


 Legislativní úprava z pohledu ochrany osobních
údajů byla v resortu zdravotnictví dostatečná
ještě před vydáním obecného nařízení GDPR.

 Zejména s ohledem na tyto právní předpisy:
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 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách).

Konkrétně v § :

 Pro vedení zdravotnické dokumentace jsou to
ustanovení § 53–69 o zdravotnické dokumentaci a
navazující prováděcí vyhláška MZ ČR č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci.

 Pro správu NZIS a povinnosti ÚZIS ČR jako správce
jsou to ustanovení § 70–78 a navazující prováděcí
vyhlášky MZ ČR č. 373/2016 Sb., o předávání údajů
do Národního zdravotnického informačního systému.
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 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách,

 Právní úprava práv a povinnosti pacientů a
poskytovatelů zdravotních služeb a práva a
povinnosti dalších právnických a fyzických osob v
souvislosti s poskytováním specifických zdravotních
služeb, zahrnující i zpracování osobních údajů, vč.
jejich předávání dalším příjemcům.
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 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě,

 Právní úprava práv a povinností poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby, řešení krizových a
mimořádných událostí zahrnující i zpracování
osobních údajů.

 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech,

 Pravomoci správních orgánů v oblasti humánních
léčiv či veterinárních léčiv, vč. sběru a zpracování
osobních údajů, centrální úložiště receptů.
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 Změny zaváděné GDPR ve zdravotnictví jsou,
při respektování stávající právní úpravy
stanovené zejména právními předpisy pro
resort zdravotnictví, změnami minimálními či
zpřesňujícími.
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OSOBNÍ ÚDAJ
 Jsou veškeré informace o identifikované nebo

identifikovatelné fyzické osobě, tedy o jakékoliv
informace o určité osobě, které mohou přímo či
nepřímo vést k jejich identifikaci (např. jméno,
identifikační číslo, biometrické údaje, lokační
údaje, fotografie, video, sítový identifikátor nebo
na jeden či víc zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské (sociální, politické, ..)
identity této fyzické osoby.
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ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Řeší čl. 9 („citlivé údaje“). OÚ, které vypovídají o
rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení,
členství v oborech, genetických údajů, biometrických
údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby
a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě
nebo sexuální orientaci, údaje týkající se rozsudků v
trestních věcech, trestných činů či souvisejících
bezpečnostních opatření a osobní údaje dětí.

 Tato zvláštní kategorie OÚ zasluhují vyšší stupeň
ochrany.
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 inventarizace či zpřehlednění všech 
zpracovávaných osobních údajů (nejen 
ve zdravotnické dokumentaci) a jejich porovnání 
se základními principy GDPR (zejména z 
pohledu zákonnosti, účelu i minimalizace), 
došlo k výrazné redukci duplicit,

 opětovné uvědomění si, co vše je osobním 
údajem, 

 zopakování či připomenutí si ochrany osobních 
údajů a zásad jejich zpracování.
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 katalog osobních údajů – INVENTURA CO MÁM, MŮŽU 
TO MÍT;

 analýza připravenosti na GDPR a prokázání souladu s 
GDPR – zpracování POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ (není vždy nutné), ANALÝZY RIZIK, 
ZÁZNAMŮ O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ – jedná se o 
jednoduchou excelovskou tabulku (viz dále); 

 jasně zavedenou agendu přístupů k osobním údajů;

 technická a organizační opatření – NEZAPOMENOUT 
NA ÚPLNĚ OBYČEJNÁ OPATŘENÍ – např. zamykání 
dveří.

 Pravidlo čistého stolu a čistého monitoru!
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 pravidelná proškolení zaměstnanců; 

 řádně sepsaná smlouva o zpracování osobních 
údajů se zpracovateli, mám-li je; 

 event. připravený souhlas se zpracováním 
osobních údajů - tam, kam nedosáhne právní 
úprava, výkon pravomoci; 

 pravidelnou kontrolu - je nutné kontrolovat 
pravidelně, 

 pravidelnou aktualizaci – v momentě, kdy je 
zjištěno vybočení z nastavených pravidel –
okamžitě musí následovat změna,

 Jmenování pověřence.

 Hlášení bezpečnostních incidentů.
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Musí obsahovat:
 Rozsah zpracování, jaké OÚ (jméno, příjmení, rodné číslo, 

biometrické údaje, atd.),
 Od koho je získáváme (pacient, od jiného poskytovatele, z 

kamerového záznamu, atd.),
 Kdo je subjekt údajů (pacient, zaměstnanec, dodavatel, atd.),
 Zda agenda obsahuje citlivé údaje,
 Kdo je příjemcem (zaměstnanec, správce, OSSZ, atd.),
 Zákonnost zpracování (souhlas subjektu, právní povinnost, 

oprávněný zájem správce, veřejný zájem, atd. – dle čl. 6 
GDPR),

 Množství zpracovaných OÚ,
 Jaké se mohou využívat komunikační kanály (osobně, 

telefonem, datovou schránkou, email – zašifrovaný, fax NE).
 A další údaje včetně rizikovosti zpracování. Pravidelně 

aktualizovat (1 x ročně a dle potřeby).
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 souhlasy se zpracováním osobních údajů ve ZD od pacientů (nejsou třeba),
 nejmenování pověřence (je-li to potřeba) a nezveřejnění na ÚOOÚ,
 nedostatečný popis na webových stránkách – jméno pověřence, kontakt 

na něj – email, telefon i adresa), chybí často informační povinnost,
 střet zájmů – pověřence nemůže dělat někdo, kdo nastavuje procesy v 

oblasti ochrany osobních údajů (ne např. IT pracovník, vedoucí pracovník),
 nedostatečná informovanost (chybí na web. stránkách – viz informační 

povinnost),
 nedostatečná technická a organizační zabezpečení, zejména:

▪ neodhlášení z PC (pravidlo čistého monitoru), 
▪ dokumentace volně položená v místnostech (pravidlo čistého stolu), 
▪ nezamčené prostory a kartotéky se ZD
▪ nedostatečná informovanost zaměstnanců (kontrola dodržovaných 

postupů), pravidelné školení – 1 x rožně (dobré vložit do osnovy např. 
BOZP),

▪ ZD je uložená déle, než by měla, 
▪ nedostatečně zabezpečené komunikační kanály, apod.
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Příklady z praxe nahlášeny na ÚOOÚ:

 ztráta listinných dokumentů (zdravot. dokument.) obsahující osobní údaje

 odcizení tabletu, obsahující osobní údaje (z osobního vozu)

 rozeslání korespondence obsahující OÚ údaje chybnému adresátovi 
(obálky byly označeny chybným adresátem – desítky pacientů dostaly 
výsledky jiného pacienta)

 rozeslání hromadného e-mailu příjemcům v kolonce „komu“ nebo „kopie“ 
(pozvánky na prohlídku – byly uvedeny osobní údaje bez citlivých údajů)

 vložení neanonymizovaného operačního programu do ZD pacienta

 neoprávněné zpřístupnění osobních údajů na veřejném úložišti (lékaři 
využívali veřejné úložiště „ulož to“, kam ukládali ZD pacienta)

 výpadek služby v rámci které se zpracovávají osobní údaje (NIS, došlo ke 
ztrátě některých údajů ve ZD)

Všechny incidenty byly nahlášeny a prokonzultovány na ÚOOÚ. Správce údajů 
musel provést dostatečné organizační a technické zabezpečení, aby zamezil 
dalším incidentům.
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Kontrola zabezpečení osobních údajů pacientů (Nemocnice Tábor, a.s.)
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování 

povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektů údajů – pacientů 
kontrolovaného. Kontrola se zaměřila zejména na plnění povinností spojených se 
zajištěním bezpečnosti osobních a citlivých údajů podle § 13 zák. č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaná osoba je poskytovatelem ZS podle zákona č. 372/2011 Sb., o ZS, a na 
základě tohoto zákona tedy vede ZD. Předmětem podnětu bylo podezření z 
možného nahlížení do elektronické ZD pacientky a pozměňování jejího obsahu 
neoprávněnými osobami. Kontrolující se proto při kontrole zaměřili zejména na 
posouzení úrovně zabezpečení osobních údajů (fyzické zabezpečení, zabezpečení
elektronické ZD), technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany OÚ, 
logování, kontrolních mechanismů a školení zaměstnanců.

Kontrola shledala nedostatky u logování přístupu k elektronické ZD, neboť z 
pořizovaných logů není možné zjistit veškeré zákonem požadované informace. 
Kontrolovaná osoba tak není ani schopna provádět důslednou kontrolu přístupu 
zaměstnanců k této ZD. Závažnost tohoto porušení umocňuje skutečnost, že 
přístupová oprávnění k elektronické ZD jsou u ní nastavena velmi široce (s výjimkou 
ZD psych. odd. mají všichni lékaři v principu přístup k veškeré elektronické ZD).

Kontrola zjistila, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti 
stanovené v § 13 odst. 1 z. č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). 

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 40 000 Kč. Kontrolovaná osoba 
závadný stav neprodleně napravila.
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Kontrola zabezpečení osobních údajů pacientů (Krajská nem. T. Bati, a. s.)
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž 

předmětem bylo dodržování povinností v souvislosti se zpracováním OÚ pacientů.
Kontrola byla zahájena na základě podnětu, dle kterého mělo dojít ke ztrátě zdravot. 

dokumentace stěžovatelky. Kontrola se tedy zaměřila zejména na to, zda a do jaké 
míry kontrolovaná osoba plní povinnosti spojené se zajištěním bezpečnosti 
osobních a citlivých údajů zpracovávaných ve ZD pacientů dle z. č. 101/2000 Sb.

Úřad v rámci kontroly posoudil technicko-organizační opatření přijatá k zajištění 
ochrany osobních údajů, úroveň zabezpečení  ZD v listinné podobě, proškolování a 
mlčenlivost zaměstnanců, kontrolní mechanismy a manipulaci se zdravotnickou 
dokumentací stěžovatelky. Kontrolovaná osoba zde přijala odpovídající opatření, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a 
citlivým údajům ve ZD pacientů. Tato opatření popsala ve vnitřních předpisech, s 
nimiž byli zaměstnanci seznámeni a jejichž dodržování je pravidel. kontrolováno. 
Kontrol. osoba tedy povinnosti vyplývající z § 13 z. č. 101/2000 Sb. neporušila.

V případě, který byl předmětem podnětu, převzal lékař ZD stěžovatelky a odnesl ji z 
areálu nemocnice (za účelem přípravy odborného vyjádření k žalobě stěžovatelky), 
přičemž mu byla spolu s dalšími věcmi odcizena z vozidla. Předmětný incident 
tedy nebyl způsoben absencí či nedostatečností opatření na straně kontrolované 
osoby, ale pochybením zaměstnance kontrolované osoby. 

Úřad tedy zjistil porušení § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek 
správcem stanovených), které ovšem není přestupkem. Takové pochybení zaměst. 
řešeno v kárném či disciplinárním řízení v rámci pracovněprávního vztahu.
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Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s 
prováděním tzv. novorozeneckého screeningu
(společnost Mělnická zdravotní, a.s., Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p.o., Fakultní nemocnice Brno)

Kontrolující prověřili veškeré postupy při nakládání s 
odebranými vzorky tzv. suché kapky krve novorozenců, 
tedy od odběru po zpracování, uchovávání a likvidaci. Na 
příslušných pracovištích nemocnice kontrolující také 
prověřili přijetí technických a organizačních opatření pro 
zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních 
údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.
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