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GDPR ve zdravotnictví
• Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních
údajů (General Data Protection Regulation)
nabývá účinnosti dnem 25. května 2018.
• Prováděcí zákon ČR dosud nepřijat, tím jsou
vyloučeny sankce až do jeho přijetí.
• Ohromný byznys pro pokoutní firmy, které
zdravotníkům vyhrožují a současně nabízejí…

GDPR ve zdravotnictví
• Jednání právní kanceláře ČLK s vedoucími
pracovníky Úřadu pro ochranu osobních údajů
• Seminář ČLK o GDPR hlavní přednášející
vedoucí oddělení ÚOOÚ JUDr. Matochová
• Jediný orgán oprávněný k sankcím – ÚOOÚ
• Náměstek dr. Policar: Půjde o to udělat si
doma pořádek. Zdravotnické zákony a vyhlášky
se nemění, GDPR do nich nijak nezasahuje!

Implementace GDPR v ordinaci
• Interní revize zpracovávání osobních údajů.
Zpracovávám něco jiného než stanoví zákon?
• Sdělení pacientům jaké jejich osobní údaje
vedu a z jakých důvodů. Webové stránky,
nástěnka v čekárně, k dispozici v ordinaci.
• Zhodnocení rizik a prevence jejich vzniku
• Proškolení zaměstnanců a závazek k ochraně
osobních údajů. Totéž spolupracující firmy – IT

Šanon „Implementace GDPR“
•
•
•
•
•
•
•

Možné vzory dokumentů na www.lkcr.cz
Záznam o školení a poučení zaměstnanců
Informace pro samotné zaměstnance
Informace pro pacienty a vyvěsit kde je najdou
Smlouva s IT firmou nebo dodatek k ní o GDPR
Totéž účetní a další spolupracující firmy
Zhodnocení rizik, zabezpečení, vzor hlášení

Některé zásady v rámci GDPR
• Dbát na zabezpečení dokumentace v počítači,
totéž v kartotéce. Jak si rozhodne lékař sám.
• Korespondence emailem s pacienty.
• Korespondence s komplementem apod.
• Souhlas pacienta s tím, co vedu nad rámec
právních předpisů (pokud něco vůbec vedu)
• K tomu co vedu podle právních předpisů by
bylo nesmyslné vyžadovat souhlas!

Soukromá praxe – registrační poplatky,
dohodnuté služby, dary
• Registrační poplatky za přijetí do péče, nebo
za každý rok trvání péče jsou nepřípustné!
• Smlouva o poskytování dohodnutých služeb
nehrazených ze zdravotního pojištění je legální
• „Na výslovnou žádost pacientky“, mobil lékaře,
po ordinačních hodinách, nemocnice, edukace
nejlépe trvalá smlouva a roční poplatek.
• Sponzorské dary a nový občanský zákoník

Smlouva se zdravotní pojišťovnou
• Smlouvy na dobu neurčitou, trvalý smluvní
vztah vypovědět lze z přesně daných důvodů
• Smlouva na dobu určitou = nižší hodnota ZZ,
nejistota při investicích, výběrová řízení
• Nyní dohodovací řízení o nové rámcové
smlouvě – kopírovat současnou „typovou“.
• Perspektivně se snažit o bezesmluvní vztah,
regulátorem trhu zdravotních služeb by měla
být svobodná volna poskytovatele pacientem

Judikát NS k informovanému souhlasu
• KS – neinformování pacienta o riziku = zákrok
protiprávní s plnou odpovědností za výsledek
• NS ČR – informace o rizicích není bezbřehá!
Nelze uvést všechna rizika. Jen nejzávažnější a
nejčastější. Náhrada újmy jen lze-li rozumně
dovodit, že kdyby informaci obdržel, zákrok by
býval nepodstoupil. Jinak jen ochrana
osobnosti. Rozhodnutí NS ČR 25 Cdo
1381/2013 zveřejněno i v poučné Sbírce rozh.

Novela zákona 95/2004 Sb.
• Přímé vedení – posluchač LF nebo cizinec
• Odborný dozor – absolvent LF bez ZK – dozorující
přítomen ve ZZ, dosažitelný 15 min.
• Odborný dohled – dohlížející fyzicky do 30 min
komunikačně dostupný ihned
• Specializovaná způsobilost – atestovaný lékař
• Zvláštní SZ – absolvent nástavbového oboru
• Funkční kursy a způsobilost k výkonům – jen
prohloubení dovedností a znalostí, ne podmínka

Postup při právním problému
• Ujasnit si medicínský a právní stav. Udělal jsem
chybu? Je to non lege artis nebo přípustné
riziko? Vznikla újma skutečně v důsledku
chyby? Byl pacient na riziko upozorněn?
• Ujasnit právní a odborný stav + strategie
• Kdy mimosoudní dohoda a její podmínky
• Kdy vlastní znalecký posudek. Posudek VR ČLK
• Postoupení trestního oznámení komoře

Díky za pozornost!
• V případě potřeby se lze obracet na právní
kancelář ČLK pravnisekretariat@clkcr.cz

