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Právo na soukromí 

 Jedno z nejdůležitějších 
základních práv fyzické osoby

Chrání její lidskou důstojnost a 
další hodnoty

Svobodná interakce s ostatními 
Právo zvolit si informace, které 
volně poskytuje svému okolí



Soukromí a důvěrnost

 Článek 10 Úmluvy  
 Právo na ochranu soukromí ve vztahu k 

informacím o zdravotním stavu

 Soukromí           získávání informací 

 Důvěrnost          sdělování informací 

 Naše právo na soukromí je tvořeno právem 
na vytvoření a kontrolu vlastního zobrazení, 
které sami veřejnosti předkládáme



Právo na soukromí 

 Čím je stále rozsáhlejší přístup k osobním, 
často důvěrným a diskrétním údajům, ať 
již ze strany jejich uživatelů, jako jsou 
pojišťovny, instituce důchodového 
zabezpečení, statistické orgány státní 
správy apod., tím je vztah mezi lékařem a 
pacientem relativnější



Právo na informační sebeurčení 

 Svoboda v rozhodování
 Možnost výběru vlastního chování v určité 

situaci 
 Právo i možnost zůstat pánem svého 

jednání i způsobu života
 ..Generální právo na autonomii osob, 

které logicky reaguje na nemožnost 
předvídat při formulování základních práv 
všechny v budoucnu se vyskytující zásahy 
do svobodného prostoru osoby...



Právo na informační sebeurčení ??

Ochrana veřejného zdraví 

 Poskytování informací ve veřejném 
zájmu 

Kdy převažuje veřejný zájem nad 
individuálním zájmem pacienta 
na sebeurčení ? 



Právo na informační sebeurčení v 
Úmluvě 

 Článek 2 –generální výkladové pravidlo 
 Článek 10 – ochrana soukromí a právo na 

informace
 Článek 5- řádné poučení a informovaný 

souhlas        

 V praxi zahrnují i zmocnění dalších osob k 
získání informací



Informace ve  veřejném zájmu 

 Test proporcionality 
 vyvažovat jednotlivé, právem 

chráněné zájmy
 Jaký vztah má informace o soukromí 

dotčeného k veřejnému zájmu? Má 
veřejnost právo znát ji? Potřebuje ji k 
občanskému rozhodování? Anebo pouze 
touží dozvědět se ji jako zajímavost?



Závěry

 Právo na informační sebeurčení v 
oblasti údajů o zdravotním stavu  

 Základní stavební kámen práva na 
ochranu soukromí

 Elektronizace zdravotnictví  
 Významné možnosti            
 Bezpečnostní a právní rizika pro 

poskytovatele zdravotních služeb i jejich 
příjemce



Závěry

 Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů -GDPR

 Zásadní význam ochrany údajů získávaných a 
zpracovávaných v souvislosti se zdravotním 
stavem  poskytováním zdravotních služeb

 Precizovat právo na informační sebeurčení ve 
vztahu k poskytovávání informací veřejnosti

 Zajištění svobody volně šířit informace 
především v rámci vzdělávací soustavy a 
akademického bádání 



Závěry

 Úmluva o biomedicíně není a nemůže 
být strnulým organismem, jehož 
rigidní výklad by neumožňoval využití 
všech technologických a vědeckých 
možností při poskytování zdravotní 
péče

 Diskutovat o vzájemném propojení 
práva na informační sebeurčení a 
svobody vědeckého bádání a tvůrčího 
šíření  informací



Děkuji za pozornost
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