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Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk č. 139/5)
Pozměňovací návrh obsažený ve sněmovním tisku č. 139/5, kterým se do vládního návrhu
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních
údajů (sněmovní tisk č. 139/5), vkládá nová ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ „Změna zákona
o zdravotních službách“, upravit takto:
1. Za novelizační bod 14 vložit nový novelizační bod 15 ve znění:
„15. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:
„§ 71a
„(1) Poskytovatel může požádat statistický ústav o údaje pro ověření totožnosti pacienta.
Statistický ústav na základě této žádosti poskytne prostřednictvím Národního zdravotnického
informačního systému poskytovateli údaje o pacientovi, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození,
d) místo a okres narození,
e) datum úmrtí pacienta, který zemřel,
f) adresa místa trvalého pobytu pacienta a
g) identifikátor držitele v rámci on-line služby nebo jiné činnosti splňující požadavky
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec
interoperability59).
Statistický ústav zároveň k osobě pacienta přidělí a poskytovateli předá jedinečný resortní
identifikátor pacienta.
(2) Poskytovatel podá žádost podle odstavce 1 statistickému ústavu za účelem ztotožnění
pacienta. Žádost obsahuje
a) identifikační údaje pacienta v rozsahu podle odstavce 1 písm. a) až f),
b) identifikátor držitele podle odstavce 1 písm. g), pokud byl již dříve vydán, a
c) identifikační údaje poskytovatele.
(3) Žádost podle odstavce 1 a údaje předávané statistickým ústavem na základě této
žádosti jsou předávány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_________
59)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability
podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.“.“.
2. Dosavadní novelizační body 15 až 39 označit jako novelizační body 16 až 40.

Odůvodnění:

Poskytovatelé zdravotních služeb zpracovávají řadu osobních údajů o pacientech, především
v podobě záznamů v rámci zdravotnické dokumentace. Tyto osobní údaje by měly být v souladu
s čl. 5 odst. 1 písm. d) GDPR vedeny tak, aby byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
Podle § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, mají pacienti právo na přístup
k údajům o nich vedených. Takové právo vyplývá též z čl. 15 GDPR. Pacient by měl mít
k naplnění tohoto právo snadný a úplný přístup k údajům o něm vedeným, proto a také plně v
souladu s trendem rozvinutým v zemích, které více pokročily v elektronizaci zdravotnictví, dnes
zejména velcí poskytovatelé zdravotních služeb (zejm. fakultní nemocnice) mj. i za podpory
fondů Evropské unie budují portály, přes které se pacient bude moci dostat k svým údajům za
pomoci vzdáleného přístupu, přes Internet. Poskytovatel zdravotních služeb však může připustit
takový přístup jen osobě, která prokáže, že skutečně je pacientem, o jehož údaje se jedná.
K splnění shora uvedených účelů je třeba, aby poskytovatel zdravotních služeb mohl ověřit
totožnost žadatele z údajů v základních registrech. Jelikož poskytovatel zdravotních služeb není
orgánem veřejné moci, může se k údajům ze základních registrů dostat jako soukromoprávní
uživatel údajů podle ust. § 5 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.
Citované ustanovení zákona o základních registrech tedy uznává možnost ztotožňování osob
i v případě jiných subjektů, než jsou orgány veřejné moci. Avšak v případě těchto tzv.
soukromoprávních uživatelů údajů je podmínkou přístupu k základním registrům
podle citovaného ustanovení to, že soukromoprávní uživatel údajů se k údajům ze základních
registrů dostane „výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného
jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů
k využívání údajů vedených v základním registru“.
Navrhovanou novelou se zejména k naplnění povinnosti správce na vedení přesných osobních
údajů a také práva na přístup pacienta k zpracovávaným osobním údajům zavádí oprávnění
poskytovatele zdravotních služeb jakožto soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů
vedených v základním registru prostřednictvím Národního zdravotnického informačního
systému za účelem ztotožnění pacienta.

