
Vedení zdravotnické dokumentace a ochrana osobních údajů 

 
Vedení zdravotnické dokumentace pacientů je spojeno se zpracováním osobních údajů, a to 

včetně širokého rozsahu citlivých údajů, které je regulováno vícero právními předpisy. 

Relevantní právní úprava vychází nejen ze zákona o zdravotních službách a zákona o ochraně 

osobních údajů, ale zasahují do ní i pravidla vyplývající z občanského zákoníku a nelze 

pominout ani prováděcí předpis, kterým je vyhláška o zdravotnické dokumentaci. 

Komplikovaná právní úprava je spojena s řadou právních aspektů, které se mohou v 

souvislosti s takovým zpracováním vyskytnout, a ve svém důsledku mohou vést i u 

poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb ke značným sankcím ze strany dozorujících 

subjektů. Úřad pro ochranu osobních údajů, který v dané oblasti vykonává kontrolní činnost, 

považuje za nutné reflektovat tuto problematiku ve svém průběžně aktualizovaném 

stanovisku, jehož účelem je, kromě shrnutí relevantní právní úpravy, poukázat na některé 

problematické aspekty, které se mohou v souvislosti s takovým zpracováním vyskytnout, a 

snaha objasnit sporné otázky, se kterými se tento úřad při své činnosti setkává. 

Nejvýznamnější oblasti z předmětné oblasti jsou komentovány níže. 

 

Změna poskytovatele zdravotních služeb 

Často se v praxi objevuje otázka, jaký je správný postup nakládání se zdravotnickou 

dokumentací při změně registrujícího poskytovatele zdravotních služeb resp. zdravotní péče. 

Tento postup je v současnosti upraven pouze velmi stručně (§ 45 odst. 2 písm. g) zákona o 

zdravotních službách), a to jako povinnost poskytovatele 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. Z toho vyplývá, že nedochází k předání zdravotnické dokumentace 

jako takové, ale jen jejího výpisu obsahujícího informace nezbytné k zajištění návaznosti 

zdravotních služeb, přičemž pacient má možnost buď si tento výpis u svého původního 

poskytovatele vyžádat, nebo jej může vyžádat přímo nově zvolený registrující poskytovatel. 

Předání informací o zdravotním stavu pacienta je možné realizovat kromě výpisu i opatřením 

kopie zdravotnické dokumentace. Originál zdravotnické dokumentace zůstává, resp. musí 

zůstat u původního poskytovatele, který ji potřebuje například pro kontrolu prováděnou 

zdravotními pojišťovnami (týkající se poskytnuté a proplacené zdravotní péče), či z důvodů 

forenzních (případného soudního sporu s pacientem či osobami jemu blízkými). 

Zdravotnickou dokumentaci pak uchovávají v souladu s pravidly definovanými vyhláškou o 



zdravotnické dokumentaci registrující poskytovatelé např. v oboru gynekologie a porodnictví 

po dobu 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta (pozn. u 

ostatní ambulantní péče se jedná o dobu 5 let po posledním vyšetření pacienta). 

 

Ukončení poskytování zdravotních služeb 

Praktickým problémem je též otázka ukončení poskytování zdravotních služeb, a to buď v 

důsledku úmrtí lékaře, či na základě rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb, nebo v 

případě, kdy oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí 

příslušného správního orgánu (krajského úřadu). Zákon o zdravotních službách přitom stanoví 

poměrně přesná pravidla (§ 57 a násl. ve spojení s § 27 tohoto zákona), jak v takovýchto 

situacích postupovat. Odchylky od těchto pravidel jsou i s ohledem na ochranu osobních 

údajů obsažených ve zdravotnických dokumentacích nepřípustné. Je třeba zdůraznit např. 

povinnost toho, kdo žil se zemřelým poskytovatelem zdravotních služeb ve společné 

domácnosti, byl mu osobou blízkou, nebo vlastník objektu, ve kterém byly zdravotní služby 

poskytovány, je-li mu úmrtí známo, nebo jiné osoby, která přišla jako první do styku se 

zdravotnickou dokumentací, oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu 

orgánu (krajskému úřadu) a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před 

nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou. Těmto osobám je 

zakázáno nahlížet do zdravotnické dokumentace a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, které se dozvěděly o pacientech, o jejichž zdravotním stavu je vedena 

zdravotnická dokumentace, a o jiných skutečnostech souvisejících s poskytováním 

zdravotních služeb. Příslušný správní orgán (krajský úřad) po oznámení musí neprodleně 

zabezpečit zdravotnickou dokumentaci na dobu, než si pacient zvolí nového poskytovatele. 

Zajištěním ochrany zdravotnické dokumentace může pověřit jiného poskytovatele, pokud 

s tímto tento poskytovatel souhlasí, a to na dobu, než si pacient zvolí jiného poskytovatele 

ambulantních zdravotních služeb v daném oboru. Zdravotnická dokumentace se předává na 

základě předávacího protokolu, ve kterém bude uveden soupis zdravotnické dokumentace, 

identifikační údaje přebírajícího poskytovatele, datum a účel převzetí. 

 

Elektronická zdravotnická dokumentace  

Nové otázky a problémy s sebou přináší používání elektronické zdravotnické dokumentace, a 

to zejména v souvislosti s povinnostmi týkajícími se zabezpečení osobních údajů, které jsou v 

nich obsaženy. Především pak jde o otázku plnění povinností stanovených zejména v § 13 

odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, neboť vedení elektronické zdravotnické 



dokumentace znamená, že dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, a je tedy 

třeba plnit povinnosti, které jsou s takovým způsobem zpracování spojeny. 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. Správce nebo 

zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační 

opatření k zajištění ochrany osobních údajů (tzv. plán eliminace rizik). Je přitom třeba 

zdůraznit, že odpovědnost za zpracování osobních údajů, včetně odpovědnosti za jejich 

zabezpečení, nese správce (tj. poskytovatel zdravotních služeb), a nikoli např. dodavatel 

příslušného informačního systému. V souvislosti s vedením elektronické zdravotnické 

dokumentace je tedy třeba, aby byly oprávněným osobám přiděleny individualizované 

uživatelské účty, které splňují podmínku diverzifikovaných oprávnění přístupu k jednotlivým 

údajům dle pracovních pozic uživatelů. Současně je třeba, aby byla splněna podmínka tzv. 

logování, a to nejen v případě vytváření záznamu ve zdravotnické dokumentaci, či jeho 

změny, ale i při nahlížení, resp. přístupu k osobním údajům, které je též nutno považovat za 

zpracování ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V souvislosti s pořizováním tzv. logů 

je třeba zabývat se i otázkou nezbytné délky jejich uchovávání. K tomu je nutno uvést, že 

jediný právní předpis, který upravuje délku uchovávání takovéhoto typu záznamů výslovně, je 

zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který jako dobu uchování stanoví jeden rok. 

Úřad pro ochranu osobních údajů má za to, že s ohledem na tuto skutečnost a s přihlédnutím k 

tomu, že součástí zdravotnické dokumentace jsou i citlivé údaje (na rozdíl od základních 

registrů) a k možnostem, ke kterým lze tyto záznamy teoreticky využívat (např. v trestním či 

občanskoprávním řízení), je doba jednoho roku dobou minimální. Současně musí však každý 

správce (poskytovatel zdravotních služeb) vyhodnotit dobu uchovávání logů ve vztahu k 

účelu jejich pořizování, kterým je vždy mj. možná zpětná kontrola zpracování osobních údajů 

obsažených ve zdravotnické dokumentaci. Taková kontrola je přitom nezbytná z hlediska 

plnění povinnosti týkající se zabezpečení citlivých údajů o zdravotním stavu. Poskytovatel 

zdravotních služeb je tedy povinen vytvořit nejen plán eliminace rizik pro oblast ochrany 

osobních a citlivých údajů vedených o pacientovi ve zdravotnické dokumentaci, 

dokumentovat přístupy do zdravotnické dokumentace (pořízení záznamů, jeho změny, ale i 

nahlížení do zdravotnické dokumentace zdravotnickými pracovníky), ale také pravidelně 

přístupy do zdravotnické dokumentace oprávněnými osobami v rozsahu jim vymezenými 

pracovními úkoly kontrolovat. Za porušení povinností pro zpracování citlivých údajů může 



být fyzické osob uložena pokuta do výše 5. mil Kč, právnické osobě potom až do výše 10. 

mil. Kč. 

 

Závěr  

Zpracování citlivých údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci, zejména těch 

vypovídajících o zdravotním stavu, při poskytování zdravotní péče je nezbytnou součástí 

kvalitního poskytování této péče. Je ovšem na druhou stranu zřejmé, že kvalitní poskytování 

zdravotní péče v sobě zahrnuje i důraz na řádné zpracování osobních údajů odpovídající všem 

požadavkům relevantních právních předpisů, včetně povinností týkajících se zabezpečení 

těchto údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů shledává vysoké potenciální riziko v 

případech zdravotnických dokumentací vedených ve formě elektronické, a to zejména v 

nastavení přístupu jednotlivých oprávněných osob do zdravotnické dokumentace u větších 

poskytovatelů zdravotních služeb a na tuto oblast do budoucna bude zaměřena i kontrolní 

činnost ze strany tohoto úřadu. Poskytovatel musí tak být připraven prokázat, že předmětná 

pravidla zavedl, dokumentuje a průběžně kontroluje!  

 

Právní předpisy 

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

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. 

 

Musí mít poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v případě, že vede elektronickou 

zdravotnickou dokumentaci zpracována opatření k zajištění ochrany osobních údajů 

v písemné formě? 

Poskytovatel ambulantních zdravotních služeb musí při elektronické formě vedení 

zdravotnické dokumentace mít zpracována technicko-organizační opatření k zajištění ochrany 

osobních a citlivých údajů o pacientech (tzv. plán eliminace rizik), a to v písemné podobě. 

Tato jím přijatá opatření musí také průběžně kontrolovat a samotný plán i záznamy o kontrole 

jeho dodržování musí být připraven předložit při případné kontrole ze strany Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 


