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Zdravotnická dokumentace



Zdravotnická dokumentace 4

▪ Údaje zvláštních kategorií

▪ Občanský zákoník – záznamy o péči o zdraví (§ 2647)

▪ Zákon o zdravotních službách

▪ Listinná nebo elektronická forma nebo kombinace obou

▪ Elektronická forma zdravotnické dokumentace

• Nemožnost dodatečného modifikování

• Technicko-organizační opatření

• Seznam identifikátorů záznamů

• Bezpečnostní kopie datových souborů prováděny denně

• Výstupy lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí



Osoby zúčastněné na zpracování 5

vs.

ZPRACOVATEL

SPRÁVCE



▪ OZ 

• povinnost poznamenat, kdo nahlížel do záznamů

• Možnost nahlédnutí ošetřovaným, pokud neobsahují údaje o třetí osobě

• Možnost nahlédnutí na základě výslovného souhlasu ošetřovaného

• Bez souhlasu – anonymizovaná podoba k účelům vědeckým nebo statistickým

Nahlížení do dokumentace 6



▪ ZZS 

• pacient, zákonný zástupce nebo 

opatrovník pacienta

• osoby určené pacientem, zákonným 

zástupcem nebo opatrovníkem 

pacienta, pěstoun nebo jiná pečující 

osoba

• osoby blízké zemřelému pacientovi v 

rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4 

ZZS

Nahlížení do dokumentace 7



▪ ZZS 

• osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v 

přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci 

poskytovatele, a další zaměstnanci poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon 

povolání, a dále z důvodu splnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních 

předpisů a při hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb

• Přezkoumávání lékařského posudku, zdravotní pojišťovny, SÚKL, NZIS, SÚJB, státní 

zdravotní dozor, apod.

Nahlížení do dokumentace 8



▪ Nový poskytovatel

▪ Fúze

▪ Převod závodu

Předávání 9
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Integrita a důvěrnost 

▪ Osobní údaje musejí být 

zpracovávány způsobem, který zajistí 

náležité zabezpečení osobních údajů, 

včetně jejich ochrany pomocí 

vhodných technických nebo 

organizačních opatření před 

neoprávněným či protiprávním 

zpracováním a před náhodnou ztrátou. 

zničením nebo poškozením.

GDPR

Zabezpečení zpracování

▪ S přihlédnutím ke stavu techniky, 

nákladům na provedení, povaze, 

rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným 

a různě závažným rizikům pro práva a 

svobody fyzických osob, provedou 

správce a zpracovatel vhodná 

technická a organizační opatření.



Technicko-organizační opatření 11

Zhodnocení bezpečnostního rizika

Ochrana osobních údajů před kyberútoky

Identifikace bezpečnostních události

Minimalizace dopadu

Splnění požadavků



Povinnost preventivní, povinnost 

zakročovací

Mít kontrolu – objektivní způsobilost

Způsobilost kontroly

▪ Právní

▪ Technická

OZ

Test proporcionality

▪ Druh a povaha služby

▪ Druh a povaha ohrožení

▪ Reálnost ohrožení

▪ Anticipovaná škoda 

Pachatel / spolupachatel civilního deliktu

Účastník civilního deliktu

Prostředník (quasidelikt) – objektivní 

odpovědnost nastane podle jiných právních 

předpisů

TOPO
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Zhodnocení bezpečnostního rizika 13

Risk management (povaha zpracování vs. náklady), DPIA

Zpracování údajů je adekvátní účelu a nikoli invazivní

Záruky poskytnuté dalšími zpracovateli

Stanovení bezpečnostních politik (vč. záznamů zpracování)
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02
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Ochrana osobních údajů před kyberútoky 14

Management přístupu k údajům a délky zpracování

Zabezpečení údajů (backup/enkrypce)

Zabezpečení systému (logy, firewalls, atd.)

Stanovení bezpečnostních politik a proškolení
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Identifikace událostí a minimalizace dopadu 15

Rizikový plán 

Best practices feedback

Bezpečnostní monitoring
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Praxe



Sankce v Evropě 17

ÚOOÚ 2015 – Kraj 

Vysočina

▪ Kontrolou bylo zjištěno, že Kraj Vysočina, jako zřizovatel a provozovatel 

zdravotnických zařízení, konkrétně příspěvkových organizací Zdravotnická 

záchranná služba Kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava, na základě uzavřených 

smluv a v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zajišťuje efektivní 

výměnu informací, a to včetně osobních údajů a citlivých údajů pacientů, v 

souvislosti s poskytováním zdravotní péče v rámci záchranné služby. Kontrolou 

bylo konstatováno, že Kraj Vysočina má zpracovaná a přijatá technicko-

organizační opatření, a to v rámci stanoveného účelu zpracování osobních údajů, 

včetně jejich zabezpečení, předávání, evidence, uchovávání a likvidace.a



Sankce v Evropě 18

Stellart Teplice

▪ Kontrola byla zahájena na základě podnětu pacientky, jejíž zdravotnická 

dokumentace se ztratila a nebyla předána příslušnému obecnému soudu, který si 

ji vyžádal.

▪ Podnět podala klientka zdravotnického zařízení s podezřením na ztrátu její 

zdravotnické dokumentace včetně odebraných biologických vzorků.

▪ V návaznosti na porušení zákona bylo se společností vedeno správní řízení o 

uložení opatření k nápravě, a to přijmout a dokumentovat technicko-organizační

opatření, která by zabránila ztrátě zdravotnické dokumentace a odebraných 

biologických vzorků.

▪ V rámci správního řízení byla společnosti uložena pokuta ve výši 250 000 Kč.



Sankce v Evropě 19

2013 – Lužická 

nemocnice Rumburk

▪ Stížnost zaslala Úřadu pacientka, která poukázala na údajnou ztrátu její 

zdravotnické dokumentace

▪ Nemocnice v době, kdy došlo ke ztrátě ZD Stěžovatelky, neměla přijata opatření, 

aby nedošlo ke ztrátě ZD, neměla zpracována a dokumentována přijatá technicko-

organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

▪ Dostatečně nebyly zabezpečeny příruční spisovna a centrální spisovna, pro 

případy manipulace se ZD,

▪ Nebyly vnitřními předpisy nastaveny takové postupy, aby při nich ke ztrátě ZD 

nemohlo dojít, nemocnice navíc nepořizuje elektronické záznamy, které umožní 

určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo 

jinak zpracovány.



Sankce v Evropě 20

Centro Hospitalar

Barreiro Montijo

▪ 400,000 Euro

▪ Zaměstnanci nemocnice, psychologové, dietologové a další odborníci měli přístup k 

údajům o pacientech prostřednictvím falešných profilů. 

▪ Správa profilů měla nedostatečné zabezpečení - nemocnice měla 985 registrovaných

lékařských profilů, zatímco měla pouze 296 lékařů. 

▪ Lékaři měli neomezený přístup ke všem souborům pacientů, bez ohledu na specializaci

lékaře.

▪ Snaha nemocnice odpovědnost přenést na státní správu.



Pochybení jednoho zaměstnance 

nemusí být porušením GDPR
21

GENNET, s.r.o. - zdravotnické zař.

▪ Podnět k šetření.

▪ Došlo k zaslání elektronické zprávy obsahující

osobní údaje potencionálního klienta na e-

mailovou adresu jiného klienta.

▪ Pochybením na straně zaměstnankyně

kontrolované osoby. 

Nemocnice Tábor

▪ Podezření z možného nahlížení do elektronické 

zdravotnické dokumentace pacientky a 

pozměňování jejího obsahu neoprávněnými 

osobami.

▪ Nedostatky u logování přístupu k elektronické 

zdravotní dokumentaci, neboť z pořizovaných 

logů nebylo možné zjistit veškeré zákonem 

požadované informace. 

▪ Neschopnost provádět důslednou kontrolu 

přístupu zaměstnanců k dokumentaci.

▪ Neprodlená náprava – nepřistoupeno k 

opatření k nápravě.
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www.kinstellar.com

Děkuji za pozornost!

zdenek.kucera@kinstellar.com


