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Právní p ředpisy

Právní p ředpisy České republiky

Právní p ředpisy Evropské unie

Mezinárodní smlouvy Rady Evropy



Právo Rada Evropy

Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod (č. 209/1992 Sb. + další protokoly)
• čl. 8

Úmluva o ochraně osob se zřetelem
na automatizované zpracováním dat
(č. 115/2001 Sb.m.s.)

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
(č. 96/2001 Sb.m.s.)
• čl. 10



Právo Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů

Network and Information Security (NIS) 
Directive (on 18 December 2015, the Coreper endorsed 
an informal deal with the European Parliament. Once the 
agreed text is finalised, it needs to be formally approved first 
by the Council and then by the Parliament. It should be 
concluded in spring 2016)



Právo České republiky

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)



Otázky & odpov ědi

Kdo je vlastníkem zdravotnické 
dokumentace včetně obrazové –
pacient, poskytovatel zdravotních 
služeb nebo zdravotní pojišťovna? 
Nebo…?



Otázky & odpov ědi

§ 1011 občanského zákoníku
Vše, co někomu patří, všechny jeho věci 

hmotné i nehmotné, je jeho 
vlastnictvím.

§ 489 občanského zákoníku
Věc v právním smyslu je vše, co je 

rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.



Otázky & odpov ědi

zdravotnická dokumentace = informace
≠ hmotný nosič informace

rozsudek NS ČR ze dne 30. 8. 2011,
sp. zn. 25 Cdo 3562/2009



Otázky & odpov ědi

Kdo odpovídá za dokumentaci a jaké jsou 
práva a povinnosti při sdílení (zasílání) 
dokumentace?

Kdo může vyžádat zaslání snímkové 
(jakékoli) dokumentace a kam?

Je správný postup, když lékař z jedné 
nemocnice pouze zavolá do nemocnice 
druhé, aby mu poslali snímky? Pokud 
ne, tak proč?



Otázky & odpov ědi

§ 45 odst. 2 písm. g) zákona
o zdravotních službách

• Poskytovatel je povinen předat jiným 
poskytovatelům zdravotních služeb 
nebo poskytovatelům sociálních 
služeb potřebné informace
o zdravotním stavu pacienta nezbytné 
k zajištění návaznosti dalších 
zdravotních a sociálních služeb 
poskytovaných pacientovi…



Otázky & odpov ědi

Je skartace zdravotnické dokumentace 
povinná?



Otázky & odpov ědi

Zákon o zdravotních službách
• § 53 odst. 1: Poskytovatel je povinen 

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

• § 69 písm. d): Prováděcí právní předpis 
stanoví dobu uchování zdravotnické 
dokumentace, postup při vyřazování 
zdravotnické dokumentace a způsob 
jejího zničení po uplynutí doby 
uchování,...



Otázky & odpov ědi

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci - § 5 + přílohy č. 2 a 3

• Poskytovatel vede a uchovává 
zdravotnickou dokumentaci v souladu
se zásadami stanovenými v příloze č. 2
k této vyhlášce…

• Zdravotnická dokumentace se uchovává
po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím 
znakem „S“, pokud není jiným právním 
předpisem nebo v příloze č. 3 k této 
vyhlášce stanoveno jinak.



Otázky & odpov ědi

Příloha č. 3: 11. Zobrazovací metody - S
a) grafický nebo audiovizuální záznam nebo jiný obrazový 

záznam (například digitální) 10 let od ukončení 
posledního vyšetření pacienta souvisejícího
s poskytnutím zdravotních služeb a ověřováním 
podmínek vzniku nemoci z povolání (ohrožení nemocí
z povolání) podle jiného právního předpisu, pro jejíž 
potřeby byl záznam vyhotoven, pokud se nejedná
o pacienta v dispenzární nebo jiné péči pro 
onemocnění sledované zobrazovací metodou,

b) informace o průběhu a výsledku vyšetření pacienta 
zobrazovací metodou 10 let po předání informace 
poskytovateli, který vyšetření zobrazovací metodou 
vyžádal.



Otázky & odpov ědi

Příloha č. 2
• Vyřazování zdravotnické dokumentace

při posouzení potřebnosti se provádí
ve lhůtách určených poskytovatelem, nejdéle 
však jedenkrát za 3 roky komplexně
za celého poskytovatele.

• Předmětem posouzení potřebnosti je veškerá 
zdravotnická dokumentace, u které uplynula 
doba uchování.

• Zdravotnická dokumentace vyřazená
ve skupině „S“ musí být zničena. 



Budoucnost(?)

Novela zákona o zdravotních službách

Národní strategie elektronického 
zdravotnictví



Budoucnost(?)

Remember, if you ever need a helping 
hand, it's at the end of your arm .

My fellow Americans, ask not what 
your country can do for you, ask 
what you can do for your country.

Iconic ... Audrey Hepburn as Holly Golightly in the  1961 classic Breakfast At Tiffany's PHOTO © THE AUDREY HEPBURN ESTATE 



Děkuji za pozornost!

JUDr. Radek Policar
e-mail: radek.policar@mzcr.cz


