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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002
Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), sněmovní tisk 308, s právem EU

Úvod:
Návrh zákona upřednostňuje v případě možnosti transplantace orgánů zemřelé osoby přímé
kontaktování osoby blízké, naopak kontaktování diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu
a instituce obdobné charakterem Koordinačnímu středisku transplantací staví až na druhé místo
(v současné době je právní úprava založena právě na kontaktování shora zmíněných institucí). Tím
má podle navrhovatelů dojít ke zvýšení počtu orgánů vhodných k transplantacím a ke zlepšení
situace pacientů čekajících na transplantaci.

Stanovisko PI:
Návrh zákona se práva EU přímo netýká, nicméně nelze vyloučit, že některé aspekty by se mohly
týkat ochrany osobních údajů, kterou upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR). Vzato i z tohoto
hlediska, návrh zákona není v rozporu s unijní ochranou osobních údajů a lze se tak domnívat, že
navrhovaná úprava je v souladu s právem EU.

Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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