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Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00  P r a h a   7

Věc: žádost o posouzení souladu zpracování citlivých osobních údajů se zákonem

Přílohy: 1/1

Lékárny při poskytování zdravotní péče zpracovávají citlivé osobní údaje pacientů z receptu 
pro účely vyúčtování výdeje léčivých přípravků na účet veřejného zdravotního pojištění podle zákona 
č. 48/97 Sb. (zejm. § 15, § 16a). Zpracování osobních údajů představuje sestavení dat do dávek receptů 
zpravidla 2x měsíčně pro konkrétní zdravotní pojišťovnu. Kromě tohoto vyúčtování neprovádějí lékár-
ny s citlivými osobními údaji pacientů žádné operace, pouze údaje v souladu s ustanovením § 82 odst. 
3 písm. e) zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. uchovávají po dobu 5 let.

Nový zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. však v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) také nově 
ukládá hlásit údaje o výdeji  léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále popř. jen 
„SÚKL“). Kromě toho nový zákon o léčivech v ustanovení § 39 odst. 1, 3 zavedl novou kategorii léči-
vých přípravků s omezením, jejichž výdej by v řadě případů správně předpokládal zjištění faktu, 
v jakém množství a v jaké době byl takový léčivý přípravek vydán konkrétní osobě předtím. To lze za 
současného stavu techniky zjistit buď z centrální evidence o výdeji takových léčivých přípravků nebo 
z prohlášení žadatele o době a množství předchozího výdeje léčiva.

SÚKL obojí tento problém uvažuje řešit stanovením systému hlášení lékáren tak, aby on-line 
a nepřetržitě poskytoval údaje nejen o výdeji konkrétního léčivého přípravku, ale současně také o pří-
jemci předepsaného či omezeně vydávaného léku. 

Protože však tento způsob zacházení s citlivými údaji pacienta nevyplývá ze znění zákona, a 
to ani zákona č. 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ani ze zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., 
namítá Grémium majitelů lékáren za veřejné lékárny neoprávněnost takového požadavku SÚKL na 
obsah hlášení a nedovolenost takového zpracovávání citlivých údajů pacienta lékárnami ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, neboť přímo nesouvisí s poskytnutím zdravotní pé-
če (§ 9/c zák.č. 101/2000 Sb.).

S ohledem na tyto okolnosti žádáme Úřad o laskavé posouzení problému z hlediska zacházení 
s citlivými osobními údaji pacientů, a to jak na straně oprávněnosti požadavku SÚKL, tak na straně 
dovolenosti takového zpracování citlivých osobních údajů pacienta lékárnami.

Protože rozhodnutí o zpracování těchto osobních údajů do hlášení musí být uskutečněno do 
konce roku 2008, žádáme o laskavé urychlené vyřízení.

S úctou Grémium majitelů lékáren

Mgr. Marek  H a m p e l v. r.
předseda představenstva

Za správnost: JUDr. Jan Pavlík, právní poradce GML.

Příloha: stanovisko GML k datovému rozhraní SÚKL z 11.11.2008.




