
 

 

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinností zaměstnavatele zajistit 
pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 

 
ve smyslu č. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 
Informace o zpracování osobních údajů, které jsou níže uvedeny, popisují základní východiska a pravidla pro 
zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s testováním na COVID-19. Povinnost testování je 
stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-
2/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření MZDR“)1. Správce má jako zaměstnavatel povinnost zajistit pro 
zaměstnance možnost testování na COVID-19 přímo na pracovišti nebo přijmout potvrzení o negativním 
výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru COVID-19 nebo RT-PCR testu na přítomnost 
COVID-19, pokud zaměstnanec podstoupil testování jiným způsobem. 
 
Zpracování osobních údajů provádí z pozice správce Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 
918 jako zaměstnavatel (dále také jen „Správce“). 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pro Správce společnost PMA advisors s.r.o., 
IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové, 
poverenec@pmadvisory.cz, +420 770 606 082, na kterou je možné se obrátit s dotazy.  

Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracovaní  

Účelem zpracování osobních údajů Správcem je provádění preventivního screeningového vyšetření na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, jehož cílem je odhalit infikované osoby, které nejeví zřejmé příznaky infekce, 
ačkoli mohou být zdrojem nákazy pro ostatní osoby. Správce tedy prostřednictvím testování zaměstnanců 
zajišťuje jejich bezpečnost a ochranu jejich zdraví, stejně jako ochranu veřejného zdraví a bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí a žáků.  

Právním základem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro 
plnění právní povinnosti. Primárně je tato právní povinnost zakotvena v Mimořádném opatření MZDR, 
v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, v ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je založeno na čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR, jelikož je nezbytné 
z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.   

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů 

Správce zpracovává v souvislosti s povinným testováním následující kategorie osobních údajů 
zaměstnanců: 

• identifikační údaje (jméno, příjmení); 

• osobní údaje zvláštní kategorie (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19 včetně data, 
příp. také času provedení testu, důvod výjimky z testování, např. provedené očkování proti 
onemocnění COVID-19 nebo prodělání onemocnění COVID-19). 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, automatizované zpracování  

Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění 
uloženého opatření. 

 
1 Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-
opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf  
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Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní 
poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 
28 GDPR.  

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje 
nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.   

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy 

Osobní údaje budou zpracovány manuálně i automatizovaně, v listinném nebo v elektronickém formátu. 
Primárně zpracování osobních údajů provádí Správce prostřednictvím určených zaměstnanců.  

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření,́ aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů před 
náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami 
nezákonného zpracování.́ Správce klade důraz na průběžnou kontrolu nastavených opatření tak, aby bylo 
zabezpečení osobních údajů vždy dostatečné.  

Doba uložení osobních údajů se řídí zejména platností Mimořádného opatření MZDR a nutností uložení údajů 
pro možnost zpětné kontroly plnění povinností vyplývajících z Mimořádného opatření MZDR. Maximální doba 
uschování osobních údajů a evidence provedených testů bude 3 roky od doby jejich pořízení.  
 

Práva zaměstnance jako subjektu údajů 

V souladu s GDPR máte právo požadovat od Správce: 

• přístup k osobním údajům; 

• opravu a výmaz osobních údajů; 

• omezení zpracování a;  

• přenositelnost údajů; 

• případně máte právo vznést proti zpracování námitku nebo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se 
zpracováním osobních údajů. 

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.  

Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem  

Je povinností zaměstnance (zákonným požadavkem) dle čl. II Mimořádného opatření MZDR požadované 
osobní údaje poskytnout.  

Další důležité informace  

Zaměstnavatelé musí také v rámci preventivní povinnosti informovat o rizicích vhodným způsobem ostatní 
zaměstnance. Takové riziko může spočívat v tom, že na pracovišti se vyskytuje nebo vyskytovala nakažená 
osoba. Tehdy zaměstnavatel postupuje tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Skutečnosti o konkrétní osobě 
sděluje zaměstnavatel pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví, vždy tak, aby nebyla dotčena důstojnost 
a integrita této osoby. 

http://www.uoou.cz/

