta vztahuje výjimka z povinného testování, zpracují se potřebné 
informace a dokumenty ověřující použitelnost takové výjimky z povinného testování v rozsahu 
základních identifikačních údajů a důvodu výjimky. 

3. Přenos osobních údajů 

Údaje budou předány poskytovateli zdravotních služeb, společnosti Synlab czech s.r.o., se sídlem 
Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 496 88 804, která bude testování provádět. 



Osobní údaje budou dále předány orgánům veřejného zdraví, pouze pokud to vyžadují platné 
právní předpisy. Jedná se zejména o sdílení osobních údajů s hygienickou stanicí v rámci kontroly 
dodržování povinností vyplývajících z mimořádného opatření. 

Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje 
o provedeném testování u dítěte, žáka nebo studenta do aplikace COVID forms App. Hlášení 
obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s 
pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.  

4. Doba uchování evidence provedených testů  

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k prokázání dodržování 
povinností vyplývajících z mimořádného opatření, nejméně do doby zrušení předmětného 
opatření.  

5. Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány při zajištění odpovídající úrovně zabezpečení a přístup k nim 
budou mít pouze vybraní pracovníci oprávnění vykonávat úkoly v souvislosti s mimořádným 
opatřením. 

 


