
 

  Některé další informace k implementaci GDPR 

 

 Informace vychází z přednášky dvou vedoucích pracovníků Úřadu pro ochranu 

osobních údajů a náměstka ministra zdravotnictví pro právo a legislativu dne 17. 5. 2018. 

 Prováděcí české zákony k implementaci GDPR (půjde o dva zákony – zákon o 

zpracování osobních údajů a zákon, kterými se v této souvislosti mění další zákony) jsou nyní 

projednávány v Poslanecké sněmovně. Jejich účinnost lze předpokládat patrně v září 2018. 

Do té doby nelze ukládat nikomu v souvislosti s GDPR žádné sankce. Sankce uvedené v 

samotném nařízení EU nelze podle českého ústavního pořádku v ČR uplatnit.  

 Pokud někdo dal souhlas se zpracováváním a nakládáním se svými osobními údaji 

před účinností GDPR, tedy kdykoli dříve, platí tento souhlas i nadále a netřeba žádat souhlas 

znovu. 

 Fotografie zdravotnických pracovníků na webových stránkách zaměstnavatele, 

označení zdravotnického personálu jmenovkami, ani označení lůžek pacientů jejich jmény, 

případně vyvěšení seznamu pacientů kdo leží na kterém pokoji při vstupu na oddělení, není 

zpracování osobních údajů a tyto činnosti jsou přípustné i bez souhlasu dotčených osob. 

Technická ochrana osobních údajů v prostředcích výpočetní techniky má odpovídat 

ekonomickým možnostem správce osobních údajů a standardnímu stavu techniky v ČR. 

Žádný konkrétní způsob zabezpečení stanoven není. Informace obsahující údaje o 

zdravotním stavu pacientů mezi poskytovateli zdravotních služeb (výsledky laboratorních 

vyšetření, popis vyšetření zobrazovacími metodami, apod.) je-li zasílán elektronicky, musí být 

přiměřeně zabezpečen proti zneužití, nejlépe zabezpečeno je zasílání prostřednictvím 

datových schránek, za jejichž bezpečnost odpovídá stát. O tom jak lze elektronicky předávat 

informace poskytovatelem zdravotní služby pacientovi nebo jeho blízkým rozhoduje sám 

pacient, měl by být upozorněn na možnost zneužití, není-li emailová korespondence 

zabezpečena. Zaslání zalepeného dopisu poštou (netřeba doporučeně) je třeba považovat za 

dostatečné zabezpečení. Jde o tzv. informační sebeurčení subjektu údajů. Pracuje se na 

formuláři, na kterém by pacient potvrdil jaké zprávy a jak si přeje zasílat elektronicky. 

Úřad pro ochranu osobních údajů nebude prošetřovat anonymní podání, ani podání 

osob, které nejsou subjekty osobních údajů, budou prošetřovány pouze stížnosti osob, 

kterých se ochrana osobních údajů týká a které se cítí dotčeny na svých právech. Přednost 

budou mít nápravná opatření a lhůta k jejich splnění před sankcemi. Sankce budou ukládány, 

pokud správce osobní údaje vůbec náležitě nechrání, nebo nesplní nápravná opatření, nikoli 

však za dílčí pochybení. 



   

 

 


