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Právní regulace 

• Listina základních práv a svobod 

• Úmluva o lidských právech a biomedicíně (č. 
96/2001 Sb. m. s.) 

• Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 
Sb.) 

• Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 
Sb.) 

• „Nový“ občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) 

• Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (č. 
98/2012 Sb.) 



Záznamy o péči o zdraví 

• Lhůta pro nahlížení (§2648 OZ) 

– Požádá-li o to ošetřovaný, umožní mu 

poskytovatel bez zbytečného odkladu 

nahlédnout do záznamů, které o něm vede. 

 

• Ochrana záznamů o třetích osobách 

– Obsahují-li záznamy rovněž údaje o třetí osobě, 

nelze je zpřístupnit bez jejího souhlasu. 

– stanovisko ÚOOÚ č. 3/2015 



Přístup orgánů činných v trestním 

řízení k informacím o pacientovi 

• „Ke sdělení těchto skutečností musí dojít v 

souladu s §8 odst. 5 tr. ř. se souhlasem 

soudce.“ 

– Nález ÚS II. ÚS 2050/14 ze dne 10. 3. 2015 

• „Bylo by zcela chybné a ve svém důsledku 

protiústavní, pokud by tento souhlas byl 

vykládán jako jakési obecné a nijak 

neomezené prolomení zákonem stanovené 

povinné mlčenlivosti.“ 

– Nález ÚS II. ÚS 2499/14 ze dne 10. 3. 2015 



Předávání informací o zdravotním 

stavu 

• Zdravotnická dokumentace & informace 

• Změna poskytovatele, v rámci poskytovatele 

• Plán eliminace rizik (§13 z. č. 101/2000 

Sb.) 

• Kazuistika „kurýrní služba“  

– nepřijata taková technicko-organizační opatření, 

aby nedošlo ke ztrátě ZD 



Zdravotnická dokumentace a její 

ochrana 

• Povinnost vést, uchovávat a chránit ZD 

• Kauza „Ztracené dokumentace “ 
– „velice závažná je v tomto případě informace, že 

stačí při neúspěšném závěru zdravotní činnosti 
ztratit dokumentaci a tím navodit situaci – nejsou 
důkazy, není možné vznést obvinění; ztráta 
dokumentace by se tak mohla stát „národním 
sportem“. 

– „Úřad se s názorem znalce ztotožňuje a ještě více 
zaměří svou kontrolní činnost na nakládání se ZD ve 
zdrav. zařízeních s důrazem na plnění povinností 
podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.“ 



Nahlížení do zdravotnické 

dokumentace 

• V nezbytném rozsahu… 

– „Do zdravotnické dokumentace konkrétního 
pacienta má mít možnost nahlížet pouze ten lékař, 
který pacienta opravdu léčí: pacient leží na jeho 
oddělení, přišel k němu na vyšetření, lékař se stal 
konsiliářem při zákroku jiného lékaře, stal se 
účastníkem léčebného postupu, popř. se jedná o 
hledání původce nakažlivé choroby apod. Žádný jiný 
lékař nemá právo do osobních údajů konkrétního 
pacienta nahlížet.“ (zdroj: ÚOOÚ) 

• Konzultující lékař jiného poskytovatele ZS, 
doktorandi a další??? 



Elektronická zdravotnická 

dokumentace 

• Diverzifikovaná oprávnění přístupu k 

jednotlivým údajům podle pracovních pozic 

• Systém tzv. logování při vytváření záznamu, 

jeho změně, ale i při nahlížení 

• Nezbytná délka uchovávání tzv. logů (využití 

záznamů např. v trestním nebo 

občanskoprávním řízení) 

• Vysoké potenciální riziko! 

 



Povinnosti osob při zabezpečení 

osobních údajů (§13 z. č.101/2000 Sb.) 

• Povinnost přijmout opatření, aby nemohlo 

docházet k neoprávněnému a nahodilému 

přístupu k osobním údajům, jejich změně, 

zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

jinému neoprávněnému zpracování, jinému 

zneužití. 

• Povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá 

technicko-organizační opatření k zajištění 

ochrany osobních údajů. 

 

 



Plán eliminace rizik 

• Plnění pokynů pro zpracování osobních 

údajů osobami s bezprostředním přístupem. 

• Zabránění neoprávněným osobám 

přistupovat k osobním údajům. 

• Zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, 

kopírování, přenosu, úpravě či vymazání 

záznamů s osobními údaji. 

• Předávání osobních údajů. 

 

 



Opatření v oblasti automatizovaného 

zpracování  

• Zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování 
používaly pouze oprávněné osoby; 

• zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání 
systému pro a.z. měly přístup pouze k osobním 
údajům odpovídajícím jejich oprávnění – na základě 
zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně 
pro tyto osoby; 

• pořizovat el. záznamy, které umožní určit a ověřit, 
kdy, kým a z jakého důvodu byly údaje zaznamenány; 

• zabránit neoprávněnému přístupu k datovým 
nosičům. 

 



Odpovědnost za ochranu dat 

• Odpovědnost za zpracování osobních údajů 

včetně odpovědnosti za jejich zabezpečení 

nese správce (poskytovatel zdravotních 

služeb). 

 

• ZAVÉST, DOKUMENTOVAT a KONTROLOVAT! 



Zveřejňování smluv se zdravotními 

pojišťovnami 

• Limitace rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů 

– jméno, příjmení, sídlo, IČO 

– zveřejnění bankovního spojení 

– zveřejnění podpisu fyzické osoby 

 

• Stanovisko ÚOOÚ č. 4/2015 



Děkuji za pozornost. 

jolana.tesinova@health.cz 

www.medicinskepravo.cz 
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