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Ochrana osobních údajů v rámci AirView

Důležité pojmy:
 Zpracovatel osobních údajů – v případě AirView ResMed CZ

 Správce osobních údajů – v případě AirView spánková laboratoř nebo instituce pod kterou je spánková
laboratoř provozována

ResMed jako zpracovatel, spánková laboratoř jako správce osobních údajů
 smlouva o zpracování osobních údajů mezi ResMed a spánkovou laboratoří
 aby mohla společnost ResMed zpracovávat osobní údaje, nahlížet do databáze, provádět nezbytné servisní
činnosti, aj., musí být

(i) uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, a
(ii) pacienty udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely monitorování průběhu léčby

Ohlašovací povinnost
 zpracovatel osobních údajů nemá povinnost ohlašovat se u Úřadu na ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“)
 správce obecně tuto povinnost má (registr správců vedený ÚOOÚ), ale na spánkovou laboratoř se vztahuje

zákonná výjimka (vedení zdravotnické dokumentace)



Odpovědnost lékaře

Co je služba AirView
 přístroj shromažďuje informace o průběhu spánku pacienta a tyto následně předává do online aplikace AirView,

kde k nim má přístup lékař
 v rámci lékařské kontroly pacienta, která probíhá jednou za rok, může lékař vyhodnotit průběh léčby
 v případě, kdy se pacient necítí dobře, může lékaře požádat, aby ověřil průběh léčby a případně přijal vhodná
opatření ke zvýšení její efektivity

Povaha služby AirView v rámci činnosti lékaře
 poskytování zdravotních služeb má smluvní povahu (smlouva o péči o zdraví)
 pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni (tzv. postup de lege artis)

 služba AirView není léčbou (účelem služby AirView není vyléčit nebo zmírnit důsledky nemoci)

 služba AirView je spíše konzultační službou



Odpovědnost lékaře

Poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni (de lege artis)

Náležitá odborná úroveň: „poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“

Klíčová otázka:
Má lékař právní povinnost na denní bázi sledovat ukazatele průběhu spánku shromážděné ve službě Airview?

 tato povinnost ze zásady, podle níž je poskytovatel povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné
úrovni, nevyplývá

 nejedná se totiž o medicínský postup, jenž by vyplýval z pravidel lékařské vědy a který by byli lékaři povinni bez
dalšího uplatňovat

 standard de lege artis je tedy třeba vykládat tak, že zahrnuje toliko povinnost lékaře :
– vyhodnocovat vykázané ukazatele v souladu s pravidly lékařské vědy
– odborným způsobem upravit další průběh léčby v zájmu zajištění její optimalizace (jsou-li některé

ukazatele tzv. non-compliant)



Odpovědnost lékaře

Zakročovací povinnost
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý,
kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi
osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví
nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“

Má lékař zakročovací povinnost?
Povinnost lékaře spočívající v každodenním monitorování ukazatelů zachycených v rámci služby AirView a
případném kontaktování pacienta nelze považovat ani za tzv. zakročovací povinnost

Klíčové pojmy: „vytvoření nebezpečné situace“ a „kontrola nad nebezpečnou situací“
– lékaře nelze považovat za toho, kdo „vytvořil“ nebezpečnou situaci
– „kontrolou nad nebezpečnou situací“ se rozumí faktická moc ovládnout zdroj nebezpečí a zamezit

vzniku škod; lékaře nelze považovat ani za toho, kdo má nad takovou situací kontrolu
– lékař může nahlédnutím do příslušného on-line profilu případné non-compliant ukazatele zjistit, nelze z

nich však předem vyvozovat riziko konkrétní a reálně hrozící újmy, tím méně pak stupeň její závažnosti
– pokud nebude daná povinnost sjednána mezi lékařem a pacientem ve smluvní podobě, neměla by být z

povahy služby AirView bez dalšího dovozována



Odpovědnost lékaře - závěry a doporučení

Pro účely minimalizace rizika a pro vyloučení toho, že by „povinnost konat“ bylo možné vyvozovat z
povahy vztahu mezi lékařem a pacientem, doporučujeme při komunikaci s pacientem akcentovat zejména
následující aspekty:

 pacient musí být zejména poučen o tom, že je v případě jakýchkoli subjektivních obtíží či při podezření,
že přístroj nefunguje řádně, povinen kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb

 kontroly průběhu léčby probíhají vždy po prvních třech měsících používání přístroje a dále pak vždy jednou za
rok

 v mezidobí poskytovatel zdravotních služeb není povinen na každodenní bázi vyhodnocovat, a s ohledem na
kapacitní možnosti ani nevyhodnocuje, ukazatele shromážděné službou AirView, v důsledku čehož nemusí být
schopen individuální problémy pacienta rozpoznat okamžitě



Ochrana osobních údajů - GDPR

GDPR
 obecné nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation)
 začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018
 rovnocenná vymahatelnost práva v celé EU, stejné sankce a mnohem těsnější spolupráce dozorových orgánů
 dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu

zpracování (např. dokumentovat, že zpracovává pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná)
 nová práva subjektu údajů např.:

 právo vznést námitku proti zpracování

 právo na přenositelnost osobních údajů od jednoho správce k druhému, jestliže jsou údaje zpracovávány automatizovaně

 právo na přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány

 právo být zapomenut

 rozšíření definice osobních údajů – nově i technické parametry e-mail, IP adresa nebo tzv. cookie v zařízení
uživatele

 nová kategorie genetických a biometrických údajů - přísnější režim
 oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti údajů – povinnost ohlásit únik či ohrožení zabezpečení

osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin (v některých případech také povinnost
informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal)



Ochrana osobních údajů v rámci AirView – dopad GDPR

Platnost dříve udělených souhlasů
 souhlasy se zpracováním osobních údajů udělené před účinností GDPR budou platné pouze v případě, že
způsob jejich uvedení splňuje požadavky GDPR

 souhlas dle GDPR:
 svobodný
 konkrétní
 informovaný
 jednoznačný
 udělen prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením

Smlouvy o zpracování osobních údajů
 smlouvy, které nesplňují požadavky GDPR je třeba upravit
 obsah smluv o zpracování osobních údajů dle GDPR:

 Předmět a doba trvání
 Povaha a účel zpracování
 Typ a kategorie osobních údajů
 Závazek zpracovatele plnit požadavky GDPR



Profesionální řidiči a hlášení poruch obecnímu úřadu lékařem

Relevantní právní úprava
 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006, o řidičských průkazech
(přepracované znění)

 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu)

 vyhláška č. 277/2004 Sb. ze dne 26. dubna 2004, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení
osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších
předpisů



Způsobilost k řízení motorových vozidel

Formy způsobilosti
 pacient zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel
 pacient zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou
 pacient zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel

Posudek o zdravotní způsobilosti
 lékař posuzuje zdravotní stav a posudek vydává na základě:

 prohlášení pacienta

 výsledku lékařské prohlídky

 dalších potřebných odborných vyšetření

Posuzující lékař
 posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je:

 registrující poskytovatel pacienta, tj. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař
pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče

 lékař poskytující pracovně-lékařské služby, který posudek zpracovává na žádost zaměstnavatele

 lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství kteréhokoliv poskytovatele ambulantní zdravotní péče, jde-li o
pacienta, který nemá registrujícího lékaře nebo lékaře poskytující pracovně-lékařské služby



Hlášení poruch obecnímu úřadu 

Co se oznamuje
 je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou

nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel
 prohlášení pacienta, že netrpí nemocí, která by vylučovala nebo podmiňovala jeho způsobilost k řízení motorových vozidel

nezbavuje lékaře povinnosti oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Kdo oznamuje
 posuzující lékař
 každý lékař, který zjistí, že pacient:

 je žadatelem o řidičský průkaz nebo je držitelem řidičského průkazu, a zároveň
 není způsobilý nebo je způsobilý s podmínkou

Komu se oznamuje
 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o

řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění
 obvyklé bydliště: určeno především místem trvalého pobytu pacienta
 místo studia: adresa místa, kde probíhá výuka nebo podstatná část výuky v rámci základního, středního nebo vyššího

odborného vzdělávání, nebo v rámci prezenčního studia v akreditovaných studijních programech na vysoké škole
 zaměstnavateli, jedná-li se o profesionálního řidiče

Náležitosti oznámení
 nejsou stanoveny
 postačí dopisem
 identifikace pacienta, posudkový závěr, příp. konkretizace podmínky (u způsobilosti s podmínkou)



Další aspekty 

Prohlášení pacienta
 prohlášení pacienta, ve kterém uvede, že netrpí nemocí, která by vylučovala nebo podmiňovala jeho
způsobilost, nezbavuje (jakéhokoliv) lékaře povinnosti oznámit skutečnost, že je pacient způsobilý s podmínkou
nebo je pacient nezpůsobilý obci, pokud takovou skutečnost zjistí

Obsah zdravotnické dokumentace:
 stejnopis posudku a záznam o jeho převzetí pacientem
 záznam o zjištěných nemocech, které vedly k vydání posudku
 u odborných vyšetření závěry zjištění a vyšetření nebo odborných vyjádření
 jsou-li odborné zdravotní služby vyžádány jiným lékařem, pak též vystavenou žádanku
 záznamy o jiných významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta
 v případě pracovnělékařských služeb údaje o obsahu a podmínkách výkonu práce, k níž je zdravotní stav pacienta

(zaměstnance) sledován

Odpovědnost zaměstnavatele profesionálních řidičů
 odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou profesionálním řidičem (tj. zaměstnancem) je objektivní a
zaměstnavatel tak bude povinen způsobenou škodu třetím osobám nahradit

 zaměstnavatel má primárně prevenční povinnost, tj. měl by zaměstnancům zajistit takové podmínky, aby mohli
řádně plnit své pracovní úkoly (mj. také povinnost zaměstnavatele vyslat profesionálního řidiče na lékařskou
prohlídku)



Děkuji za pozornost!

Mgr. et Mgr. Veronika Filipová 
veronika.filipova@havelholasek.cz 
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