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Nařízení GDPR pak termín citlivý údaj nepřímo defi nuje ve 
výčtu důvodů, kvůli kterým bylo obecné nařízení přijato (dále 
také jako „preambule“): Ve spojení s obecnými a horizontální-
mi právními předpisy o ochraně údajů „provádějícími směrnici 
95/46/ES existuje v členských státech několik právních předpisů 
specifi ckých pro určitá odvětví v oblastech, ve kterých je tře-
ba přijmout konkrétnější ustanovení. Toto nařízení rovněž po-
skytuje členským státům určitý prostor ke stanovení vlastních 
pravidel, včetně pravidel pro zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů („citlivé osobní údaje“). V tomto rozsahu na-
řízení nevylučuje, aby právo členského státu stanovilo okolnos-
ti konkrétních situací, při nichž dochází ke zpracování, včetně 
přesnějšího určení podmínek, za nichž je zpracování osobních 
údajů zákonné“.

Mezi defi nicemi uvedenými v ustanovení článku 4 GDPR však 
již pojem citlivý osobní údaj absentuje. Toto však neznamená, že 
by obecné nařízení nikterak nerozlišovalo mezi osobními údaji 
a zvláštní kategorií osobních údajů, které pojednávají o rase, et-
nickém původu, zdravotním stavu aj. 

Článek 9 GDPR (označený jako Zpracování zvláštních kate-
gorií osobních údajů) ukládá zákaz zpracování osobních údajů, 
které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických ná-
zorech, náboženském vyznání či fi lozofi ckém přesvědčení nebo 
členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biomet-
rických údajů za účelem jedinečné identifi kace fyzické osoby 
a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální 
orientaci fyzické osoby.

Opětovně jde tedy o změnu specifi kace zvláštní kategorie osob-
ních údajů, ke které došlo s ohledem na rozvoj moderních tech-
nologií přinášejících další možnosti identifi kace osob. Vyjma 
toho obecné nařízení nově defi nuje pojmy:
•  genetický údaj,
•  biometrický údaj,
•  údaj o zdravotním stavu.
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Genetickými údaji jsou podle GDPR „osobní údaje týkající 
se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, 
které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví 
a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené 
fyzické osoby“.

Genetické údaje by měly být defi novány jako osobní údaje tý-
kající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité 
fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku 
dotčené fyzické osoby, zejména chromozomů nebo kyseliny 
deoxyribonukleové (DNA) či ribonukleové (RNA), anebo z ana-
lýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace.

Biometrické údaje defi nuje obecné nařízení jako „osobní úda-
je vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se 
fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické 
osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifi kaci, 
například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje“.

V této souvislosti vyvstává otázka, zda je možné mezi biomet-
rické údaje zařadit i fotografi e či nikoliv. I na to lze v GDPR na-
lézt odpověď – zpracování fotografi í by nemělo být systema-
ticky považováno za zpracování zvláštních kategorií osob-
ních údajů, neboť na fotografi e se defi nice biometrických údajů 
vztahuje pouze v případech, kdy jsou zpracovávány zvláštními 
technickými prostředky umožňujícími jedinečnou identifi kaci 
nebo autentizaci fyzické osoby.

Poskytovatel zdravotní péče zpracovává o pacientovi kromě zá-
kladních identifi kačních údajů (kterými jsou podle § 53 odst. 2 
zákona o zdravotních službách „jméno, popřípadě jména, příjme-
ní, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce 
veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo 
pacienta, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, 
jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky 
a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České repub-
liky adresa bydliště mimo území České republiky“) a informaci 
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o pohlaví zejména informace o zdravotním stavu pacienta, o prů-
běhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších 
významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem 
pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, údaje 
zjištěné z rodinné a osobní i pracovní anamnézy pacienta, a je-li to 
důvodné, též údaje ze sociální anamnézy. Součástí zdravotnické 
dokumentace jsou i záznamy o informovaném souhlasu nebo na-
opak nesouhlasu, záznam o souhlasu s poskytováním informací.

Zjednodušeně lze tudíž říct, že takřka všechny informace na-
cházející se ve zdravotnické dokumentaci jsou osobními údaji. 
Většina z nich přitom bude patřit do zvláštní kategorie osobních 
údajů (jedná se o údaje o zdravotním stavu či genetické údaje 
nebo biometrické údaje).

Údaje o zdravotním stavu defi nuje GDPR jako „osobní údaje 
týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně 
údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím 
zdravotním stavu“.

Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty 
veškeré údaje související se zdravotním stavem subjektu údajů, 
které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném 
nebo duševním zdraví subjektu údajů. 

To zahrnuje informace o dané fyzické osobě shromážděné v prů-
běhu registrace pro účely zdravotní péče a jejího poskytování 
dotčené fyzické osobě podle směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady 2011/24/EU (9), číslo, symbol nebo specifi cký údaj 
přiřazený fyzické osobě za účelem její jedinečné identifi kace 
pro zdravotnické účely, informace získané během provádění 
testů nebo vyšetřování části těla nebo tělesných látek, včetně 
z genetických údajů a biologických vzorků, a jakékoliv infor-
mace například o nemoci, postižení, riziku onemocnění, anam-
néze, klinické léčbě nebo fyziologickém či biomedicínském sta-
vu subjektu údajů nezávisle na jejich původu, tedy bez ohledu 
na to, zda pocházejí například od lékaře nebo jiného zdravotní-
ka, z nemocnice, ze zdravotnického prostředku či diagnostic-
kých testů in vitro.


