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Na podnět České lékařské komory 
podala skupina senátorů návrh Ústavnímu soudu na zrušení některých 

ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
 
 
Signatáři návrhu: 
 
Dernerová Alena - Severočeši. cz 
Jaroslav Doubrava - Severočeši.cz 
Žaloudík Jan – ČSSD - nezávislý 
Strnad Jaromír - ČSSD 
Lebeda Pavel - ČSSD 
Janeček Miloš - ČSSD 
Kapoun Karel - ČSSD 
Bis Jiří - ČSSD 
Sykáček Jaroslav - ČSSD 
Řihák Josef - ČSSD 
Maštalíř Antonín - ČSSD 
Bárek Ivo - ČSSD 
Tesařík Martin - ČSSD 
Sekaninová Božena - ČSSD 
Sušil Radek - ČSSD 
Guziana Petr - ČSSD 
Homolka Václav - KSČM 
Bayerová Marta - KSČM 
Čunek Jiří - KDU-ČSL 
Horská Miluše - KDU-ČSL 
 
 
 
 
Národní zdravotní informační systém   
( § 70 - § 78 ) 
 
1) Deset zdravotních registrů zřízených přílohou zákona:  

http://www.lkcr.cz
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• Národní onkologický registr 

Po uplynutí 5 let od roku úmrtí pacienta jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr hospitalizovaných 

Po uplynutí 5 let od roku ukončení lůžkové péče jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr reprodukčního zdraví 

Osobní údaje jsou anonymizovány po uplynutí 30 let od roku předání údajů do registru nebo 5 let po 
úmrtí.  
 

• Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí  

Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr kloubních náhrad 

Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr nemocí z povolání 

Po uplynutí 40 let od roku nahlášení nebo 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr léčby uživatelů drog 

V případě substituční léčby jsou osobní údaje po uplynutí 5 let od roku úmrtí anonymizovány. V 
případě ostatních drogových léčeb se zpracovávají pouze anonymizovaná data. 
 

• Národní registr úrazů 

Po uplynutí 10 let od roku úrazu jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve 

Po uplynutí 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 
 

• Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství  

Po uplynutí 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 
 
   
 
     Signatáři návrhu jsou přesvědčeni, že shromažďování důvěrných informací o zdravotním 
stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních 
práv občanů České republiky. Ustanovení zákona je jednak v rozporu se směrnicí 96/46/ES o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a dále pak je v rozporu 
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s článkem 10 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod a článkem 10 odstavec 1 Úmluvy o 
ochraně lidských práv v biomedicíně. Obsahem registrů budou citlivé osobní údaje a údaje o 
zdravotním stavu občanů, jejichž riziko zneužití je neúměrně vysoké, neboť tyto údaje budou o 
občanech shromažďovány po dobu několika let v neanonymizované podobě. 
 

• Zákon umožňuje předávání údajů i pro jiné účely, než pro jaké jsou vytvořeny dosavadní 
registry  

• Údaje jsou často zbytečně vedeny v neanonymizované podobě 
• Zákon nestanoví, jak budou databáze technicky vytvořeny ani jak budou údaje chráněny 
• Zákon nevymezuje s dostatečnou přesností soby, které mají přístup k informacím z registrů 

- Definice obsažená v § 73 odst. 2 písm. e) zákona o zdravotních službách „oprávnění 
pracovníci institucí, které mají ze zákona právo využívat data určeného 
zdravotnického registru pro svoji činnost“ je příliš obecná. 

 
2) Národní registr zdravotnických pracovníků  

 
• Duplicita registrů vedených profesními komorami 
• Diskriminační zásah do osobních práv zdravotníků  

- Údaje s výjimkou rodného čísla adresy obvyklého pobytu mají být veřejně přístupné 
na internetu, přičemž pro jiné občany ČR obdobné povinnosti neplatí. 

• Nesouhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů, s nímž Ministerstvo zdravotnictví své návrhy 
řádně neprojednalo. 

     Signatáři považují za zcela dostatečné registry lékařů, stomatologů a lékárníků vedené podle 
zákona č. 220/1991 Sb. profesními komorami. 
 
 
 
Nepřiměřeně vysoké sankce za některé správní delikty  
(některá ustanovení § 114 a § 117) 
 
     Signatáři nesouhlasí ani s drakonickými pokutami, kterými podle zákona mohou krajské úřady 
šikanovat soukromé lékaře. 
 

• Zákon nerespektuje pravidla přiměřenosti a účelnosti sankce 
• Sankce jsou ukládány za delikty, které jsou v současné právní úpravě definovány nejasně 

 
Porušení mlčenlivosti (1 000 000,- Kč) 

• Kdo je a kdo není osobou blízkou 
• Neoprávněné nepodání informace Policii ČR (50 000,- Kč pokuta od orgánů činných 

v trestním řízení) zatím co za neoprávněné podání informace Policii ČR (1 000 000 Kč pokuta 
od registrujícího orgánu) 
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Poskytnutí zdravotní služby bez souhlasu (500 000,- Kč) 
• Záchrana života dítěte proti vůli jeho rodičů 
• Pacient ohrožuje sebe i své okolí, ale nikoliv „bezprostředně“ 

Přístup do zdravotnické dokumentace (500 000,- Kč) 
• Pokuta za neoprávněné umožnění i za neoprávněné neumožnění přístupu do zdravotní 

dokumentace „osobám blízkým“ 

Nepředání zdravotní dokumentace (300 000,- Kč) 
• Někteří pacienti nemají žádného registrujícího lékaře a ani to není jejich povinnost 

Nezajištění prohlídky těla zemřelého (300 000,- Kč) 
• Péče o živé osoby by přece měla mít přednost 

Nepředání údaje do Národního zdravotnického informačního systému (100 000,- Kč) 
 
Chybné označení zdravotnického zařízení např. ordinační hodiny… (50 000,- Kč) 
 
      
     Signatáři nesouhlasí s vysokými sankcemi za takové delikty, u kterých nejsou pravidla 
chování zákonem definována jasně a kde zákon umožňuje několik právních výkladů. 
 
 
 
Zrušení platnosti současných registrací zdravotnických zařízení  
(§ 121 odst. 1 a odst. 5) 
 
     Zdravotnická zařízení mohou poskytovat služby na základě stávajících registrací pouze po dobu 
36 měsíců od nabytí účinnosti zákona (do 31.3.2015). Pokud mají zájem o další existenci, musí do 9 
měsíců (do 31.12.2012) od nabytí účinnosti zákona požádat správní orgán (Krajský úřad) o povolení 
činnosti. 
 

• Retroaktivní zásah do dříve nabytých práv 

• Povinnost znovu dokládat již dříve doložené skutečnosti 

     Signatáři považují tato ustanovení zákona za neústavní zásah do dříve nabytých práv, kvůli 
němuž mohou být někteří pacienti ukráceni na svém právu svobodně si zvolit svého 
ošetřujícího lékaře.  
 
 
 
MUDr. Alena Dernerová – členka představenstva ČLK, senátorka 
 
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

 


