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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

 

obracím se na Vás na základě opatření, která v souvislosti s GDPR, tj. obecným nařízením na 

ochranu osobních a citlivých údajů, přijímají všichni zpracovatelé osobních dat, mezi něž 

patří jak zdravotnická zařízení, tak orgány ochrany veřejného zdraví. 

V zájmu dodržování povinnosti uložené v ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ze strany zdravotnických zařízení, a v zájmu efektivní výměny informací o osobních 

a citlivých údajích o pacientech mezi orgány ochrany veřejného zdraví a zdravotnickými 

zařízeními je třeba přijmout opatření, která umožní vzájemnou spolupráci při zajišťování 

epidemiologických šetření a nastavování protiepidemických opatření, aniž by byly 

porušovány zákony na ochranu osobních údajů. 

Vzhledem k výše uvedenému Vám navrhuji výměnu informací přes „Úložiště 

epidemiologických dat“, což je bezpečný způsob, který je již několik let využíván řadou 

laboratoří a zdravotnických zařízení pro poskytování informací orgánům ochrany veřejného 

zdraví, a splňuje požadavky na ochranu osobních i citlivých dat. Správcem tohoto úložiště je 

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a pro možnost využívání „Úložiště“ je 

třeba se na ÚZIS zaregistrovat. 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

doufám, že naše dosavadní vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat, i když způsob 

komunikace se poněkud změní.  

S pozdravem 

 

 

MUDr. Jarmila Rážová Ph.D. v. r. 

ředitelka 

Všem poskytovatelům zdravotních a 

sociálních služeb ve Středočeském 

kraji 
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Rozdělovník 

1. Adresáti 

2. ÚZIS, Doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D. – ředitel, Palackého nám. 4 , P.O. BOX 

60128 01  Praha 2 

3. KHS Stč. k. – a. a.  


