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62. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG ČR



Vracím se z kongresu v Istanbulu a mám čas 
chvilku přemýšlet. Co všechno se za ty roky 
změnilo a co nás čeká? Nejprve to hezké:  
Je krásné, že tato situace vůbec nastala. 
Můžeme svobodně cestovat, potkávat se 
s kolegy z jiných zemí, bavit se s nimi a dělit 
se o zkušenosti. Ne vždy to bylo samozřejmé. 
Brzy po revoluci jsme byli trošku jako děti, plní 
očekávání a plánů. Těšili jsme se na práci, na 
vše nové, na své praxe a na jejich budování. 
K tomu ale potřebujeme podporu státu, 
koncepci zdravotnictví. Naše vybavení je 
drahé, jsou to dlouhodobé investice, a proto 
potřebujeme dlouhodobý výhled. 
Jestli dobře počítám, je to 29 let od revoluce. 
Dal jsem si tu práci a vyhledal všechny 
ministry zdravotnictví, bylo jich 23. Mají 
bezkonkurenčně nejkratší poločas rozpadu 
ze všech ministrů. Asi se nám prodlouží 
screeningový interval, ale koho se zeptat, 
když současný ministr je v demisi dříve, než 

stihl začít vládnout? Dost našich ministrů 
nevydrželo ani do další “preventivní prohlídky”. 
Přitom se zdá, že by s ním snad mohla být 
dobrá spolupráce a že má i nějaké dobré 
nápady. No, historie mu ale nedává moc šancí 
na delší vládnutí a my budeme muset asi opět 
improvizovat. Ostatně v tom je náš předseda 
úplný mistr a je jasné, že koncepci má, jen mít 
i partnera, se kterým ji prosazovat a kultivovat. 
Tak si musíme přát, ať nám dlouho vydrží.
Vypadá to, že tuto situaci nijak nevyřeším, 
tak si dám ještě skleničku vína a budu si 
přát, ať to zůstane alespoň takto. Mám totiž 
krátkodobý plán: Počkám, až přijde letuška 
s další skleničkou. Dohody na další rok vypadají 
tradičně dobře, máme alespoň drobný růst, 
což se jiným vždy nepodařilo - tedy kromě 
nemocnic, to už je ale zase politická otázka.

Přeji Vám však krásné léto a na zdraví.

Tomáš Malík

EDITORIAL
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
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Tradiční jarní doškolovací seminář se vrátil 
po čase opět do Olomouce. Za rok se opět 
pokusíme akci uspořádat v Mikulově, letos to 
z technických důvodů nešlo.
Jsme rádi, že se nám podařilo vybrat zajímavá 
témata do odborného programu, o čemž 
svědčila nadstandardně vysoká účast 
do odpoledních hodin přes 200 účastníků. 
Kromě ryze odborných témat jsme se 
dotkli v širokém záběru od sonografie 
v onkogynekologii přes sexuologii, screeningová 
témata včetně novinek v mammární diagnostice 
a v neposlední řadě zajímavé sdělení 
o jednoduchém ošetření ovariálních cyst.
Aktuality zejména z oblasti ekonomiky našich 
praxí, úhrady na letošní a zejména příští rok 

byly diskutovány tradičně v neděli dopoledne. 
Stejně jako problematika aktuálních 
legislativních dopadů GDPR. Ty, které lze 
publikovat, najdete rozsáhleji na jiných 
místech Zpravodaje a na webu.
Věřím, že odborná i společenská část semináře 
se účastníkům líbila. 

Přeji klidnou druhou polovinu jara, které ve 
chvílích kdy tento text píšu, vypadá spíše jako 
léto a těším se na setkání s Vámi na 5. společné 
federální konferenci obou odborných 
společností počátkem června v Brně a na 
tradičních akcích, které pro Vás připravujeme 
(Mílovy, ultrazvuková konference v Brně, 
podzimní roadshow a Pyramida).

63. DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ SSG ČR 

POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI 
S PARTNERY FIRMAMI 

BAYER S.R.O. 
A ROCHE S.R.O. DIAGNOSTIC 

DIVISION

63. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

7. – 8. 4. 2018, NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS

Aleš Skřivánek



13. 2. 2018 
Praha Ústředí VZP – jednání s plátci zdravotní péče o změna úhradového 
mechanismu pro segment ambulantní gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, J. Nový, O. Šottner, A. Hujová

Jednání se zúčastnili zástupci všech zdravotních pojišťoven. Přítomní konstatovali, že dosavadní 
způsob úhrady již nelze příliš vylepšit a výhrady k němu mají plátci i poskytovatelé. Současný stav 
je sice proti situaci na začátku století výrazným zlepšením, nicméně stále do jisté míry motivuje 
poskytovatele ke generování zbytných kontaktů lékaře a pacientky. Práce na přechodu ze Seznamu 
výkonů na ceník po vzoru stomatologů se zastavila ve slepé uličce. Zjistili jsme, že výsledek by 
nebyl lepší než současný stav, navíc limit na URČ je pro plátce zásadní podmínka. Jednající strany 
se shodly na další práci na modelu, který by péči registrujícího gynekologa zagregoval do několika 
málo signálních kódů. Pro poskytovatele by to mělo umožnit plynulý nárůst příjmů, i když uvidí 
většinu pacientek jen jednou za rok (případně za dva roky). Pro plátce by bylo lehčí odhadnout 
náklady segmentu a omezit medicínsky neindikovaná vyšetření. Před případným zavedením změny 
úhrady péče by proběhl pilotní projekt a obsáhlá diskuse s členskou základnou.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

3. 4. 2018 
Praha – jednání se zástupcem Hnutí pro život
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hnutí pro život doporučuje vznik nového kódu do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami. Kód „Porada spojená s vysvětlením medicínských, psychických a sociálních aspektů 
umělého ukončení těhotenství“ má mít trvání 30 minut a ohodnocení 480 bodů. Zástupce SSG ČR 
deklaroval, že sdružení nebude mít proti vzniku kódu námitky.
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20. 4. 2018
Praha – jednání s ministrem zdravotnictví ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem byla další činnost Rady poskytovatelů. Náš zástupce jako předseda Rady 
konstatoval, že někde bylo dosaženo konsensu – odpor proti direktivnímu plošnému navyšování 
platů, růst spoluúčasti ... Jinde - role ambulantní a lůžkové sféry, gatekeeping..., je patrně shoda 
zúčastněných nerealizovatelná. MZ ČR by z dosavadních jednání mělo udělat závěr a směrovat 
diskusi k jiné problematice, jinak vznikne diskusní klub se stále stejným tématem debaty. Jednalo se 
i o některých specifických tématech oboru gynekologie a porodnictví.

24. 4. 2018 
Praha ČSK – jednání s Mgr. Slavíkem o implementaci GDPR v 
gynekologických ordinacích
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará, J. Nový

Mgr. Slavík již vyhotovil velice zdařilé materiály pro praktické lékaře a stomatology. Od členů výboru 
SSG ČR potřeboval doplnění specifik našeho oboru. Vznikne materiál, který bude možné velmi 
lehce upravit dle potřeb konkrétního ambulantního zařízení odbornosti 603. O tuto službu je velký 
zájem, na semináři v Olomouci o ni stála naprostá většina přítomných v sále. Ti souhlasili rovněž 
s tím, že se náklady vyřeší jednorázovým zvýšením členského příspěvku pro rok 2019 o 1000 Kč, 
ten bude od roku 2020 snížen o 500,- Kč. Navýšení 500,- Kč zůstane pro informování o inovacích 
GDPR a jejich implementaci. O případném navýšení příspěvku ale rozhodne až Valné shromáždění 
SSG ČR v prosinci v Praze.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE PŘEHLED KONFERENCÍ



PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST 2018

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

5. společná konference ČGPS ČLS JEP 
a SGPS SLS

Výstaviště Brno 7.–10. 6. 2018

64. doškolovací seminář SSG ČR OREA Hotel Devět Skal, Milovy 14.–16. 9. 2018

38. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 5.–7. 10. 2018

VI. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice

20. 10. 2018

11. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 30. 11.–2. 12. 2018
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1. GDPR V ORDINACI SOUKROMÉHO GYNEKOLOGA – ÚVODNÍ TEXT

GDPR

Materiál „GDPR v ordinaci soukromého 
gynekologa“ nevnímejte prosím jako formalitu. 
Pokuste se k němu přistupovat jako k příležitosti, 
jak si odpovědět třeba na tyto otázky:
– se kterými osobními údaji vlastně zacházím?
–  proč to dělám? Potřebuji to, ukládá mi to 

nějaký předpis nebo smlouva, nebo to dělám 
ze setrvačnosti? 

–  mám vůbec oprávnění k tomu, abych s 
konkrétními osobními údaji nakládal? 

–  nemůžu tím, co s osobními údaji dělám, 
někomu ublížit?

–  chráním dostatečně osobní údaje svých 
pacientů? Jak případně mohu ochranu 
osobních údajů ve své ordinaci vylepšit?

Dobrá zpráva na úvod!
Jako poskytovatel zdravotních služeb jste 
správcem osobních údajů, ale oproti jiným 
„nezdravotnickým“ správcům máte při zpracování 
osobních údajů svých pacientů řadu výhod: 
a)  nemusíte se zabývat odůvodňováním toho, 

proč tyto údaje máte,
b)   k vedení zdravotnické dokumentace, 

a tedy ani ke zpracování osobních údajů ve 
zdravotnické dokumentaci nepotřebujete od 
pacienta souhlas,

c)  pacient nemůže požadovat, abyste jeho 
údaje z dokumentace vymazali (nemá vůči 
Vám tzv. „právo být zapomenut“),

d)  pacient nemůže proti zpracování svých 
údajů ve zdravotnické dokumentaci účinně 
vznášet námitky.

Zpracování osobních údajů ve zdravotnické 
dokumentaci je navíc do značné míry 
standardizované, a proto jsme mohli záznamy 
a dokumenty týkající se zdravotnické 
dokumentace pro Vás zpracovat tak, abyste je 
mohli použít bez dalších složitých úprav.

Co je GDPR?
GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, tedy předpis Evropské unie, který od 
25. května 2018 nahradí současný český 
zákon o ochraně osobních údajů. GDPR je v 
České republice závazné. Pravidla GDPR se 
vztahují i na poskytovatele zdravotních služeb. 
Poskytovatel zdravotních služeb je podle 
GDPR (stejně jako podle stávajících právních 
předpisů) tzv. správcem osobních údajů. 

K čemu slouží materiál „GDPR v ordinaci 
soukromého gynekologa“?
Jako správce osobních údajů musíte pravidla 
GDPR nejen dodržovat, ale musíte být též schopni 
prokázat, že je dodržujete. Za tím účelem musíte 
vést předepsanou dokumentaci. Materiál „GDPR 
v ordinaci soukromého gynekologa“ poskytuje 
vzor takové dokumentace. Vzor byl zpracován 
s přihlédnutím k obvyklým podmínkám v ordinaci 
ambulantního soukromého gynekologa. Pro 
použití ve Vaší konkrétní ordinaci je nutné tento 
vzor přizpůsobit Vašim konkrétním podmínkám. 
Dokumentace týkající se zpracování osobních údajů 
totiž musí být vždy individualizovaná. Dále v textu se 
dozvíte i to, jak při přizpůsobení vzoru postupovat.

GDPR

Věnujte prosím pozornost tomuto úvodnímu textu dříve, než začnete studovat další součásti 
materiálu „GDPR v ordinaci soukromého gynekologa“. Lépe se v nich zorientujete a porozumíte 
jejich obsahu.



Komu je materiál „GDPR v ordinaci 
soukromého gynekologa“ určen?
Materiál „GDPR v ordinaci soukromého 
gynekologa“ je určen jednotlivým 
poskytovatelům ambulantních zdravotních 
služeb v oboru gynekologie a porodnictví, 
u nichž pracuje méně než 10 ošetřujících 
lékařů. Není rozhodné, zda poskytovatelem je 
fyzická nebo právnická osoba. Materiál není 
určen nemocnicím ani poliklinikám.

Co materiál „GDPR v ordinaci soukromého 
gynekologa“ obsahuje?
1. tento úvodní text
2.  tabulkovou část, zahrnující v jednom souboru
  a) tabulku č. 1 – záznamy o obvyklých 

činnostech zpracování osobních údajů
  b) tabulku č. 2 – obvyklá rizika pro práva 

a svobody subjektů údajů
  c) tabulku č. 3 – základní zhodnocení obvyklých 

rizik 
  d) tabulku č. 4 – příklady dalších zpracování 

osobních údajů
  e) tabulku č. 5 – příklady základního 

zhodnocení dalších rizik
3.  popis modelové ordinace (minimální standardy 

zabezpečení osobních údajů)
4.  směrnici upravující obvyklá technicko-

organizační opatření
5.  právní rozbory (pověřenec pro ochranu 

osobních údajů a posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů)

6.  vzorovou informaci o zpracování osobních 
údajů pro subjekty údajů

7.  vzorový souhlas se zpracováním osobních 
údajů

8.  vzorovou smlouvu o zpracování osobních 
údajů

9.  vzorový záznam o proškolení zaměstnanců 
o ochraně osobních údajů

10.  vzorová dokumentace případů porušení 
zabezpečení a vzorové ohlášení porušení 
zabezpečení

Jednotlivé součásti materiálu obsahují 
i podrobné výklady, jak při jejich používání či 
přizpůsobení postupovat. S výklady pracujte 
jako s návodem k použití. Vracejte se k nim, 
kdykoliv Vám něco nebude jasné. Mějte prosím 
stále na paměti, že materiál „GDPR v ordinaci 
soukromého gynekologa“ je souborem vzorů, 
které musíte přizpůsobit Vaší vlastní praxi. Ve 
výkladech u jednotlivých součástí materiálu 
naleznete návody, jak to udělat.

Jak pracovat s materiálem „GDPR 
v ordinaci soukromého gynekologa“?
Materiál nemusíte tisknout, postačí, budete-
li jej mít uložen v počítači. Tabulková část by 
byla při vytištění na papír běžné velikosti 
nepřehledná. 
Materiál je však nutno individualizovat, tedy 
doplnit a upravit podle konkrétní situace ve 
Vaší ordinaci. Dále v textu se dozvíte, jak na 
to. Je potřeba počítat s tím, že i po doplnění 
a úpravě materiálu bude třeba se k materiálu 
opakovaně vracet a aktualizovat jej, nebo se 
alespoň ujišťovat, že je stále aktuální. Může 
se totiž stát, že se relevantní poměry ve Vaší 
ordinaci změní a tato změna bude mít dopad i 
na ochranu osobních údajů.

Příklad: 
V současné době vedete zdravotnickou 
dokumentaci jen v listinné podobě a pacienty 
na ošetření neobjednáváte. Tuto praxi uvedete 
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v dokumentaci (v tabulce 1 vyznačíte listinnou 
podobu zdravotnické dokumentace a řádek 
týkající se objednací knihy vypustíte). Následně 
se rozhodnete že povedete zdravotnickou 
dokumentaci elektronicky a zavedete 
objednací knihu. Dokumentaci tak bude nutno 
aktualizovat, aby odpovídala tomuto novému 
stavu.

Příklad:  
V současné době nepoužíváte kamerový 
systém se záznamem. Proto Vaše 
dokumentace nebude tuto položku vůbec 
obsahovat. Následně se rozhodnete, že pro 
ochranu svého majetku budete instalovat 
kamerový systém se záznamem; kamery 
budou zabírat vstup do domu, ve kterém 
se nachází Vaše ordinace. Dokumentaci 
proto bude třeba upravit: do tabulky 1 bude 
třeba zapsat zpracování ve formě pořizování 
záznamů z kamer, v tabulce 2 vyhodnotit rizika 
takového zpracování pro práva a svobody 
a podle výsledků tohoto vyhodnocení pak 
případně přijmout odpovídající technicko-
organizační opatření).

Povinné součásti dokumentace ke GDPR
Materiál „GDPR v ordinaci soukromého 
gynekologa“ obsahuje jednak vzorovou povinnou 
dokumentaci, jednak pomocné dokumenty.

Povinnou dokumentaci tvoří:
a)  záznamy o činnostech zpracování osobních 

údajů (tabulka č. 1 v tabulkové části)
b)  rizika pro práva a svobody subjektů údajů 

(tabulka č. 2 v tabulkové části)
c)  základní zhodnocení rizik (tabulka č. 3 

v tabulkové části)
d)  směrnice upravující technicko-organizační 

opatření (část 4)

e) právní rozbory (část 5)
f)  informace o zpracování osobních údajů pro 

subjekty údajů (část 6)
g)  dokumentace případů porušení 

zabezpečení a ohlášení porušení 
zabezpečení (část 10)

Doklady uvedené pod položkami a) až g) 
musíte mít vždy zpracovány; jak je zpracovat 
se dozvíte ve výkladu v úvodu ke každé části. 
Informaci o zpracování osobních údajů (část 
6) musíte aktivně používat; jak to udělat se 
dozvíte ve výkladu v části 6.

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
(část 7) musíte používat, pokud chcete 
zpracovávat osobní údaje se souhlasem 
pacientů nebo jiných dotčených osob. O tom, 
kdy je souhlas potřeba a kdy je naopak dobré 
se mu vyhnout, si přečtete více ve výkladu 
v části 7. 
Smlouvu o zpracování osobních údajů (část 8) 
musíte používat tehdy, pokud pro Vás někdo 
zpracovává osobní údaje. Více podrobností 
najdete ve výkladu v části 8.
Vzorový záznam o proškolení zaměstnanců 
o ochraně osobních údajů (část 9) můžete 
využít jako doklad o tom, že Vaši zaměstnanci 
byli poučeni o tom, jak mají nakládat s 
osobními údaji. Více podrobností najdete ve 
výkladu k části 9.

Pomocné dokumenty jsou:
a)  příklady dalších zpracování osobních údajů 

(tabulka č. 4 v tabulkové části)
b)  příklady základního zhodnocení dalších rizik 

(tabulka č. 5 v tabulkové části)
c)  popis modelové ordinace – minimální 

standardy zabezpečení osobních údajů 
(část č. 3)
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Výklad: Tato část obsahuje popis 
minimálních standardů zabezpečení 
osobních údajů tak, jak vyplývají 
z aktuálně platných právních předpisů. 
Nejde o povinnou součást dokumentace 
správce osobních údajů. 

Z uvedených standardů jsme vycházeli 
při zhodnocení míry pravděpodobnosti 
jednotlivých hrozeb v tabulce č. 2. Konkrétní 
metody a opatření, jak dosáhnout uvedených 
standardů, popisuje směrnice uvedená dále 
v části 4.

Lze s jistou mírou zobecnění říci, 
že poskytovatel, který nesplňuje uvedené 
standardy, nebude schopen zajistit soulad 
zpracování osobních údajů s GDPR. Projeví 
se to i v tabulkové části. Pokud nesplňujete 
minimální standardy, poctivě vyhodnotíte 
míru pravděpodobnosti hrozeb a do tabulky 
č. 2 (třetí sloupec) uvedete odpovídající 
hodnoty, ukáže Vám tabulka č. 3, že rizika 
z dotčených zpracování nejsou přijatelná. 
Lze proto doporučit, aby každý poskytovatel 
minimální standardy popsané v této části 
dodržoval.

Minimální standardy zabezpečení 
osobních údajů v ambulanci
Při tvorbě vzorových dokumentů bylo nutno 
vycházet z modelové ordinace, která již 
v současné době věnuje ochraně osobních údajů 
dostatečnou pozornost a má nastaveny určité 
provozní standardy (tj. předpokládá se soulad 
s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách). Od těchto standardů se 
pak odvíjí hodnocení rizik a pravděpodobnosti 
jejich výskytu v předkládaných dokumentech. 
Současně je nutno brát v potaz, že každá 
ordinace je určitým způsobem specifická a tato 
specifika by se měla v hodnoceních odrazit 
(např. vede dokumentaci elektronicky, má různé 
objednávkové systémy atp.). 
S ohledem na různé typy a způsoby zpracování 
osobních údajů jsme vycházeli z následujícího: 

Zabezpečení ordinace: 
Přístupové dveře do ordinace jsou 
uzamykatelné a neumožňují vstup do ordinace 
bez přítomnosti personálu poskytovatele. Na 
místech veřejně přístupných (čekárny, chodby) 
nejsou skladovány dokumenty obsahující 
osobní údaje (např. v čekárně není kartotéka); 
pokud tomu tak je, jsou místa, kde jsou 
dokumenty skladovány, uzamykatelná a pod 
stálým dohledem personálu poskytovatele.

Vedení a nakládání s dokumentací: 
Při vedení dokumentace v listinné podobě je 
k ní zajištěn pouze zabezpečený přístup a po 
vyjmutí karty pacienta z kartotéky je karta 
přístupná pouze lékaři a sestře, příp. další 
osobám podle příslušných ustanovení zákona 
č.  372/2011 Sb.; karta je následně ihned 
uložena zpět do kartotéky.
V případě elektronického vedení dokumentace 
je zajištěna ochrana dat prostřednictvím 
hesla a jednoznačné identifikace uživatele při 
jeho přístupu k datům.  Poskytovatel používá 
legálně získaný, výrobcem podporovaný 
a aktualizovaný software (operační 
systém i program pro vedení zdravotnické 

3.POPIS MODELOVÉ ORDINACE 
(MINIMÁLNÍ STANDARDY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 
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dokumentace) a jeho výpočetní technika je 
vybavena alespoň základním bezpečnostním 
programem (antivirový software).
Veškeré nakládání se zdravotnickou dokumentací 
probíhá podle příslušných ustanovení zákona 
č.  372/2011 Sb., tj. nahlížení, pořizování kopií a 
výpisů je umožněno pouze oprávněným osobám. 

Uchovávání dokumentace:
Dokumentace v listinné podobě je uchovávána 
v uzamykatelné kartotéce nebo je pod stálým 
dohledem personálu poskytovatele.
V případě elektronického vedení dokumentace 
jsou splněny požadavky zákona č. 372/2011 Sb. 

Objednávací systém:
Objednávací systém je veden tak, aby byl 
přístupný pouze personálu poskytovatele.

Osobní spisy zaměstnanců:
Jsou uloženy na zvláštním místě a přístup k nim 
má pouze poskytovatel. 
Veškeré další dokumenty obsahující osobní 
údaje jsou přístupné pouze poskytovateli, jeho 
zaměstnancům nebo osobám k tomu určeným. 
4. Směrnice upravující obvyklá technicko-
organizační opatření

Výklad
Jedná se o vzor vnitřní směrnice, kterou správce 
osobních údajů upravuje ochranu osobních 
údajů. Jde o nástroj, jehož implementací 
dosáhnete minimálního standardu ochrany 
osobních údajů, popsaného výše v bodu 3. 
Zjednodušeně jde o to, že pokud Vaše ordinace 
nesplňuje ani minimální standardy popsané 
v části Popis modelové ordinace (minimální 
standardy zabezpečení osobních údajů), je třeba 
postupovat podle směrnice. Směrnice určuje 
práva a povinnosti pracovníků správce osobních 
údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů. 

Upravuje též konkrétní režim na pracovištích, 
způsoby zabezpečení (fyzického i elektronického) 
atp. Jde opět o vzor, který nabízí široké možnosti 
individualizace. Podle konkrétních podmínek 
své praxe můžete jednotlivá opatření upravovat, 
doplňovat, nebo naopak vymazávat.

Tak je například v Příloze č 2 uveden kurzívou 
příklad zasílání údajů ze zdravotnické 
dokumentace příjemci mailem nebo v 
Příloze č. 4 zpracovávání digitálních záznamů 
z bezpečnostních kamer. Tyto příklady jsou 
zvoleny záměrně, neboť nejsou běžnou praxí 
každé ordinace a současně představují určitá 
bezpečnostní rizika, která vyvolávají zvýšená 
technicko-organizační opatření. Pokud Správce 
tyto činnosti neprovádí, pak je nutno text 
v kurzívě odstranit. V opačném případě by se 
v textu směrnice měla objevit opatření, vztahující 
se k tomuto způsobu zpracování.

Není možné popsat všechna možná zpracování 
osobních údajů ani všechna možná technicko-
organizační opatření. Pokud tedy budete ve své 
praxi uskutečňovat některé zpracování, které 
není v tomto materiálu uvedeno, je třeba je 
zaznamenat do tabulky č. 1 a zhodnotit v tabulce 
č. 2; tabulka č. 3 pak nabídne zhodnocení míry 
rizika, které toto zpracování představuje. Pokud 
toto zhodnocení ukáže, že míra rizika takového 
zpracování není přijatelná, bude třeba takové 
zpracování buď neprovádět, nebo přijmout 
nějaké technicko-organizační opatření, které bude 
hodnocenému zpracování odpovídat a snižovat 
míru jeho rizikovosti. 

Tato směrnice bude zpravidla povinnou součástí 
dokumentace správce osobních údajů. Pokud 
tuto směrnici vydáte, je třeba s ní seznámit 
všechny zaměstnance a nastavit mechanizmy 
zajištění a kontroly jejího dodržování.
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1. Účel
Tento pracovní postup stanovuje pravidla 
pro řízení rizik při zpracování osobních údajů 
u poskytovatele zdravotních služeb jako Správce. 
Správce zpracovává osobní údaje při: 
•  vedení zdravotnické dokumentace ve 

zdravotnickém zařízení;
• vedení objednávacích systémů
• vedení adresářů pacientů
• zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 
• účetních a daňových operacích 
• vedení evidence stížností
•  vedení přístrojových deníků a záznamů ke 

zdravotnickým prostředkům 
• vedení seznamů vyřazené dokumentace
• vedení osobních spisů zaměstnanců
•  vedení evidence a hlášení nežádoucích příhod 

a nežádoucích účinků
•  vedení evidence daňových dokladů 

vystavených dodavateli.

2. Oblast platnosti
Tento pracovní postup je závazný pro všechny 
zaměstnance poskytovatele.

3. Pojmy a zkratky
3.1. Pojmy
Riziko
•  je obecně pravděpodobnost výskytu 

nežádoucí události s negativními dopady
•  je spojeno s pravděpodobností nebo 

možností vzniku škody
•  je kvantitativní a kvalitativní vyjádření 

ohrožení

•  vyjadřuje pravděpodobnost, že nastane 
negativní jev

•  vyjadřuje, kolikrát se negativní jev vyskytne 
a co způsobí

•  definuje se jako kombinace 
pravděpodobnosti nežádoucí události 
a rozsahu, závažnosti možného zranění, 
škody nebo poškození zdraví.

Míra rizika
kombinace pravděpodobnost vzniku události 
a následků, které tato událost může způsobit.

Analýza rizik
základní a nezbytný krok pro zvládání řízení 
rizik v organizaci, zvláště pak těch rizik, která 
ohrožují správný chod organizace.

4. Řízení rizik
4.1. Prevence a řízení rizik
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, 
která mají za cíl předcházet rizikům, snižovat 
je na přijatelnou úroveň a realizovat účinná 
preventivní opatření k jejich odstranění.
Podmínkou účinné a účelné prevence rizik je 
jejich identifikace a porozumění jejich příčinám. 
Proto je organizace povinna rizika vyhledávat, 
zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 
příslušná opatření.
Pro hodnocení rizik a zjištění jejich příčin 
a zdrojů se používají různé metody, které se od 
sebe liší mírou objektivity, pracností a účelem, 
ke kterému má hodnocení rizik sloužit. Zvolení 
metody je na zvážení organizace.

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ELIMINACI RIZIK  
PŘI SPRÁVĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

1.Účel // 2. Oblast platnosti // 3. Pojmy a zkratky // 4. Řízení rizik 
Přílohy



4.2. Analýza rizik
Největší překážkou při hodnocení rizik je 
obvykle nedostatek dat a informací. Protože 
hodnocení rizik slouží jako základní zdroj 
informací pro rozhodování, je důležité 
znát a být si vědom omezení použitých 
metod. Základní podmínkou je dostatečná 
transparentnost jednotlivých kroků, jak pro 
uživatele výsledků hodnocení, tak pro ty, 
jichž se následky rizika mohou dotknout.

4.3. Pracovní postup
1.  Poskytovatel je odpovědný za zpracování 

„Katalogu rizik“. 
2.  Aktualizace Katalogu rizik probíhá podle 

potřeb. 

4.4. Základní zásady eliminace rizik
1.   Ochrana osobních údajů je zajišťována 

prostřednictvím ochrany médií/zařízení,  která 
se používají k jejich zaznamenání. Tato ochrana 
je nezbytná pro snížení rizika neautorizovaného 
přístupu k datům a k zajištění ochrany proti 
ztrátě nebo poškození. Pozornost musí být 
věnována umístění a likvidaci médií/zařízení, 
která osobní údaje obsahují.

2.  Média/Zařízení musí být umístěna a chráněna 
tak, aby se snížila rizika hrozeb a nebezpečí 
daná prostředím a aby se omezily příležitosti 
pro neoprávněný přístup.

3.  V případě použití elektronických zařízení pro 
zpracování a uchování osobních dat musí být 
zařízení chráněno před selháním napájení  
(např. použití záložních zdrojů UPS) a před 
dalšími výpadky způsobenými selháním 
podpůrných služeb. 

4.  Ochrana proti škodlivým programům je 
založena na detekci škodlivých programů, 
opravných programů a na bezpečnostním 
povědomí uživatelů. Instalace a pravidelná 
aktualizace antivirových detekčních a opravných 

programů pro kontrolu počítačů a médií 
je prováděna pravidelně a ve výjimečných 
případech ad-hoc způsobem.

5.  Záložní kopie důležitých informací 
a programového vybavení organizace jsou 
pořizovány a testovány v pravidelných 
intervalech. Záložní kopie zdravotnické 
dokumentace je pořizována v intervalech 
stanovených právními předpisy.

6.  Zálohy jsou ukládány na bezpečném místě, 
v dostatečné vzdálenosti od ordinace, aby 
v případě havárie nebyly poškozeny nebo 
zničeny.

7.  Při správě vyměnitelných médií 
obsahujících osobní údaje je nutno 
dbát potřebné opatrnosti. Pokud média 
obsahují osobní údaje a jsou dále 
provozně neupotřebitelná, měla by být 
bezpečně zlikvidována, například spálením, 
skartováním nebo smazáním dat před 
jejich opětovným použitím jiným způsobem 
v rámci Správce.

8.  Pro zabránění neautorizovanému přístupu 
nebo zneužití osobních údajů jsou stanovena 
zvláštní pravidla pro manipulaci s nimi a pro 
jejich ukládání (viz Přílohy č. 2–5).

9.  Přístupová pravidla a oprávnění k osobním 
údajům jsou jasně stanovena pro každého 
uživatele (viz Přílohy č. 3, 4) a jsou pravidelně 
monitorována a kontrolována.

10. Všichni zaměstnanci užívají jako způsob 
autentizace při použití výpočetní techniky 
k ověření své identity heslo. 

11.  Při použití mobilní výpočetní techniky jsou 
přijata zvláštní opatření na ochranu proti 
rizikům použití mobilních výpočetních 
a komunikačních prostředků (viz Příloha č. 5)

12.  Média/zařízení, na nichž jsou osobní údaje 
uloženy, jsou skladována a archivována 
pouze po nezbytně nutnou dobu (zásada 
minimalizace).
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Přílohy
Příloha č. 1:  Katalog rizik 
Příloha č. 2:   Plán eliminace rizik při vedení dokumentace v elektronické podobě 
Příloha č. 3:   Plán eliminace rizik při vedení zdravotnické dokumentace v listinné podobě
Příloha č. 4:  Plán eliminace rizik při správě osobních údajů mimo režim zdravotnické  dokumentace 
Příloha č. 5:  Plán eliminace rizik při použití mobilní výpočetní techniky

Příloha č. 1: Katalog rizik

Druh hrozby Možné příčiny vzniku

Narušení důvěrnosti 
údajů
(s údaji seznámil 
někdo, kdo k tomu 
neměl oprávnění)

- nedostatečné zabezpečení sítě 
- prolomení přístupových práv uživatelů 
- neexistence IT bezpečnostní strategie 
- nezabezpečení dat při výpadku informačních systémů 
- nedostatečné zabezpečení přenosu dat 
- nedostatečná antivirová ochrana 
- nedostatečné nastavení bezpečnosti IT infrastruktury 
-  možnost nahrávat data pacientů na nosiče  

(CD, DVD, flash disk, externí hard disk)
-  nedodržování pravidel při předávání důvěrných informací o zdrav. stavu
-  chybějící záznam souhlasu s poskytováním informací o zdrav. stavu
- chybná volba vhodného místa pro předávání informací 
- porušení povinnosti zachovávání mlčenlivosti 
-  nedostatečné ověření totožnosti osob určených pacientem k poskytování 

informací
- únik dat ze systému  
-  nezabezpečený přístup do papírové i elektronické dokumentace (volně 

přístupné kartotéky, klíče ve dveřích z vnější strany, neodhlášení se z PC atd.)

Narušení integrity 
údajů
(údaje byly pozměněny 
či upraveny)

-  provozování kritických prvků výpočetní techniky nad mez životnosti
- používání kritických prvků bez zabezpečení podpory
- nedostatečné zabezpečení sítě
- prolomení přístupových práv uživatelů
- neexistence IT bezpečnostní strategie

Narušení 
dostupnosti údajů
(údaje sice existují, 
nelze je ale použít)

- fyzická ztráta zdravotnické dokumentace
-  nedostatečné znalosti a kvalifikace personálu, selhání lidského činitele, 

nedostatečné proškolení uživatelů IS nebo správců, administrátorů IS
- porušení interních předpisů
- nekonzistence dat v důsledku chyb IS
- provozování kritických prvků výpočetní techniky nad mez životnosti
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Ztráta údajů 
(údaje byly 
nenávratně ztraceny)

- nezabezpečení při výpadku informačních systémů (serverů) 
- nedostatečná antivirová ochrana
- nedostatečná kontrola
- nedostatečné nastavení bezpečnosti IT infrastruktury
- chybné nastavení IS
- nedostatečné znalosti a kvalifikace personálu, uživatelů IS
-  počítače, výpočetní a archivační technika používaná nad mez životnosti
- nedostatečná kontrola
- nebezpečí krádeže, nedostatečný režim uložení přístupových klíčů
-  nedostatečná kontrola vhodnosti prostředí pro IT (provozní teplota, vlhkost atd.)
- nebezpečí vzniku požáru
- zastarání techniky, datových médií

Příloha č. 2: Plán eliminace rizik při vedení dokumentace v elektronické podobě
Povinnosti jednotlivých zaměstnanců, které souvisejí s bezpečností a nakládání s daty a elektronickými 
dokumenty: 
1)  při zpracovávání informací pomocí výpočetní techniky musí být především zabezpečena ochrana 

všech dat uložených na pevném disku počítače, přičemž se zde uplatňuje vždy ochrana heslem 
a stanovením rozsahu jednotlivých přístupových oprávnění v souladu s pracovní náplní toho 
konkrétního zaměstnance. Dále platí pravidlo, že pokud má uživatel oprávnění vkládat či měnit data 
uložená v systému, musí být zajištěna jeho jednoznačná identifikace při jeho přístupu k datům, 

2)  rozsah přístupu k datům a informacím a oprávnění k jejich využívání, včetně změn, vkládání nebo 
případného vymazání dat, musí odpovídat obsahu pracovních povinností, které má zaměstnanec 
podle jeho pracovního zařazení a právním předpisům 

3)  za určení rozsahu přístupových práv každému zaměstnanci jako uživateli IT techniky a informačního 
systému odpovídá poskytovatel 

4)  za samotné nastavení rozsahu přidělených přístupových práv každému zaměstnanci odpovídá 
správce IT

5)  pro zálohování dat a archivaci vedených pomocí výpočetní techniky platí zvláštní předpis, přičemž 
ta data, která se nearchivují, musí být neustále a bezpečně zálohována do té doby, než dojde podle 
příslušného právního předpisu nebo dohody smluvních stran k jejich skartaci/zničení.

(mezi další rizika patří zasílání údajů ze zdravotnické dokumentace příjemci mailem; pokud k tomu 
dochází je nutno provést zabezpečení příslušné komunikace šifrováním a promítnout tuto skutečnost 
do této přílohy jako bod 6) při zasílání údajů ze zdravotnické dokumentace příjemci e-mailem je nutno 
komunikaci zabezpečit šifrováním) 

Příloha č. 3: Plán eliminace rizik při vedení zdravotnické dokumentace v listinné podobě
Povinnosti jednotlivých zaměstnanců, které souvisejí s bezpečností a nakládání s daty a listinnými 
dokumenty:

GDPR



1)  rozsah přístupu k datům a informacím a oprávnění k jejich využívání, včetně změn, vkládání nebo 
případného vymazání dat, musí odpovídat obsahu pracovních povinností, které má zaměstnanec 
podle jeho pracovního zařazení a právních předpisů;

2)  dokumentace je uchovávána odděleně a je k ní zajištěn pouze zabezpečený přístup (kartotéka je 
uzamykatelná nebo je pod stálým dohledem zaměstnance poskytovatele); 

3)  po vyjmutí karty pacienta z kartotéky je karta přístupná pouze lékaři a sestře, příp. další osobám 
podle příslušných ustanovení z. č.  372/2011 Sb.; karta je následně ihned uložena zpět do kartotéky;

4)  veškeré nakládání se zdravotnickou dokumentací probíhá podle příslušných ustanovení 
z. č. 372/2011 Sb. a dalších právních předpisů. 

Příloha č. 4: Plán eliminace rizik při správě osobních údajů mimo režim zdravotnické 
dokumentace 
Povinnosti jednotlivých zaměstnanců, které souvisejí s bezpečností a nakládání s daty v elektronické 
podobě a listinnými dokumenty mimo režim zdravotnické dokumentace:
1)  rozsah přístupu k datům a informacím a oprávnění k jejich využívání, včetně změn, vkládání nebo 

případného vymazání dat, musí odpovídat obsahu pracovních povinností, které má zaměstnanec 
podle jeho pracovního zařazení a právních předpisů;

2) média/data jsou uchována na místech, kde je zabráněno vstupu neoprávněným osobám;
3) osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu se stanoveným účelem zpracování;
4) přístupová pravidla a oprávnění k osobním údajům jsou pravidelně monitorována a kontrolována;
5)  média/zařízení, na nichž jsou osobní údaje uloženy, jsou skladována a archivována pouze 

po nezbytně nutnou dobu (zásada minimalizace). Po uplynutí této doby jsou skartována.

(mezi další rizika patří zpracovávání digitálních záznamů z bezpečnostních kamer; v případě, že jsou 
tyto záznamy uchovávány je nutno přijmout opatření pro zabezpečení přístupu k těmto záznamům 
a stanovit dobu jejich uchovávání)

Příloha č. 5: Plán eliminace rizik při použití mobilní výpočetní techniky
1)  Při použití mobilních výpočetních prostředků, například notebooků, tabletů a mobilních 

telefonů musí být věnována zvláštní pozornost tomu, aby nebyly prozrazeny zpracovávané 
osobní údaje.

2)  Mobilní výpočetní prostředky musí být chráněny proti zcizení a možnosti získání osobních údajů 
v nich obsažených (např. vzdálené vypnutí, možnost vzdáleného vymazání dat). Zařízení, obsahující 
zpracovávané osobní údaje nesmí zůstávat bez dohledu, mělo by být fyzicky zabezpečeno nebo by 
jeho funkce měly být zajištěny speciálním uzamčením.

3)  Při použití mobilních výpočetních zařízení připojených k sítím musí být zajištěna vhodná ochrana 
(antivirový program, heslování) a vzdálený přístup k osobním údajům prostřednictvím veřejných 
sítí musí být umožněn pouze po úspěšné identifikaci a autentizaci, a to s nasazením vhodných 
mechanizmů řízení přístupu. 

4)  Zvláštní pozornost musí být věnována použití mobilních výpočetních zařízení na veřejných místech 
a jiných nechráněných místech mimo prostor ordinace. 
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Výstaviště Brno, hala E

I. Diskusní panely:
1. Je opravdu nutné bojovat proti zvyšujícímu se počtu císařských řezů?
2. Co udělat pro to, aby ženy nechtěly rodit doma?
3. Vaginální mikrobiom – známe ho a rozumíme mu?
4. Skríning cervikálního karcinomu - je čas na změnu? 

II. Kontroverze:
1. Defekt jizvy po císařském řezu – je chirurgická léčba nezbytná?
2. Jaké je optimální schema prenatální péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím?
3. Transplantace dělohy nebo surogátní mateřství?
4. Jaký operační postup preferovat při řešení benigních patologií dělohy?
5. Jaký přístup preferovat při řešení sestupu rodidel (POP) s užitím síťky?
6. Je indikována preventivní salpingectomie a ovarectomie? 
7. Jakou metodu preferovat v diagnostice pánevních nádorů?
8. Je dobré preferovat laparoskopický onkologický staging před laparotomickým?
9. Kam se posouvají hranice radikality chirurgické léčby v onkogynekologii?

III. Key note lectures: 
1. Diferenciální diagnostika ženských „sexuálních“ tekutin. 
2. Robotická chirurgie v gynekologii a porodnictví.

IV. Varia:
1. Čtyři bloky volných sdělení, posterová sekce.
2. Sekce porodních asistentek.
3. Sekce lékařů ve specializační přípravě.

Příjem abstrakt a registrace účastníků (on-line) do 29. 3. 2018, veškeré informace o konferenci 
a doprovodných aktivitách naleznete na www.gynkonference.cz.

Člen Sekce lékařů ve specializační přípravě s přijatým volným sdělením je osvobozen 
od konferenčního poplatku!

5. SPOLEČNÁ KONFERENCE 
ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS

KONTROVERZE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
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