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PRÁVO  A  IT  VE  ZDRAVOTNICTVÍ 



TÉMATA 
• Informační systémy ve zdravotnictví 

• Národní zdravotnický informační systém 

• Jiné zdravotnické registry 

• Data z diagnostických metod (vč. genetiky) 

• eHealth 

• mHealth 

• Nová média 

• Cloud Computing 

• Kybernetická bezpečnost 



Pilíře právní regulace 

• Ochrana soukromí (LZPS) 

• Ochrana osobnosti (OZ) 

• Povinnost mlčenlivosti + omezený přístup 
ke zdravotnické dokumentaci (ZZS) 

• Ochrana osobních údajů (ZOOÚ) 

 

• Ochrana života a zdraví (LZPS) 

• Svoboda vědeckého bádání, právo podnikat, … 



Ochrana osobních údajů 

• Osobní údaje 

• Správce může zpracovávat osobní údaje pouze 

se souhlasem subjektu údajů. 

• Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, jestliže 

provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní 

povinnosti správce. 



Ochrana osobních údajů 

• Citlivé údaje 

• osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu, 

genetické údaje subjektu údajů, … 

• Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen: 

• jestliže subjekt údajů dal ke zpracování výslovný 

souhlas, nebo 

• jestliže se jedná o zpracování při poskytování 

zdravotních služeb, 

• … 



Ochrana osobních údajů 

• Správce je povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje 

zpracovány. 

• Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, 

pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas 

dáván, jakému správci a na jaké období. 

• Správce se dopustí správního deliktu tím, že při zpracování 

osobních údajů shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje 

v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému 

účelu. 



Ochrana osobních údajů 

• Přestupky a správní delikty: 

• porušení povinnosti mlčenlivosti – do výše 100 000 Kč 

• zpracování OÚ bez souhlasu SÚ – do výše 5 000 000 Kč 

• nepřijme opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování OÚ  

– do výše 5 000 000 Kč 

• poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů – do výše 

10 000 000 Kč 



IS ve zdravotnictví 

• nemocniční informační systém (NIS) 

• klinický / ambulantní / laboratorní IS 

• electronic health records (EHRs) 

• business informatics (BI) / manažerský informační 

systém (MIS) 



IS ve zdravotnictví 

• elektronická zdravotnická dokumentace 

• elektronický podpis 

• zamezení změn 

• bezpečnostní kopie 

• autorizovaná konverze dokumentů 

• vzdálený přístup k EZD 



NZIS 

• Národní zdravotnický informační systém 

• Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky 

• Koordinační středisko pro resortní zdravotnické 

informační systémy 

• národní zdravotní registry 

• … 



Zdravotnické registry 

• Registry VILP (vysoce inovativní léčivé přípravky) 

• Lékové registry 

• Diabetologický registr 

• … 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů 



Zdravotnické registry 

§ 2650 OZ 

Bez souhlasu ošetřovaného může poskytovatel sdělit údaje o něm  

v anonymizované podobě k účelům vědeckého nebo statistického 

šetření týkajícího se zdravotního stavu obyvatelstva a jeho skupin, 

lze-li rozumně předpokládat, že souhlas nelze opatřit vůbec nebo včas 

a 

  a) provádí-li se šetření s takovým zabezpečením, že nehrozí 

neúměrný zásah do soukromí ošetřovaného, nebo 

 b) oznámí-li poskytovatel údaje tak, aby vyloučil následné zjištění, 

kterého určitého člověka se týkají. 



Data z diagnostických metod 

• Zobrazovací metody (radiologie, nukleární medicína) 

• Laboratorní metody (klinická biochemie, hematologie, 

mikrobiologie, genetika, patologie, …) 

 

• Novorozenecký screening 

• Genetická data 

• NGS (Next Generation Sequencing) 



eHealth 

• elektronická zdravotnická dokumentace (EHRs) 

• elektronická preskripce (eRecept) 

• elektronická hlášení do NZIS 

• telemedicína – telechirurgie, teleradiologie, ... 

• Clinical Decision Support 

• CAD for mammography 

• RFID tags 



eHealth 

• elektronická preskripce (eRecept) 

• možnost, ne povinnost (2018) 

• SÚKL – Centrální úložiště elektronických receptů 

• stačí kód na mobil/smartphone via SMS/e-mail 

• Vydává jej lékař nebo jen software? 



eHealth 

• Telemedicína 

• use of telecommunication and information 

technologies in order to provide clinical health care 

at a distance 

• “store-and-forward” - teleradiologie 

• “remote monitoring” - telekardiologie 

• “(real-time) interactive services” – telechirurgie, 

konzultace, … 







http://colorectalsurgeonssydney.com.au/wp-content/uploads/2012/12/robotic_surgery.jpg


http://www.ubmfuturecities.com/document.asp?doc_id=523572&image_number=1


eHealth 

• Clinical Decision Support systems 

• link health observations with health knowledge to 

influence health choices by clinicians for improved 

health care. 

• constitute a major topic in artificial intelligence in 

medicine. 

• improved practitioner performance in 64% of the 

studies 



eHealth 

• CAD for mammography 

• computer-aided detection (CAD) 

• A computer program highlights areas on the 

mammogram image that may be abnormal. 

• A radiologist has to decide if the areas really are 

abnormal.  

• With CAD, only one radiologist looks at the 

mammogram. 



eHealth 



eHealth 

• RFID tags 

• Radio-frequency identification (RFID) is the 

wireless use of electromagnetic fields to transfer 

data, for the purposes of automatically identifying 

and tracking tags attached to objects 

• jako nástroj identifikace a “sledování” pacientů 

– bezpečnost vs. soukromí 



mHealth 

= mobile health 

• the practice of medicine and public health supported by 

mobile devices 

• využití mobilních telefonů, smartphonů 

• patient monitoring devices 

• VP Richard Cheney 

• Homeland,  season 2, episode 10 („Broken Hearts“) 





http://portal.mhealth.uah.edu/public/Upload/images/mHealth_hd.jpg


eHealth & mHealth 

• EC: Growing the European Silver Economy 

• The global telemedicine tools market will likely reach 

$43.4 billion within five year. 

• The market for telehome technologies, or tools that 

enable outpatients to receive telehealth services, is 

predicted to grow from $6.5 billion in 2013 to $24 

billion by 2019. 



eHealth & mHealth 

• PWC forecasts that the global mobile health market 

will reach a value of €17.5 billion in 2017. 

• McKinsey Global Institute estimates the potential 

economic impact of the Internet of Things to be $2.7 

trillion to $6.2 trillion  per year by 2025. Across the 

health-care applications, Internet of Things 

technology could have an economic impact of $1.1 

trillion to $2.5 trillion per years by 2025. 



Nová média 

• Facebook 

• Twitter 

• YouTube 

• Instagram 

• … 

• Periscope 



Facebook 

11158@law.muni.cz 

https://is.muni.cz/auth/mail/mail_posli?to=11158%40law.muni.cz


Facebook 

• Francie: Frédéric Durand-Baïssas v. Facebook 

 

• SD EU: Maximillian Schrems v. Data Protection 

Commissioner, C-362/14 



Nová média 

• Ochrana osobních údajů 

• Zákon č. 101/2000 Sb. 

• Povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

• Škoda způsobená informací nebo radou 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 



Nová média 

• § 2950 OZ: 

 Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání  

k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, 

nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 

informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti 

svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou 

někdo informací nebo radou způsobil vědomě. 



Cloud computing 

= poskytování služeb či programů uložených na serverech 

na Internetu 

 

• IBM – Watson Health 

 

• Google (Ventures) – Flatiron Health 



Cloud computing 

• IBM – Watson Health 

• Watson for Oncology, trained by Memorial Sloan 

Kettering (MSK), analyzes a patient’s medical 

information against a vast array of data, including 

ongoing expert training from MSK physicians, 

cancer case histories, and more, to provide 

evidence-based treatment options. 



Cloud computing 

• Google (Ventures) – Flatiron Health 

• Our team is building data pipelines, infrastructure 

and software to provide cancer centers, physicians, 

researchers and patients with the critical insights 

they need to make informed decisions. 

• Through our OncologyCloud™ platform, we're 

building the most comprehensive system of 

oncology data intelligence in the US. 



Cloud computing 

• Cloudová úložiště mohou obsahovat velká množství dat 

a jejich zpracování může přinést unikátní informace. 

• Zpracování osobních údajů 

• smlouva podle § 6 ZOOÚ 

• zachování účelu zpracování: zákonný důvod nebo 

souhlas subjektu údajů 



Kybernetická bezpečnost 

• zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

• cyber crime, cyber terror, ... 

• ochrana nejen přístupu k datům, ale i integrity dat 



Kybernetická bezpečnost 

• zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

• NBÚ – Vládní CERT 

• bezpečnostní opatření – organizační, technická 

• EHRs nejsou ani kritickou informační infrastrukturou, 

ani významným informačním systémem 



Kybernetická bezpečnost 

• § 13 ZOOÚ 

• Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková 

opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

i k jinému zneužití osobních údajů. 



Kybernetická bezpečnost 

• Cyber crime 

• Anthem Inc., the nation’s second largest health 

insurer, disclosed that hackers had broken into its 

servers and stolen Social Security numbers and 

other personal data from all of its business lines. 

Given the company’s size, this breach could end up 

impacting tens of millions of Americans. 

(February 4th 2015) 



Kybernetická bezpečnost 

• Cyber criminals were getting paid $20 for health 

insurance credentials on some underground 

markets, compared with $1 to $2 for U.S. credit card 

numbers (Dell SecureWorks). 



Kybernetická bezpečnost 



Kybernetická bezpečnost 

• Toomas Hendrik Ilves 

• „Všichni hovoří o ochraně soukromí, ale 

ve skutečnosti jde o otázku integrity dat. Když si 

někdo zjistí vaši krevní skupinu, tak se můžete cítit 

dotčen. Když někdo v lékařských záznamech vaši 

krevní skupinu změní, tak jste mrtvý,...“  

   (Hospodářské noviny, 11. 6. 2014 ) 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 

JUDr. Radek Policar 

e-mail: radek.policar@mzcr.cz 


