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Úvod 

V prvej časti metodiky sa zameriavame na právnu úpravu a jej 

dosahy pre oblasť povinného zverejňovania informácií, zmlúv, faktúr 

a objednávok podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ustanovuje podmienky, 

postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám, ktoré majú povinné 

osoby k dispozícií. Informácie podľa tohto zákona sa povinne sprístupňujú 

bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa 

informácie požaduje.  

 

 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti taktiež patria medzi povinné 

osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť sprístupňovania informácií na ich 

webovom sídle.  

 

 V rámci tejto metodiky sa zameriame na povinne zverejňované 

informácie, a náležitosti, miesto a spôsob zverejňovania zmlúv, faktúr 

a objednávok na webovom sídle povinných osôb.  

 

 Taktiež v tejto časti objasníme postup vybavovania žiadostí podľa 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Druhá časť metodiky sa zameriava na prenos osobných údajov 

medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prípadne iným subjektom 

a osobou, ktorá sa nachádza v tretej krajine, t. j. mimo územia EÚ. 

   

Pre účely objasnenia spôsobu, akým má poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti postupovať sa v druhej časti nachádzajú návrhy, ako zvoliť 

najvhodnejší a najmenej zaťažujúci zo spôsobov prenosu osobných údajov. 
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1.  Povinne zverejňované údaje  

Medzi osoby, ktoré sú povinné zverejňovať a sprístupňovať informácie 

patria najmä štátne orgány, obce a vyššie územné celky. Medzi ostatné 

povinné osoby môžeme zaradiť právnické a fyzické osoby, ktorým 

zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach 

fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, prípadne 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie zriadené obcou alebo 

vyšším územným celkom alebo štátnym orgánom. Rovnako tak aj obchodné 

spoločnosti založené obcou, mestom alebo také obchodné spoločnosti, kde 

je akcionárom štát či vyšší územný celok, majú povinnosť zverejňovať 

faktúry, zmluvy a objednávky, ak sa týkajú hospodárenia s verejnými 

prostriedkami. 

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

je povinná osoba (výpočet vyššie) povinná zverejniť tieto 

informácie: 

 

a) Spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie a popis jej 

organizačnej štruktúry 

b) Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; 

informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť 

alebo iné podanie 

c) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku vrátane jeho 

náležitostí a podmienok 

d) Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní 

žiadostí a iných návrhov, vrátane lehôt 

e) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, na 

základe ktorých povinná osoba koná 

f) Sadzobník správnych poplatkov 

 

Tieto informácie musí povinná osoba zverejniť v jej sídle a na 

všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste. Ak povinná osoba 

prevádzkuje informačný systém obsahujúci informácie, pri ktorých osobitný 

zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, sú povinné informácie obsiahnuté 

v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej 

internetovej stránke.1 

 

 
1 § 6 ods. 2 a 3 Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám 
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Okrem týchto medzi povinne zverejňované údaje, ktoré sa musia 

nachádzať na webovom sídle subjektu patria predovšetkým zmluvy, 

faktúry, objednávky ako aj ďalšie údaje stanovené zákonom. 

 

1.1. Postup pri vybavení žiadosti  

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám upravuje postup vybavenia 
žiadosti v §14-21.  

 

1.1.1. Náležitosti žiadosti a ich doplnenie 

Je povinnosťou žiadateľa, aby bolo možné z jeho podania (žiadosti) 

vyvodiť nasledujúce skutočnosti: povinná osoba (ktorej je určená), 

identifikačné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt), 
informácia (predmet žiadosti) a návrh spôsobu sprístupnenia. 

 
Absencia náležitosti nespôsobuje jej neplatnosť, adresát (povinná 

osoba) musí žiadateľa vyzvať na doplnenie potrebnej náležitosti.  
 

Taktiež nie je podstatné označenie podania (žiadosť, sťažnosť, návrh 
a pod.), povinná osoba ho musí posudzovať podľa jeho obsahu. 

1.1.2. Spôsob zverejnenia informácie 

Informácie sa na žiadosť zverejňujú najmä ústne, nahliadnutím do 

spisu vrátane možnosti vyhotoviť výpis alebo odpis, odkopírovaním 
na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh 

s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, 
elektronickou poštou. Ak nie je možné aplikovať jednu z vyššie 

uvedených možností, povinná osoba dohodne so žiadateľom iný spôsob 
zverejnenia informácií. 

 
Osobitnou formou sa zverejňujú informácie aj v prípade nevidiacej 

alebo slabozrakej osoby. 
 

Žiadateľ v rámci žiadosti rozhodne, aký spôsob sprístupnenia 

informácie preferuje. Týmto návrhom sa povinná osoba musí riadiť, 
pokiaľ nie je objektívne možné túto podmienku splniť. V takom 

prípade musí povinná osoba dohodnúť so žiadateľom iný spôsob vybavenia 
žiadosti. 

 
V prípade nahliadnutia do spisu je napríklad povinná osoba povinná 

umožniť žiadateľovi vyhotoviť si zo spisu kópie listín (napr. fotoaparátom). 
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1.1.3. Spôsob zverejnenia osobitným skupinám osôb 

Povinnosť zverejňovať informáciu vo formách prístupných pre osoby 

nevidiace a slabozraké je osobitnou povinnosťou povinnej osoby.  
 

Uskutočňuje sa predovšetkým slepeckým (Braillovo) písmom, alebo 
zväčšeným písmom.  

 
Pri predložení žiadosti je  takýto žiadateľ povinný predložiť kópiu 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Obsah a rozsah 

zverejňovanej informácie nesmie byť týmto osobitným spôsobom 
obmedzený.  

1.1.4. Lehoty na vybavenie sťažností 

Povinná osoba musí žiadosť vybaviť v lehote 8 pracovných dní od 

podania žiadosti (15 dní pre žiadosť v Braillovom písme).  
 

Lehota začína plynúť nasledujúci pracovný deň po doručení, 
resp. podaní žiadosti. Do lehoty sa započítavajú len pracovné dni, nie 

víkendy, alebo dni pracovného pokoja. 
 

Lehotu možno zo závažných dôvodov predĺžiť o ďalších 8 dní 
(spolu 16 dní). Za závažné dôvody sa považujú len tieto dôvody: 

 
a) Vyhľadávanie a zber informácií sa uskutoční na inom mieste ako 

v sídle povinnej osoby 
b) Väčší počet oddelených informácií, alebo odlišných informácií v jednej 

žiadosti 
c) Preukázateľné technické problémy 

 

Predĺženie oznámi povinná osoba žiadateľovi bezodkladne. 

1.1.5. Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia 

Vybaviť žiadosť možno buď sprístupnením informácie, alebo 

vydaním písomného rozhodnutia o nesprístupnení informácie.  
 

Ak povinná osoba sprístupní požadované informácie, urobí o tom 

rozhodnutie zápisom v spise, ktorý je vedený k veci – t. j. žiadosti 
o informácie.2 Povinnosť o žiadosti viesť spis má povinná osoba len 

v prípade písomnej žiadosti o sprístupnenie informácie. Rozhodnutie 
v prípade inej žiadosti možno urobiť zápisom týchto údajov do evidencie 

žiadostí (§ 20), konkrétne do časti o výsledku vybavenia žiadosti.  

 
2 WIFLING, P., Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, VIA IURIS – Centrum pre práva občana: 2012 s. 165 
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Ak povinná osoba nesprístupní všetky požadované informácie, je 

povinná o tom vydať písomné rozhodnutie, ktoré sa žiadateľovi 

doručuje do vlastných rúk. Takéto rozhodnutie musí obsahovať výrok, 
odôvodnenie aj poučenie o odvolaní. Vo výroku je potrebné uviesť aj 

ustanovenie zákona, na ktorého základe sa rozhodlo a formulácia, že 
žiadosť sa zamieta. Ak sa žiadosť zamieta len sčasti, vo výroku musí byť 

presne vymedzené, ktoré informácie sa nesprístupňujú.  
 

Odôvodnenie musí obsahovať skutočnosti, ktorého viedli 
k rozhodnutiu, úvahy, ktorými bol vedený pri hodnotení dôkazov, 

ako aplikoval právne predpisy, a ako sa vyrovnal s námietkami 
účastníkov a ich vyjadreniami. 

 
V rozhodnutí musí byť takisto obsiahnuté poučenie o odvolaní (resp. 

rozklade), ktoré obsahuje informáciu o tom, či je možné voči 
rozhodnutiu podať odvolanie, resp. rozklad, kde a v akej lehote je 

možné odvolanie, resp. rozklad podať. Ak nemožno voči rozhodnutiu 

podať odvolanie, musí poučenie obsahovať informáciu o tom, ktorý súd 
alebo prostredníctvom ktorého správneho orgánu a v akej lehote je 

možné opravný prostriedok podať. 
 

Pre bližšie objasnenie obsahu rozhodnutia odporúčame použiť 
nasledovnú publikáciu - https://viaiuris.sk/wp-

content/uploads/2017/08/publikacia-komentar-infozakon.pdf (s. 149-200) 

1.2. Povinné zverejňovanie zmlúv 

Zmluvy sa zverejňujú iba za predpokladu, že sa týkajú nakladania 

s majetkom, či nakladania s verejnými prostriedkami.  

 

Povinne zverejňovanú zmluvu môžeme definovať ako písomnú 

zmluvu, ktorú uzavrel subjekt bez ohľadu na predmet či hodnotu a ktorá sa 

týka verejných financií, resp. verejného majetku, ktorý sa získal za verejné 

prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania 

s majetkom a nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.3  

 

Zmluvy, ktoré zo zákona nepodliehajú povinnému zverejňovaniu sú 

najmä služobné zmluvy, pracovné zmluvy a dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmluvy, ktorých 

predmetom je umelecký výkon alebo jeho použitie a ďalšie.4 

 
3 SÝKORA, J.: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi. Zverejňovanie povinných údajov na webovom 
sídle bez porušenia GDPR. RAABE: 2018. s. 21 
4 § 5a ods. 5 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2017/08/publikacia-komentar-infozakon.pdf
https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2017/08/publikacia-komentar-infozakon.pdf
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Takúto povinne zverejňovanú zmluvu je potrebné sprístupniť na 

webovom sídle v úplnom znení, čo v praxi znamená, že poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti musí zmluvu ( či už kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, 

nájomnú zmluvu, dohodu o hmotnej zodpovednosti a pod.) uverejniť 

v celistvosti s dodržaním počtu strán, vrátane príloh, ako aj za súčasného 

dodržania pravidiel ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti je na mieste 

uviesť, že sa nezverejňujú tie časti zmluvy, ktoré obsahujú rodné čísla, 

bankové čísla účtov, podpisy, súkromné e-mailové schránky alebo kontá. 

 

Veľmi dôležité v súvislosti so zverejňovaním zmlúv a údajov na nich 

je, že zmluva vždy musí obsahovať aj uvedenie sumy. Takýto údaj sa 

nemôže vymazať, ani podmieniť súhlasom druhej zmluvnej strany. 

 

1.2.1. Miesto a čas zverejnenia zmlúv 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zaslať zmluvu na 

účely jej zverejnenia v registri prostredníctvom webového sídla 

www.crz.gov.sk s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali 

- avšak bez konkrétneho podpisu účastníkov, dátumu podpisu zmluvy 

a odtlačku pečiatky účastníkov zmluvy.5 Podpis účastníkov zmluvy je teda  

osobným údajom, ktorý sa nezverejní.  

 

Povinne zverejňované údaje je potrebné zverejniť aj na webovom 

sídle poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vo všeobecnosti teda 

platí, že ak je určitá zmluva zverejnená v centrálnom registri, tak ju je 

potrebné sprístupniť aj na webovom sídle povinnej osoby.  

 

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas 

existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, 

najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti.6 

 

1.2.2. Spôsob zverejnenia zmlúv 

 

 
5 SÝKORA, J.: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi. Zverejňovanie povinných údajov na webovom 
sídle bez porušenia GDPR. RAABE: 2018. s. 16-17 
6 § 5a ods. 14 Zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám 

http://www.crz.gov.sk/
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Nesprávny a nezákonný spôsob zverejnenia zmlúv spočíva len v 

uvedení dátumu podpisu, označenia dodávateľa a predmetu zmluvy. 

Uvedený spôsob sám o sebe nemožno považovať za zverejnenie zmluvy.  

 

Zverejnený údaj musí obsahovať odkaz na prílohu, ktorá umožní 

oprávnenej osobe vidieť zmluvu ako celok a to vrátane jej príloh a 

dodatkov. Za nezákonný spôsob možno považovať napríklad situáciu, kedy 

povinný subjekt zverejní len prvú a poslednú stranu zmluvy.  

  

Príkladným spôsobom má zmluvy uverejnené na svojom webovom 

sídle Nemocnica svätého Michala, a. s., ktorá má zverejnený zoznam zmlúv 

spolu s dátumom ich podpisu7 ako aj odkaz, prostredníctvom ktorého je 

sprístupnená plná verzia zmluvy v .pdf formáte za súčasného dodržania 

pravidiel ochrany osobných údajov spočívajúcich vo „vybielení“ bankového 

účtu a podpisov zmluvných strán.8 

 

1.3. Povinne zverejňovanie faktúr 

 

Medzi povinne zverejňované dokumenty patria aj faktúry, ktorých 

zverejnenie sa realizuje výlučne na webovom sídle organizácie, pretože 

tieto nie je potrebné registrovať v centrálnom registri.  

Podstatnými náležitosťami faktúry je označenie zmluvných strán, 

uvedenie sumy (osobitne je potrebné v tejto súvislosti upozorniť na 

požiadavku uvedenia sumy s dodatkom či ide o sumu, ktorá v sebe zahŕňa 

aj DPH, prípadne uvedenie, že ide o sumu bez DPH) a fakturované plnenie. 

To znamená, že napríklad splatnosť faktúry, spôsob uhradenia faktúry, 

resp. dátum jej úhrady nepatria medzi údaje, ktoré je potrebné povinne 

zverejniť na webovom sídle.  

Dôležité je upozorniť, že faktúra sa nikdy nezverejňuje bezprostredne po 

jej vystavení, ale až po jej úhrade, resp. do 30 dní od úhrady. Taktiež 

faktúra sa na rozdiel od zmluvy, nezverejňuje ako celok, ale na webovom 

sídle sa sprístupní len prehľad o uhradenej faktúre. Rovnako tak nie je 

 
7  Bližšie pozri https://www.nsmas.sk/informacie/zmluvy/zmluvy-2011.html?start=100 
8  Bližšie pozri chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.nsmas.sk/index.php?option=com_rsform&ta
sk=submissions.view.file&hash=8e00c7a45932cb24f52cdc493972b040&Itemid=217 



8 

potrebné zverejňovať aj prílohy faktúry, akými sú napríklad súpis prác či 

preberací protokol.  

Vzorovým príkladom môže byť napríklad Nemocnica Poprad, a. s., ktorá 

má správne, priamo na svojom webovom sídle uverejnený zoznam 

dodávateľských faktúr, ktorý obsahuje údaje o čísle faktúry, dodávateľovi 

a jeho adrese spolu s IČO, cenu s DPH, dátum vystavenia, splatnosti, 

doručenia a úhrady. Niektoré z týchto údajov sú síce nadbytočné, ale ich 

zverejnenie sa nepovažuje za porušenie zákona. Po otvorení vybranej 

faktúry sa zobrazí prehľad (nie len) podstatných náležitostí povinne 

zverejňovanej faktúry vrátane fakturovaného plnenia, ktoré sa nachádza 

v kolónke „Popis faktúry“, vo vybranej faktúre bolo fakturovaným plnením 

„overenie meradiel tlaku krvi“.9 

 Naopak nie úplne správne má údaje o faktúrach na svojom webovom 

sídle zverejnené Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, ktorá 

v dokumente .pdf obsahujúcom faktúry z roku 202010 neuvádza či ide 

o fakturovanú sumu vrátane DPH, alebo bez DPH. Uvedenie tejto informácie 

sa považuje za podstatnú náležitosť pri zverejňovaní faktúr.  

 

1.4. Povinné zverejňovanie objednávok 

 

 Povinne zverejňovanými objednávkami sú také objednávky, ktoré sa 

priamo týkajú povinne zverejňovaných zmlúv. Tieto je potrebné zverejniť 

do desiatich dní po ich vystavení. 

 

 Povinné zverejňovanie objednávok na webovom sídle sa netýka tých 

objednávok, ktoré boli uskutočnené telefonicky, a teda telefonicky 

realizované objednávky nepodliehajú povinnému zverejňovaniu. Ak sa ale 

objednávka realizuje elektronicky, najmä napríklad prostredníctvom 

formuláru, je potrebné zverejniť jej prehľad.  

 

 Objednávky sa rovnako ako faktúry, nezverejňujú ako celok, ale len ako 

prehľady o vystavených objednávkach. Tieto prehľady musia obsahovať 

predovšetkým určenie predpokladanej sumy, a to buď s DPH alebo bez 

DPH. Súčasťou zverejňovania musí byť aj informácia o osobe, ktorá 

 
9  Bližšie pozri https://www.nemocnicapp.sk/faktury.php 
10  Bližšie pozri https://www.snop.sk/nemocnica/transparentna-nemocnica/faktury/ 
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objednávku podpísala a to v rozsahu meno, priezvisko, určenie pracovnej 

funkcie.  

 

 Veľmi správne má na svojom webovom sídle zverejnený zoznam 

objednávok Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, ktorá 

správne uvádza sumu objednávky bez DPH/ s DPH ako aj informácie 

o osobe, ktorá tú ktorú objednávku podpísala vrátane určenia jej pracovnej 

funkcie – v danom prípade označením „riaditeľ“.11 V tejto súvislosti je ešte 

dôležité dodať, že objednávky uskutočnené prostredníctvom e-mailu, ktoré 

nemajú charakter vystavenia nie je potrebné zverejňovať.12  

  

1.5. Ochrana osobných údajov pri zverejňovaní 

Pri plnení tzv. informačnej povinnosti môže dôjsť častokrát k narážaniu 

na určité obmedzenia v súvislosti s ochranou osobných údajov. V tomto 
prípade dochádza k stretu dvoch základných ústavných práv, ktoré stoja 

v podstate na opačných stranách a tým dochádza k stretu právnych 
predpisov, ktoré uvedené práva regulujú. Pôjde na jednej strane o právo 

na informácie, ktoré zaručuje čl 26 Ústavy SR a tiež zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám č. 211/2000 Zb. a na druhej strane o právo na 

ochranu osobných údajov, ktoré tiež zaručuje Ústava SR v čl. 22 a ktoré je 
zároveň regulované zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 

a všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, označované aj ako GDPR (ďalej len 
ako „nariadenie GDPR“). 

Pri plnení povinnosti zverejňovania informácii je potrebné mať teda 

v merítku právne predpisy z oboch „táborov“. Je nepochybné, že pri 
povinnom zverejňovaní informácií a dokumentov treba dodržiavať najmä 

zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR. Ide o základné 
pravidlo, ktoré je potrebné dodržiavať na to, aby sa uplatňovaním jedného 

práva neporušovalo právo druhé.  
Vzhľadom ku skutočnosti, že v texte sa uvádza aj zákon o ochrane 

osobných údajov, ako aj nariadenie GDPR, je potrebné si uviesť, kedy je 
aplikuje zákon a kedy nariadenie.  

Ako vyplýva z čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ, nariadenie je priamo 
aplikovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ, bez ohľadu na to, či naň 

nadväzuje vnútroštátna právna úprava alebo nie. Z nariadenia GDPR z čl. 2 
ods. 2 písm. a) vyplýva, že nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie 

osobných údajov pri výkone činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti práva 
EÚ. Z uvedeného teda vyplýva, že to, kedy sa použije nariadenia GDPR 

 
11  Bližšie pozri https://www.snop.sk/nemocnica/transparentna-nemocnica/objednavky/ 
12 SÝKORA, J.: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi. Zverejňovanie povinných údajov na webovom 
sídle bez porušenia GDPR. RAABE: 2018. s. 69. 
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a kedy zákon o ochrane osobných údajov, závisí od toho, či ide o činnosti, 
ktoré spadajú do pôsobnosti práva EÚ alebo nie.  

 V prípade povinného zverejňovania informácii je potrebné v súvislosti 

s aplikáciou príslušného právneho predpisu na ochranu osobných údajov 
rozlišovať povinné zverejňovanie informácii obcou, t.j. povinnosti podľa § 5, 

5a a 5b – tzv. proaktívne zverejňovanie informácií. Na tieto prípady sa bude 
aplikovať zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Uvedený zákon 

sa bude aplikovať aj na sprístupňovanie informácií na žiadosť – tzv. 
sprístupňovací režim. Ďalším režimom je tzv. osobitný alebo tzv. európsky 

režim. V rámci tohto režimu, v prípadoch uvedených v § 21b-21k – 
sprístupňovanie informácií na opakované použitie, bude aplikované 

nariadenie GDPR.  
Pod uvedené režimy možno zaradiť aj poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, a to nemocnice. Je dôležité však identifikovať, tie nemocnice, 
ktoré sú založené výlučne subjektmi ako ministerstvo, VÚC, mesto a obec. 

Z tohto dôvodu majú povinnosť podľa zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám zverejňovať niektoré informácie.  

Predtým, než sa budeme venovať otázke zverejňovania osobných údajov 

spolu so zverejňovaním povinných informácií, bude potrebné si aspoň 
stručne vymedziť, čo sa rozumie pod pojmom osobný údaj. V zmysle čl. 4 

bod 1 nariadenia GDPR sú osobnými údajmi akékoľvek informácie 
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len 

„dotknutá osoba“), pričom identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na 

identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické 

pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 
sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Môže sa teda jednať o údaje ako 

sú titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, fotka, kontaktné 
informácie, číslo bankového účtu, zdravotné informácie a pod. Osobným 

údajom môže byť aj e-mailová adresa, ale aj počítačová IP adresa, 
lokalizačné údaje. Osobnými údajmi, ktoré sú významné z pohľadu 

poskytovateľa služieb zdravotnej starostlivosti tiež môžu byť genetické 

údaje, biometrické údaje, údaje ktoré sa týkajú fyzického alebo duševného 
zdravia, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, 

ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. Ide o osobitnú 
kategóriu osobných údajov, na spracovanie ktorých sa vzťahujú osobitné 

pravidlá.  
Vyššie uvedený výpočet osobných údajov možno označiť ako 

demonštratívny výpočet charakteristík určujúcich fyzickú osobu. 
Vymedzenie pojmu osobného údaja, ako aj ich demonštratívny výpočet 

je dôležitý z pohľadu charakteru zverejňovaných informácií. Zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám sa v § 9 venuje ochrane osobnosti 

a osobných údajov. V ods. 2 uvádza, že informácie o osobných údajoch 
fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok 

ustanovených osobitným zákonom (zákon o ochrane osobných údajov), 
povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon alebo na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ďalej 
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uvádza, že aj dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, takýto 
súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. V prípade, ak takáto osoba už 

nežije, súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. 

Pri posudzovaní zverejňovania osobných údajov povinnou osobou podľa 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám je potrebné rozlišovať, či ide 

o fyzickú osobu, ktorá nie je verejne činná a fyzickú osoba, ktorá naopak je 
verejným činiteľom, verejným funkcionárom a pod. Zákon v § 9 ods. 3 tieto 

verejne činné osoby konkrétne vymenúva, pričom zároveň určuje, ktoré 
informácie, sa v prípade týchto osôb, zverejňujú. Pôjde o titul, meno, 

priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do 
funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej 

činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, 
v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, mzda, plat alebo 

platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo 

štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu. Z uvedeného 
výpočtu možno vyvodiť, že aj keď ide o osobné údaje fyzickej osoby podľa 

nariadenia GDPR, napriek tomu, aj bez súhlasu takejto verejne činnej 

osoby, ich možno zverejniť a nepožívajú právnu ochranu v zmysle ochrany 
osobných údajov. Sprístupnenie týchto informácií nie je porušením ochrany 

osobných údajov alebo súkromia. ide o vyjadrenie princípu prevažujúceho 
verejného záujmu. Jedinú výnimku tvorí povinnosť mlčanlivosti podľa 

osobitných predpisov, a to napr. zákona o Slovenskej informačnej službe, 
zákona o Policajnom zbore a pod. Pre účely poskytovania zdravotnej 

starostlivosti môže ísť o subjekt, ktorý je vo vedúcej pozícii v nemocnici, 
ktorej zriaďovateľom je subjekt povinný na zverejňovanie informácií, ako 

napríklad ministerstvo. Môže sa jednať o informácie o riaditeľovi takejto 
nemocnice. V takomto prípade môžu, resp. v zmysle zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám, musia byť zverejnené informácie o jeho funkcii, 
platových pomeroch a pod.  

Zákon v tejto súvislosti explicitne hovorí o tom, ktoré údaje nie sú 
osobnými údajmi. Tými sú: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu a označenie nehnuteľnosti v špecifickom prípade. Osobným 

údajom sú e-mailová adresa, podpis, číslo občianskeho preukazu, rodné 
číslo a číslo bankového účtu (platí iba pre fyzické osoby, pre právnické 

osoby táto ochrana neplatí).  
V prípadoch povinného zverejňovania dokumentov, t.j. zmlúv, faktúr 

a pod., ktoré uzatvára alebo vystavuje poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, je treba dbať na to, aby neboli zverejnené napr. rodné čísla, 

dátumy narodenia, čísla účtov, súkromné kontaktné údaje na 
zamestnancov a podobne. Názov súboru, resp. odkaz na neho by teda mal 

v stručnosti identifikovať jeho obsah, čo napr. v prípade zmlúv znamená jej 
predmet a číselnú identifikáciu.13 Typickým príkladom sú prípady 

zverejňovania zmlúv a faktúr pri nákupe zdravotníckych prístrojov 
prostredníctvom verejného obstarávania. Aj v týchto prípadoch však, ak 

 
13 SÝKORA, J.: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi. Zverejňovanie povinných údajov na webovom 
sídle bez porušenia GDPR. RAABE: 2018. s. 36. 
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zverejňované dokumenty obsahujú osobné údaje, na zverejnenie ktorých 
bol daný súhlas dotknutej osoby, je potrebné zo strany povinnej osoby 

uplatňovať zásady ochrany osobných údajov, a to najmä zásadu 

minimalizácie osobných údajov, ako aj zásadu minimalizácie uchovávania 
osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov je nevyhnutné zo strany 

povinnej osoby vymedziť účel spracúvania a uchovávania a zverejňovania 
týchto údajov. Je teda možné uviesť, že uchovávanie osobných údajov je 

prípustné len dovtedy, kým je to nevyhnutné vo vzťahu k účelu 
spracúvania, dotknutá osoba musí byť informovaná o tom, dokedy budú jej 

osobné údaje spracúvané. V prípade spracúvania osobných údajov musí 
prevádzkovateľ vždy disponovať právnym základom, a to aj v prípade, ak 

spracúva zverejnené osobné údaje.  
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2. Prenosy osobných údajov do tretích 

krajín 

V sektore zdravotníctva sa niekedy dostaneme do situácie, kedy je 

potrebné spolupracovať s osobami mimo územia EÚ. Napríklad môže ísť 
o situácie, kedy zariadenie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť necháva 

robiť rozbory v laboratóriách, alebo zariadeniach nachádzajúcich sa mimo 
územia Európskej Únie. 

 
V danej situácii je potrebné osobitne ošetriť prípadný prenos osobných 

údajov tak, aby zodpovedal požiadavkám európskej aj vnútroštátnej 

legislatívy.  
 

Pre štandardnú spoluprácu, kde nie je potrebné aby tretia osoba vedela 
identifikovať fyzické osoby – pacientov, odporúčanými riešeniami sú 

anonymizácia a pseudonymizácia osobných údajov.  
 

Ak však nie je možné uskutočniť predmet spolupráce bez odovzdania 
osobných údajov, ktoré možno stotožniť s konkrétnym pacientom, 

prichádzajú do úvahy štandardné zmluvné doložky pre krátkodobú 
spoluprácu a záväzné vnútropodnikové pravidlá pre dlhodobú 

spoluprácu v rámci skupiny podnikov. 
 

Pri poskytovaní osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) je potrebné 
zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany osobných údajov a dispozície 

s nimi ako v prípade vnútroštátneho prenosu, alebo prenosu v rámci EÚ. 

Je to predovšetkým preto, že v krajinách mimo Európskej Únie nie je možné 
priamo sankcionovať porušiteľov práva na ochranu osobných údajov, 

a takisto ani kontrolovať ďalšie prenosy osobných údajov na osoby odlišné 
od prvotných zmluvných strán. Preto sú pre tento prenos stanovené 

rozsiahlejšie povinnosti, ktoré musia prevádzkovateľ, sprostredkovateľ 
splniť. 

 
 Inak sa vystavuje riziku vysokých pokút za nesplnenie si tejto 

povinnosti (do maximálnej výšky 20 000 000€ alebo 4% obratu, podľa  
toho, ktorý údaj je vyšší) a prípadných nárokov na náhradu škody 

jednotlivých fyzických osôb, ktorú im porušením zákonnej povinnosti 
spôsobil. 

 
Preto je nevyhnutné, aby sa účastníci tohto prenosu podrobne venovali 

jeho nastaveniu tak, aby splnili všetky zákonné povinnosti, ktoré im 

vyplývajú tak z vnútroštátneho práva, tak aj z práva Európskej Únie. 
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Pre určenie rozsahu povinností je kľúčové určiť, či ide o krajinu, o ktorej 
rozhodla Európska Komisia ako o krajine, ktorá zaručuje primeranú 

úroveň ochrany alebo nie. Ak ide o takúto krajinu, tak na prenos osobných 

údajov do tejto krajiny nie je potrebné žiadne osobitné povolenie.14 
Pre tieto účely Európska Komisia zverejňuje zoznam krajín, pre ktoré bolo 

určené osobitné postavenie krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany. 
 

Ak sa však daná krajina nenachádza v zozname vedenom v Úradnom 
vestníku EÚ, alebo na webovom sídle Európskej Komisie15, musí poskytnúť 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ primerané záruky, za 
podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva 

a účinné právne prostriedky nápravy.16 Medzi tieto patria najmä 
štandardné zmluvné doložky a záväzné vnútropodnikové pravidlá. 

 
V rámci spolupráce medzi USA a EÚ historicky fungovali koncepty Safe 

Harbor, ktorý neskôr nahradil dnes už neplatný Privacy Shield. Fungovali 
na opt-in princípe pre spoločnosti v USA, ktoré sa mohli dať zapísať do 

zoznamu Ministerstva Obchodu. Privacy shield bol zrušený Rozhodnutím 

Súdneho Dvora EÚ vo veci C-311/18, známym ako Schrems II, kde súdny 
dvor konštatoval, že:  

 
„Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti 
ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ 

a USA je neplatné.“ 
 

Aktuálny právny stav prenosu osobných údajov do USA sa spravuje 
režimom tretích krajín, teda predovšetkým nástroje záväzných 

vnútropodnikových pravidiel a štandardných zmluvných doložiek.  

2.1. Záväzné vnútropodnikové pravidlá 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá (Binding Corporate Rules) sú 

mechanizmom primeraných záruk, ktorý sa využíva v prípade, ak prenos 
osobných údajov prebieha medzi podnikmi určitej vymedzenej 

skupiny. Dozorným orgánom riadne schválené záväzné vnútropodnikové 
pravidlá sú garanciou ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, a preto 

prenos osobných údajov do tretích krajín realizovaný podľa týchto pravidiel 
nevyžaduje žiadne ďalšie povolenie alebo oznámenie dozornému orgánu.17 

 
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj 
„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) – čl. 45 ods. 1 
15 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_sk (zoznam krajín a proces, iba v angličtine) 
16 Čl. 46 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
17 HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. a kolektív: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov/GDPR, Veľký komentár, Eurokódex,  Bratislava, júl 2018 s. 431 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sk
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sk
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Tie však sú pre jednorazovú alebo krátkodobú spoluprácu 

zdravotníckych zariadení s tretími osobami z krajín mimo EÚ zbytočne 

náročné na realizáciu.  
 

Ich aplikovateľnosť by prichádzala do úvahy iba v prípade dlhodobej 
vzájomnej spolupráce v rámci skupiny poskytujúcej určité služby, napr. 

spolupráca nemocnice so sieťou laboratórií alebo zahraničných nemocníc. 
Aj to však prichádza do úvahy najmä vtedy, ak je účelné zanechať 

identifikačný charakter prenášaných údajov. Inak je na mieste zvážiť 
pseudonymizáciu osobných údajov, napríklad ich nahradením 

identifikačnými číslami vzoriek, resp. pacientov. Tu je však vždy kľúčové 
zabezpečiť, aby cezhraničný spracovateľ osobných údajov nepoznal kľúč na 

získanie osobných údajov z ich pseudonymizovaných foriem. 
 

 

2.2. Štandardné zmluvné doložky 

Ďalšou zo záruk je aplikácia štandardných zmluvných doložiek pre 

spracovateľov osobných údajov18. Štandardné zmluvné doložky v podstate 
predstavujú súbor vzorových zmluvných ustanovení vyjadrených buď 

v kompletnom znení, alebo formou požiadaviek na doplnenie vyžadovaných 
minimálnych náležitostí, ktoré tvoria prílohu Rozhodnutí Európskej Komisie 

2001/497/ES a 2010/87/EÚ. V praxi sa používajú tak, že sa všetky 
vzorové doložky zapracujú do zmluvy o prenose osobných údajov.19 

 
Samotné znenie štandardných zmluvných doložiek sa môže takisto 

uviesť do zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť. 

 
Štandardné zmluvné doložky, ktoré boli vydané podľa smernice 

95/46/ES ostávajú v platnosti až do momentu ich zrušenia alebo 
nahradenia Európskou Komisiou. 

 
Obsahom týchto doložiek sú najmä identifikačné údaje zmluvných strán, 

ako aj právo tretích osôb voči vývozcovi, dovozcovi aj subdodávateľom 
osobných údajov. Taktiež je podstatná doložka rozhodného práva, ktorá 

určuje ako rozhodné právo vývozcu, t. j. prevádzkovateľa, ktorým je 
subjekt v rámci EÚ. 

 
V doložke 10 je obsiahnuté navyše pravidlo, ktorým sa strany zaväzujú, 

že doložky nebudú meniť ani upravovať. Nie je to však v rozpore 

 
18 Vzory dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sk/TXT/?qid=1595589036353&uri=CELEX:02010D0087-20161217 
19 HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. a kolektív: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov/GDPR, Veľký komentár, Eurokódex,  Bratislava, júl 2018 s.  427 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?qid=1595589036353&uri=CELEX:02010D0087-20161217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?qid=1595589036353&uri=CELEX:02010D0087-20161217
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s prípadným dojednaním ďalších doložiek, ktoré však nesmú byť 
v rozpore so štandardnými zmluvnými doložkami.  

 

Súčasťou doložiek je aj dobrovoľná doložka o odškodnení medzi 
stranami, ktorá zakladá náhradu všetkých výdavkov spojených s porušením 

povinnosti druhou stranou. Táto jediná doložka však nie je povinnou 
a strany si ju môže dojednať na základe zmluvnej voľnosti. 

2.3. Výnimky pre osobitné situácie 

V rámci prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré neboli 

Európskou Komisiou posúdené ako poskytujúce primerané záruky ochrany 
existuje ešte jeden osobitný režim prenosu. 

 

Ten je však vo väčšine prípadov podmienený súhlasom dotknutej 
osoby so samotným prenosom, po tom, čo bola informovaná 

o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu 
absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk. 

 
Bez súhlasu dotknutej osoby je prenos možný len vo veľmi limitovaných 

situáciách, ako sú napríklad dôležité dôvody verejného záujmu, 
nevyhnutnosť pre uplatnenie, preukázanie a obhajovanie právnych 

nárokov, životne dôležité záujmy dotknutej alebo iných osôb, ak je 
dotknutá osoba nespôsobilá právne vyjadriť súhlas a iné. 

 
Aplikácia týchto ustanovení je najmä z dôvodu vágnosti dôvodov 

prenosu značne riziková, keďže subjekt prevádzkovateľa bude povinný 
tieto dôvody preukázať v prípadnom konaní o pokute, alebo náhrade 

škody spôsobenej dotknutej osobe. Preto nie je možne odporučiť aplikáciu 

týchto výnimiek pre väčšinu situácií. 

2.4. Ojedinelý prenos osobných údajov 

Prevádzkovateľ, ktorý nemôže preniesť osobné údaje na základe 
rozhodnutia o primeranosti, alebo na základe primeraných záruk 

a zároveň ak sa neaplikuje výnimka pre osobitnú situáciu, môže 
uskutočniť prenos len za kumulatívneho splnenia týchto štyroch 

podmienok: 
 

a. Prenos nie je opakujúcej sa povahy 

b. Prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb 
c. Prenos je nevyhnutný na účely závažných oprávnených 

záujmov prevádzkovateľa (či prevažujú nad záujmami dotknutých 
osôb) 

d. Prevádzkovateľ poskytol vhodné záruky založené na posúdení 
všetkých okolností a rizík sprevádzajúcich zamýšľaný prenos 
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Prevádzkovateľ je v tomto prípade povinný informovať dotknutú 

osobu podľa nariadenia, ako keby ich získal od tretej osoby (čl. 13 a 14) 

a o oprávnených záujmoch, ktoré týmto prenosom sleduje. Takisto je 
povinný informovať príslušný dozorný orgán. 

 
Túto možnosť takisto nemožno odporúčať ako štandardný prístup 

v oblasti zdravotníctva, keďže je zbytočne komplikovaná a náročná 
(informačné povinnosti voči dotknutým osobám a dozornému orgánu) 

oproti alternatívam pseudonymizácie a anonymizácie, prípadne 
poskytnutia primeraných záruk podľa nariadenia.  

 
 

2.5. Aplikácia pre sektor zdravotníctva 

Všetky primerané záruky nápravy však majú zložitý proces ich 
zabezpečenia, preto v prípadoch, kedy nie je nevyhnutné ponechať 

identifikačný aspekt osobných údajov je vhodnejšie tieto údaje 
pseudonymizovať, alebo anonymizovať.  

 
Napríklad, ak ide o situáciu, keď sa v treťom štáte nachádza 

laboratórium, alebo expert na určitú problematiku, s ktorým má záujem 
nemocnica, alebo iný subjekt zdravotnej starostlivosti komunikovať, je na 

mieste uviesť iba údaje potrebné napr. k analýze vzorky a prideliť jej 
identifikačné číslo, na základe ktorého nebude možné identifikovať 

osobu, ktorej tieto údaje patria (t. j. pseudonymizovať).  
 

Zakaždým prechádzať procesom štandardných zmluvných doložiek, 

alebo iným spôsobom primeranej záruky je neefektívne a nesleduje ani účel 
tohto prenosu, ktorým je v prvom rade určenie vlastností vzorky/diagnózy, 

nie však jej stotožnenie alebo diferenciácia vo vzťahu k dotknutej osobe. 
 

Ak sa však zdravotnícke zariadenie nachádza v situácii, kedy nie je 
pseudonymizácia, prípadne anonymizácia účelná a existuje dôvodná 

potreba ponechať identifikačný aspekt prenášaných údajov, odporúčanou 
formou záruky sú štandardné zmluvné doložky, ktorých použitie je 

oproti záväzným vnútropodnikovým pravidlám značne jednoduchšie. 
 

Použitie záväzných vnútropodnikových pravidiel ako primeranej 
záruky prichádza do úvahy len v prípade, ak zdravotnícke zariadenie (napr. 

nemocnica) plánuje dlhodobú spoluprácu s vopred určenými 
subjektami vo väčšom množstve a rozsahu.  

2.5.1. Pseudonymizácia 
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Pseudonymizácia je proces, v ktorom osoba disponujúca osobnými 
údajmi tieto údaje nahradí identifikačným číslom, alebo iným kľúčom, 

z ktorého bez ďalšieho nemožné spätne tieto osobné údaje získať.  

 
Napríklad pôjde o situáciu ak nemocnica označí pacientov číselnými 

kódmi pre účel nemožnosti stotožnenia údajov o ich zdraví s konkrétnymi 
osobami neoprávneným subjektom. Pre tento účel musí prevádzkovateľ 

disponovať osobitným kľúčom, ktorý umožňuje stotožnenie osoby 
s identifikačným číslom. Tento kľúč by mal byť chránený a nemal by byť 

prístupný veľkému počtu zamestnancov. 
 

Pseudonymizovaný údaj však nie je anonymným údajom. Vo vzťahu 
k prevádzkovateľovi sa naň rovnako vzťahujú ustanovenia nariadenia. 

 
Rozdielnu kvalifikáciu môžeme určiť v prípade sprostredkovateľa, 

alebo iného príjemcu pseudonymizovaných údajov. Ten bez toho, aby mal 
k dispozícii kľúč prevádzkovateľa nevie tieto údaje stotožniť s konkrétnou 

osobou. 

 
Preto, pre osoby, ktoré nedisponujú kľúčom nemôže ísť o osobný 

údaj, keďže nespĺňa podmienky definície v nariadení – nemožno 
fyzickú osobu na jeho základe identifikovať. 

 
Aj pre účely cezhraničného prenosu osobných údajov sa podľa nás 

potreba primeraných záruk na prenos správne pseudonymizovaných 
údajov neuplatní. 

 
Kľúčovým však zostáva, aby prevádzkovateľ (napr. poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti) zodpovedne zabezpečil svoj kľúč proti prístupu 
tretích osôb. 

2.5.2. Anonymizácia  

Na rozdiel od pseudonymizácie, anonymizované údaje nemožno 

spätne stotožniť s fyzickou osobou. Preto sa na nich nebudú aplikovať 
ustanovenia nariadenia ani zákona o ochrane osobných údajov. 

 
Podľa recitálu 26 Nariadenia o GDPR: 

 
„Zásady ochrany údajov by sa preto nemali uplatňovať na anonymné 

informácie, konkrétne na informácie, ktoré sa nevzťahujú na identifikovanú 

alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ani na osobné údaje, ktoré sa stali 
anonymnými takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie 

je identifikovateľná. Toto nariadenie sa preto netýka spracúvania 
takýchto anonymných informácií vrátane spracúvania na štatistické 

účely alebo účely výskumu.“ 
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  Anonymizácia údajov preto znamená výmaz všetkých informácií 

a kľúčov, ktoré umožňujú stotožnenie údajov s fyzickou osobou.  

 

  Anonymné údaje sú teda také údaje, medzi ktorými neexistuje 

spojenie so subjektom údajov a toto spojenie nemôže byť 

prevádzkovateľom ani nikým iným za rozumného predpokladu obnovené.20 

Príkladom sú napr. zverejňované rozsudky súdov na základe zákona 

o slobode informácií, v ktorých sú osoby označované napríklad ako 

„xxxxxx“; to znamená, že viaceré osoby v rámci rozhodnutí nemožno od 

seba rozlíšiť (napr. páchateľ, svedok aj obeť sú označené „xxxxxx“). Takto 

je jednoznačne, s výnimkou silne medializovaných prípadov možné vylúčiť 

akékoľvek spätné stotožnenie jednotlivých údajov s fyzickými osobami, ich 

nositeľmi. 

  

  V zdravotníckej praxi prichádza anonymizácia osobných údajov do 

úvahy len v obmedzených prípadoch, keď spätné stotožnenie osoby 

s údajom nie je potrebné a podstatné sú len údaje samotné (napr. vedecké 

štúdie zamerané na korelácie biometrických údajov a pod.). 

 

 
20 ŽŮREK, J. Praktický průvodce GDPR, ANAG, 2017 s. 145-147 
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