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 Informace pro klienty 

 
 Průběžná informace ke GDPR 

V tomto týdnu se uskuteční jednání právníků České lékařské komory a pracovníků 

Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice implementace nařízení EU 2016/679. 

Informaci o výsledku tohoto jednání a doporučeních, které z něho vyplynou pro poskytovatele 

zdravotních služeb, zašleme a budou rovněž v časopisu ČLK a na webových stránkách ČLK. 

Česká stomatologická komora vydala rovněž návod, jak má při implementaci postupovat 

ambulantní zubní lékař – v případě potřeby zašlu na vyžádání. 

 

 Nařízení vlády č. 30/2018 o Seznamu návykových látek pro potřeby trestního 

zákoníku 

V příloze zasílám novelizované nařízení vlády, kterým se stanoví, které látky jsou 

považovány za jedy ve smyslu § 283 trestního zákoníku a nakládání s nimi zakládá skutkovou 

podstatu trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými psychotropními 

látkami a jedy. Ohledně tohoto trestného činu má každý, včetně zdravotnických pracovníků 

povinnost překazit trestný čin, jinak se dopouští sám trestného činu dle § 367 trestního 

zákoníku (nepřekažení trestného činu). Trestný čin lze překazit nahlášením Policii ČR nebo 

státnímu zastupitelství. Neuplatní se zde povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. 

Pokud se tedy zdravotník dozví, že někdo koná činnosti uvedené v ustanovení § 283 trestního 

zákoníku a nakládá způsobem tam uvedeným s látkami uvedenými v nařízení vlády č. 

30/2018 Sb., je povinen tento trestný čin překazit, což lze učinit oznámením jak shora 

uvedeno. V příloze zasílám text nařízení vlády č. 30/2018 Sb. a současně text ustanovení § 

283 trestního zákoníku, ve kterém je definován trestný čin, který je každý včetně zdravotníků 

povinen překazit. 

 

 Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. ledna 2018 

V příloze zasílám Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. ledna 2018 o 

antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců 

ve věku nad 65 let. Sdělení je zveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Doporučený postup interních předoperačních vyšetření 

V příloze zasílám Doporučený postup interních předoperačních vyšetření před 

elektivními operačními výkony zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 1/2018. 

Nejde o závazný, ale doporučující dokument. Při dodržení však nelze poskytovatele zdravotní 

služby obvinit z chybného odborného postupu. 

 

 

 

V Praze dne 28. února 2018 

 

JUDr. Jan Mach  

  

 

 


