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OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ

Osobní údaj

Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů.

Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže
lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu.



OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ

Citlivý údaj

Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v
odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu
údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který
umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu
údajů.



OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ
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OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ

Identifikace přímá

- je možné označit konkrétní osobu, které se tyto údaje 
týkají,

- např. jméno a příjmení, rodné číslo,

- k přímé identifikaci na základě osobních údajů by však 
v žádném případě docházet nemělo a v konkrétních 
případech se v oblasti zdravotnictví prakticky vždy (!) jedná o 
porušení souvisejících povinností konkrétních zaměstnanců, 
či případně samotného zdravotnického zařízení. 



OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ

Identifikace nepřímá

- obvykle se vztahuje k jevu „jedinečných kombinací“, ať 
malého či velkého rozsahu, jenž je sto vést k identifikaci 
konkrétní osoby,

- právě v oblasti zdravotnictví mohou být touto jedinečnou 
kombinací osobních údajů (zde spíše již přímo citlivých 
údajů) informace o chorobě, jež pacienta postihuje a je 
natolik vzácná, že obdobná diagnóza dopadá na úzký okruh 
osob



NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI I.

 Zpracování osobních údajů

 Shromažďování

 Uschovávání



NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI II.

Zpracování osobních údajů
Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce 
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a 
to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním 
osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, 
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo 
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, 
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace.



NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI III.

Shromažďování osobních údajů

Systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je 
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na 
nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější 
zpracování.

Uchováváním osobních údajů se rozumí udržování údajů v 
takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.



POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ I.

§ 53 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou
dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných
právních předpisů.

=> Nemusí se registrovat u ÚOOÚ ani mít souhlas od
pacientů, pokud zpracovává v rámci zákona (§ 5/2 a § 18/1)



POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ II.

§ 52 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Při zpracování osobních údajů lze nakládat s rodným číslem
pacienta

a) ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi,

b) v Národním zdravotnickém informačním systému,
pokud se shromažďování nebo zpracování údajů anebo
jejich uchovávání vztahuje ke konkrétnímu pacientovi.



POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ III.

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

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky
zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá
za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit
nebo pověřit zpracovatele.

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního
zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje
podle tohoto zákona.



PRÁVA A POVINNOSTI PŘI 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

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. Tato
povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

§ 51 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.



POSKYTNUTÍ OSOBNÍHO ÚDAJE 
JINÉMU SUBJEKTU – DATABÁZE

- nelze poskytnout osobní údaj bez dalšího

- je třeba jej anonymizovat (§ 4)

- k tomu je třeba souhlasu pacienta

- a dále je nutné splnění oznamovací povinnosti (§ 16)



Děkuji za pozornost.


