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STAV LEGISLATIVY 

 
 



Dub 2016 Led 2017 Říj 2017 Lis 2017 Kvě 2018 

Přijetí GDPR Návrh ePrivacy 
Schválení 

ePrivacy EP 

Účinnost 

adaptačních 

zákonů ČR 
? 

? 

Novela ZKB - 

účinnost 

Návrh 

adaptačních 

zákonů ČR 

Účinnost GDPR 

Účinnost 

ePrivacy  
(25. 11. 2018 - LIBE) 

Časová osa 

Srp 2017 

ÚVOD DO GDPR 

Sektorová regulace 

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování 

- Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

- Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 



Cílový stav legislativního vývoje (2018) 

PRÁVO EU GDPR ePrivacy NIS  
Vertikální 

regulace 

ČESKÉ PRÁVO 
Implementační 

zákon o ochraně 

osobních údajů 

Novela ZEK 

a ZIS 

Novela zákona o 

kybernetické 

bezpečnosti 

Vertikální 

regulace 

Finanční instituce ✓ ✓ ✓ ✓ 

Telekomunikační operátoři ✓ ✓ ✓ ✓ 

Poskytovatelé zdr. služeb ✓ ✓ ✓ ✓ 

Veřejný sektor ✓ ✓ ✓ ✓ 

Energetika ✓ ✓ ✓ X 

Poskytovatelé cloudu ✓ ✓ ✓ X 

Poskytovatelé služeb ✓ ✓ X X 

Výrobní společnosti ✓ ✓ X X 

Maloobchodní řetězce ✓ ✓ X X 
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Adaptační zákony v České republice 

Návrh zákona o zpracování 
osobních údajů 

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

•Implementuje i směrnici (EU) 2016/680 

•Nevyužívá derogace, pouze upřesňuje 

•Souhlas mladistvého – min. 13 let 

•DPO – mlčenlivost 

•Definice subjektu veřejné správy 

•Pro veřejné subjekty pokuta „jen“ do 
10.000.000 Kč 

•Vymáhání občanskoprávních nároků jako 
samostatný právní titul  

Návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona 
o zpracování osobních údajů 

•Implementace GDPR do ostatních 
relevantních zákonů 

•Zákony, které jsou návrhem měněny (př.): 
•zákon o Policii České republiky;  

•zákon o státním zastupitelství;  

•zákon o Probační a mediační službě;  

•zákon o Rejstříku trestů;  

•zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České 
republiky; zákon o trestním řízení soudním (trestní řád);  

•zákon o soudech a soudcích;  

•zákon o Ústavním soudu;  

•občanský soudní řád;  

•daňový řád; z 

•zákon o Finanční správě České republiky;  

•zákon o Celní správě České republiky;  

•zákon o státní službě;  

•zákon o svobodném přístupu k informacím 
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Zdroje interpretace GDPR 

 

Vodítka WP 29 
Stanoviska WP 

29 

Národní 
dozorové 
orgány 

Národní 
(správní) soudy 

SDEU 

(předběžná 
otázka) 

Evropský sbor 
pro ochranu 

osobních údajů 
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Vodítka WP 29 

 

Schválená vodítka 

K DPIA 

K DPO 

K přenositelnosti údajů 

K určení vedoucího dozorového 
úřadu  

K autom. individuálnímu 
rozhodování a profilování 

K oznamování porušení 
zabezpečení osobních údajů 

K veřejné diskusi 

K souhlasu 

K transparentnosti 
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ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 
 



Mapování a životní cyklus údajů 

dle skutečného stavu 

Mapování je založeno především na analýze 

legislativy, mapují se odchylky od zák. postupů 

Zákon ,  

Záchrana života 

Preventivní 

lékařství  

Smlouva  

Souhlas 

Vědecký výzkum 

(+ zákon)  

Souhlas 

 

Zákon 

Souhlas 

Zákon 

Smlouva 

Oprávněný zájem 

Výjimečně 

souhlas 

Souhlas 

LÉKAŘSKÁ 

PÉČE 

VĚDA & 

VÝZKUM 

SDÍLENÍ S 

DALŠÍMI 

SUBJEKTY 

INTERNÍ 

SPRÁVA  

(HR, FINANCE, 

INTERNÍ AUDIT) 

PR A EXTERNÍ 

KOMUNIKACE, 

MARKETING , 

ONLINE 

APLIKACE 

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 

LABORATOŘE ÚSTAVY LÉKARNY ŠKOLÍCÍ CENTRA 

ZŘIZOVÁNÍ DALŠÍCH ORGANIZACÍ 



•Činnosti, v rámci kterých jsou údaje zpracovávány na základě 
zákona nepodléhají povinnosti provést DPIA (adaptační zákon) DPIA 

•Přímé ohrožení života X akutní/plánovaná péče 

•Rozlišovat tituly Časové hledisko 

•Rozsah dle zákon o zdravotních službách 

•Doba uchování 5 let, výjimky stanoveny v příloze 3 k vyhlášce č. 
98/2012 Sb. k zákonu o zdr. službách 

Zdravotnická 
dokumentace 

•Poskytovatel zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách, 
povolení 

•Ostatní zařízení – není titul zákona (př. zubní hygiena) 
Zdravotnické zařízení 

•Výjimka v případě záchrany života (životně důležité zájmy) Právo na informace 

•Marketing vůči pacientům jen na základě souhlasu Marketing 

•Veřejnými subjekty jsou orgány ochrany veřejného zdraví (krajské 
hygienické stanice) a zdravotní pojišťovny Veřejné subjekty 

•Poskytovatelé zdravotních služeb budou mít vždy povinnost 
jmenovat DPO – zpracovávání zvláštních kategorií údajů DPO 

Metodika MZ – konkrétní závěry 
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Schéma datových toků dle Metodiky MZ 



Životní cyklus údajů 

Požádat Vytvořit Aktualizovat Odstranit Archivovat 

Bez souhlasu 

nebo 

zákonného 

titulu a splnění 

informační 

povinnosti 

technická 

nemožnost 

postoupit k 

dalšímu kroku 

Spojit údaje se: 

subjektem, 

účelem, 

časovým 

rámcem, 

nastaveno dle 

zákona nebo 

testu 

přiměřenosti 

Implementace 

námitek vůči 

zpracování, 

zpřístupnění 

údaj subjektu 

údajů 

 

Po vypršení 

časového 

rámce 

Na žádost 

subjektu, u 

údajů 

získaných na 

základě 

souhlasu, 

pokud není 

oprávněný 

zájem si 

ponechat 

Ponechat si 

nezbytné údaje 

k doložení 

souladu s 

GDPR? 
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IMPLEMENTACE GDPR 

 
 



Turnover based sanctions under GDPR 

Rozdílová analýza   

Implementace požadavků 

Posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů (DPIA) – ve zdravotnictví nebude 
většinou nutné 

Zajištění udržitelnost v čase 

Fáze implementace GDPR 
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IMPLEMENTACE GDPR 

Většina velkých a nadnárodních společností ukončila nebo ukončuje 
fázi mapování a zahajuje implementaci 

Implementace v nadnárodních společnostech probíhá paralelně v 
jednotlivých pobočkách a na centrální úrovni 

SMEs a veřejná správa a samospráva (včetně škol a nemocnic) 
zahajují mapování 

Stav implementace GDPR na českém trhu 



IMPLEMENTACE GDPR 

Zdroj: IDC, 2017 



Oblasti implementace GDPR 

IMPLEMENTACE GDPR 

Změny v IT 
systémech 

Nastavení 
dob 

zpracování a 
správa údajů 

Zabezpečení 

Dokumentace 

Interní 
(záznamy 

zpracování, 
dokumentace 

interních 
procesů) 

Externí: 
(informační 
povinnost, 

práva 
subjektů 

údajů, 
dokumentace 

vztahů s 
dodavateli, 

marketing se 
souhlasem) 

Změny v procesech 

Začlenění 
DPO do 

interních 
procesů 

Zavedení 
nových 
procesů 

(vyřizování 
žádostí 

subjektů, 
hlášení 

incidentů) 

Omezení 
rozsahu 

zpracování 
nebo typů 

operací 

Změny vztahů 
s dodavateli a 

partnery 



? 
 

Jak se uplatní právo na opravu v souvislosti se zdravotní dokumentací? 

 

Je omezeno právo na přístup? 

 

Pravidla pro profilování pacientů? 

 

Zpracování údajů pro vědu a výzkum? 

 

 
 



 
 

Jana Pattynová 
jana.pattynova@pierstone.com 

+420 777 738 040 
 
 

Spolu s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Moskvě jeden z největších specializovaných právních týmů zaměřených 

na právo technologií, médií a komunikací 

  
Hlavní oblasti praxe:  

• Ochrana osobních údajů  

• IT smlouvy, včetně smluv na cloudové produkty 

• IoT 

• M&A transakce v technologickém sektoru  

• Podpora start-upů při vstupu na zahraniční trhy  

• Pracovní právo (včetně technologických aspektů smluv zaměstnanců, BYOD)  

• IP právo  

• Média  

• Telekomunikační právo 

 
 

Lenka Suchánková 
lenka.suchankova@pierstone.com 

+420 777 738 046 
 
 

Více informací:  
www.pierstone.com 

12 let nejvyšší nezávislá 

hodnocení pro oblast technologie 

Partneři odpovědní za GDPR projekty: 


