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ÚVOD

Pred viac ako dvoma rokmi nadobudlo účinnosť nariadenie č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a v nadväznosti na európsku právnu úpravu bola modifikovaná 
aj naša tuzemské právna úprava (rovnako i právne poriadky všetkých členských 
štátov EÚ). Európske nariadenie, pre ktoré sa zaužívala skratka GDPR (z an-
glického názvu „General Data Protection Regulation on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on the free movemet 
of such data“, v ďalšom texte „nariadenie“, „GDPR“) vnieslo do oblasti regulá-
cie ochrany súkromia a osobných údajov „nový vietor“. GDPR prinieslo nielen 
formálne sprísnenie podmienok pre nakladanie s osobnými údajmi, vymedzilo 
nové práva a povinnosti pre osoby, ktoré s osobnými údajmi nakladajú, zvied-
lo nové inštitúty, ale nepochybne zmenilo i celkový pohľad na význam údajov 
a ich ochranu. V tuzemskom právnom poriadku bola právna úprava ochrany 
osobných údajov doplnená zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov, ktorý zrušil dovtedy platný zákon o ochrane osobných údajov. Nadobudol 
účinnosť rovnako ako nariadenie 25. mája 2018. Nariadenie i zákon o ochrane 
osobných údajov sú rozsahom aplikácie nastavené široko, len niekoľko sfér je 
vylúčených z ich právneho dosahu (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o ochrane 
osobných údajov). Vo všeobecnosti možno uviesť, že GDPR a zákon o ochra-
ne osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou 
osobou, a to v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti. Rovnako sa nová 
právna úprava nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, pri kto-
rých to charakter ich činnosti vylučuje (Slovenská informačná služba, Vojenské 
spravodajstvo a Národný bezpečnostný úrad). Spracúvanie osobných údajov 
týmito inštitúciami podlieha osobitnému právnemu režimu. 

Nová právna úprava ochrany osobných údajov, ktorej základným kameňom 
je európske nariadenie, sa dotýka aj oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti. Autorský kolektív sa v predkladanej monografii venuje parciálnej proble-
matike zodpovednosti za spracovanie osobných údajov, a to z rôznych vzájomne 
interagujúcich aspektov problematiky. Problematika inštitútu zodpovednosti je 
v tuzemskej vedeckej a odbornej spisbe hojne spracúvaná. V nadväznosti na 
novú právnu úpravu, a to predovšetkým európsku, ktorá vnáša jednotný právny 
rámec do právnych poriadkov všetkých členských štátov, sa autori zaoberajú 
inštitútom zodpovednosti v kontexte spracovania osobných údajov. Zámerom 
autorského kolektívu je analyzovať inštitút zodpovednosti za spracovanie osob-
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ných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Inštitút zodpovednosti 
v oblasti zdravotníctva je analyzovaný komplexne. Analýza je v nadväznosti 
na nevyhnutné vymedzenie základných pojmoch venovaná vymedzeniu poj-
mu a inštitútu zodpovednosti v GDPR, ktoré nekoreluje s ponímaním pojmu 
a inštitútu zodpovednosti v tuzemskej právnej regulácii a doktríne. V ďalších 
kapitolách monografie autori akcentujú súvisiace témy. 
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1. kapitola  
ZÁKLADNÉ POJMY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V kontexte riešení otázok zodpovednosti pri a za spracúvanie osobných údajov 
je nevyhnutné v úvode predkladanej monografie vymedziť základné pojmy, kto-
ré sú signifikantné pre ďalší výskum a pochopenie danej problematiky. 

Základné pojmy pri spracúvaní osobných údajov oscilujú v rámci vyme-
dzenia vecnej (materiálnej) pôsobnosti GDPR. Vecnú pôsobnosť GDPR upra-
vuje článok 2 GDPR, a  to pozitívne a negatívne. Pozitívna vecná pôsobnosť 
znamená, že GDPR sa vzťahuje „na spracúvanie osobných údajov vykonávané 
úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými 
než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria 
súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informač-
ného systému.“1 Aplikácia GDPR sa tak z hľadiska vecnej pôsobnosti viaže na 
splnenie dvoch podmienok:
• musí ísť o spracúvanie,
• osobných údajov. 

Tieto dva termíny sú legálne definované v GDPR a budú predmetom výkla-
du v nasledujúcej stati.

Negatívna pôsobnosť GDPR je vymedzená prostredníctvom taxatívnej 
enumerácie oblastí a situácií, v ktorých je nariadenie neaplikovateľné.2 

Prvou situáciou je, ak spracúvanie osobných údajov prebieha v rámci čin-
nosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie. V tejto súvislosti môže ísť naprí-
klad o bezpečnosť národných štátov, ktorá je výlučne v právomoci jednotlivých 
členských štátov EÚ.

Druhá situácia negatívnej pôsobnosti GDPR sa týka spracúvania osobných 
údajov členskými štátmi pri vykonávaní činností patriacich do rozsahu pôsob-
nosti hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o Európskej únii. Výslovne uvedené ustanove-
nia zakladajúcej zmluvy EÚ sa týkajú činnosti EUROJUST-u a EUROPOL-u.

Tretia situácia je výnimka z  pôsobnosti, ktorá sa aplikuje v  prípade, že 
spracúvanie osobných údajov prebieha fyzickou osobou v rámci výlučne osob-
nej alebo domácej činnosti.3 GDPR však nedefinuje, o aké situácie konkrétne 

1 Článok 2 ods. 1 GDPR.
2 Pozri článok 2 ods. 2 GDPR.
3 Článok 2 ods. 2 písm. c) GDPR.
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ide. Judikatúra SDEÚ však naznačuje určitý smer, aké aktivity môžu do tejto 
výnimky patriť. O spracúvanie v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti 
nepôjde vtedy, ak sú osobné údaje zverejnené na internete.4 Zároveň v inom 
prípade SDEÚ judikoval, že monitorovanie ulice kamerovým systémom umiest-
neným nad dverami domu taktiež nemožno zahrnúť pod výlučne osobnú alebo 
domácu činnosť.5

Štvrtou situáciou je aplikovanie režimu implementácie smernice Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely 
výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rám-
cového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (tzv. Policajná smernica). Na aplikácie 
tejto výnimky musia byť splnené dve podmienky. Prvá podmienka je, že pôjde 
o tzv. trestnoprávne účely, a to účely predchádzania trestným činom, ich vyšet-
rovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo výkonu trestných sankcií vrátane 
ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzania. Zároveň 
tieto účely musí sledovať príslušný orgán, ktorými v podmienkach Slovenskej 
republiky sú Policajný zbor SR, Vojenská polícia SR, Zbor väzenskej a justičnej 
stráže SR, Finančná správa SR, prokuratúra a súdy.6

Vzhľadom na uvedené a výskumné ciele stanovené v úvodnej kapitole je 
nevyhnutné bližšie analyzovať pojmy spracúvanie osobných údajov, osobný údaj 
a údaje týkajúce sa zdravotného stavu. 

1.1 Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je legálne definované v článku 4 v bode 2 GDPR, 
a to demonštratívnymi výpočtom spracovateľských operácií, ktoré možno sub-
sumovať pod definíciu spracúvania osobných údajov. V zmysle daného článku 
sa pod spracúvaním osobných údajov rozumie „operácia alebo súbor operácií 
s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, za-
znamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo 
zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením 
alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obme-

4 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. novembra 2003 č. C-101/01 Bodil Lindqvist.
5 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 11. decembra 2014 č. C-212/13 Ryneš.
6 Pozri § 3 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.
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dzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automa-
tizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.“ 

Vzhľadom na to, že ide o demonštratívny výpočet, spracúvaním osobných 
údajov bude v podstate akákoľvek činnosť s osobnými údajmi. Navyše je potreb-
né uvedomiť si, že o spracúvanie osobných údajov pôjde iba vtedy, ak je účelom 
tejto aktivity osobné údaje spracúvať. Nepôjde o spracúvanie osobných údajov 
v prípade náhodného styku s nimi. 

V zmysle dikcie článku 2 ods. 1 GDPR sa toto nariadenie aplikuje na spracú-
vanie osobných údajov, ktoré je vykonávané (i) automatizovanými prostried-
kami, (ii) čiastočne automatizovanými prostriedkami alebo (iii) manuálne, ak 
osobné údaje tvoria súčasť informačného systému.

O čisto automatizované spracúvanie by išlo v prípade, ak by napríklad al-
goritmus poskytol analýzu zdravotného stavu pacienta a následne by bez inter-
vencie človeka stanovil diagnózu a liečbu. 

V prípade čiastočne automatizovaného spracúvania by v uvedenom prípa-
de nakoniec o stanovení diagnózy a liečby rozhodol človek a v procese by bol 
prítomný ľudský zásah.7 

Pri treťom type spracúvania osobných údajov je potrebné sa pristaviť. GDPR 
ustanovuje, že sa vzťahuje na spracúvanie inými než automatizovanými pro-
striedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného sys-
tému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému. Laicky 
povedané, ide o tzv. manuálne spracúvanie osobných údajov. Pojem informačný 
systém je legálne definovaný pojem v článku 4 v bode 6 GDPR ako: „akýkoľvek 
usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, 
bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuo-
vaný na funkčnom alebo geografickom základe.“ To prakticky znamená, že pred-
metná definícia reflektuje spracúvanie osobných údajov inak ako elektronicky, 
napr. v papierovej forme. Na aplikáciu GDPR je však potrebné, aby osobné údaje 
v papierovej forme boli usporiadané a dalo sa v nich vyhľadávať podľa určitých 
kritérií.8 Manuálne spracúvanie osobných údajov predstavuje napr. kartotéka 
pacientov u lekára zoradená podľa abecedy.9

7 Zhodne HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. Nariadenie o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 
2018, s. 75.

8 BERTHOTY, J et al. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 1. vydanie. Praha: 
C. H. Beck, 2018, s. 154.

9 Informačný systém je v zmysle článku 4 bod 6 GDPR definovaný ako „akýkoľvek uspo-
riadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na 
to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo 
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SDEÚ však v prípade Svedkovia Jehovovi10 tento tradičný historický výklad 
neakceptoval a značne rozšíril chápanie tohto pojmu. V danom prípade išlo 
o spracúvanie osobných údajov svedkov Jehovových pri podomovej návštevnej 
činnosti. Daní jednotlivci si do svojich denníkov zapisovali poznámky o navští-
vených osobách. Jednou z prejudiciálnych otázok bolo, či takéto zaznamenáva-
nie možno subsumovať pod definíciu informačného systému v zmysle legisla-
tívy na ochranu osobných údajov. SDEÚ pomerne jednoznačne uviedol, že áno, 
pretože v týchto poznámkach je možné pomerne jednoducho vyhľadávať. Tým 
sa odlíšil od tradičného vnímania pojmu informačný systém, ktorý nevyžadoval 
iba „jednoduché vyhľadávanie“, ale vyhľadávanie podľa určitých kritérií, čomu 
nasvedčuje aj samotná definícia diskutovaného pojmu v GDPR. 

1.2 Osobný údaj

Osobný údaj je najdôležitejším pojmom GDPR a jeho výklad podstatne ovplyv-
ňuje, či sa daná legislatíva bude aplikovať alebo nie. GDPR definuje osobné 
údaje v článku 4 v bode 1 ako „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“. Zároveň v druhej vete totožného článku 
uvádza demonštratívny výpočet identifikátorov, prostredníctvom ktorej možno 
dotknutú osobu identifikovať.

WP29 vo svojom usmernení vymedzila štyri prvky definície osobných 
údajov a to takto: „Osobné údaje sú (1) akékoľvek informácie (2) týkajúce sa 
(3) identifikovanej alebo identifikovateľnej (4) fyzickej osoby (ďalej len „dotknu-
tá osoba“).“11 Aby informácia mohla byť klasifikovaná ako osobné údaje, tieto 
kritéria musia byť splnené kumulatívne. 

Prvý prvok definície osobného údaja predstavuje požiadavku „akejkoľvek 
informácie“. Už z predmetnej definície možno vyvodiť, že legislatíva rozlišuje 
medzi výrazmi informácia a údaj, pretože nie každá informácia bude osobným 
údajom.

Pri výklade predmetného prvku WP29 zvýrazňuje povahu, obsah a formát, 
ktorý zachytáva informácie. Čo sa povahy informácie týka, môže ísť o informá-

geografickom základe“. Je nutné poznamenať, že v rámci slovenskej právnej kultúry došlo 
k dezinterpretácii tohto pojmu, avšak v zmysle staršej smernice a aj GDPR ide o manuálne 
spracúvanie údajov v rámci systému, v ktorom sa dá vyhľadávať podľa určitého kľúča.

10 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. júla 2018 č. C-25/17 Jehovan todistajat.
11 Article 29 Data Protection Party: Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Adopted 

on 20th June, s. 6.
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cie objektívne, ale aj subjektívne (hodnotiace úvahy či názory).12 Ilustrovať to 
možno na príklade lekára, ktorý si do zdravotnej dokumentácie pacienta zapíše 
svoje poznámky ku zdravotnému stavu dotknutej osoby alebo počet krokov, 
ktoré za deň urobí používateľ aplikácie na meranie krokov.

Z hľadiska obsahu informácie môže ísť o citlivé osobné údaje, ale aj o údaje, 
ktoré sa netýkajú súkromného života jednotlivcov v užšom zmysle. WP29 ako 
príklady uvádza aktivity jednotlivca v zamestnaní či ekonomické alebo sociálne 
väzby a správanie.13 Formát informácie môže byť taktiež rôznorodý. Definícia 
pojmu osobný údaj pokrýva akékoľvek vyjadrenie informácie (číselné, slovné, 
grafické, audiovizuálne atď.). Zároveň nosičom (médiom) danej informácie 
môže byť čokoľvek od papiera, elektronického dokumentu, zápisu v podobe 
binárneho kódu až po video či zvukovú nahrávku.14

Druhým prvkom definície osobných údajov je aspekt, informácia, ktorá sa 
musí týkať identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Všeobecne sa infor-
mácia dotknutej osoby týka, ak je o jednotlivcovi.15 Pri analýze diskutovaného 
prvku definície osobných údajov WP29 rozlišuje medzi troma spôsobmi, ako 
sa informácia môže dotknutej osoby týkať. Konkrétne ide o zložku týkajúcu sa 
obsahu, účelu alebo výsledku.16 Informácia sa týka dotknutej osoby z hľadiska 
obsahu v prípadoch, ktoré sú najviac jednoznačné z praktického pohľadu. Ilu-
strovať to možno na príklade informácií v zamestnaneckom spise, občianskych 
preukazoch či zdravotných záznamoch pacienta uvedených pod jeho menom. 
Informácia sa týka dotknutej osoby z hľadiska účelu v takých prípadoch, keď 
je plánované jej použitie na účely hodnotenia, spracúvania alebo iného ovplyv-
ňovania dotknutej osoby z pohľadu jej postavenia alebo spávania.17 WP29 ako 
príklad uvádza záznam (log) hovoru uskutočneného telefonických zariadením 
v súkromnej spoločnosti. Informácia sa týka dotknutej osoby z hľadiska vý-
sledku v tom prípade, ak je rozumný predpoklad, že použitie informácie bude 
mať vplyv na práva alebo záujmy dotknutej osoby za konkrétnych skutkových 
podmienok. Ako príklad možno uviesť automatizovanú diagnostiku pacienta 
prostredníctvom algoritmu a následné odporúčanie liečby.

12 Ibidem, s. 6.
13 Ibidem.
14 Article 29 Data Protection Party: Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Adopted 

on 20th June, s. 7.
15 Ibidem, s. 9.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Azda najdôležitejšou a najkomplexnejšou časťou definície osobných údajov 
je tretí prvok – či sa informácie týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej 
osoby. O identifikovanú osobu ide vtedy, keď už máme dostatok informácií na 
identifikáciu jednotlivca a jeho odlíšenie od zvyšku skupiny. Pri identifikova-
teľnej osobe máme k dispozícii nejaké informácie, ale daná osoba ešte nie je 
identifikovaná a na jej identifikáciu potrebujeme dodatočné informácie, pričom 
získanie týchto informácií je možné.18 

Identifikácia je možná prostredníctvom tzv. identifikátorov, ktoré reflektujú 
určitý vzťah k dotknutej osobe. Môže ísť o meno, vzhľad, charakteristiku, vnú-
tornú kvalitu, zamestnanie, funkciu a podobne. GDPR obsahuje demonštratív-
ny výpočet identifikátorov: „meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkaz na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu 
tejto fyzickej osoby“.19 

Dotknutú osobu možno identifikovať priamo alebo nepriamo. Priama 
identifikácia spočíva v použití jedného unikátneho identifikátora, na základe 
ktorého môžeme jednotlivca vyčleniť zo skupiny a identifikovať ho. WP29 ako 
prostriedok priamej identifikácie uvádza meno a priezvisko, aj keď nie vždy na 
základe neho je možné danú osobu identifikovať a často sú potrebné aj ďalšie in-
formácie.20 Priamym identifikátorom v prostredí Slovenskej republiky je podľa 
nás rodné číslo.21 Napriek tomu je však nutné mať na zreteli, že musia existovať 
v daných podmienkach reálne možnosti toto rodné číslo priradiť konkrétnej 
osobe a iba vtedy pôjde o osobné údaje. Na rozdiel od priamej identifikácie, 
nepriama identifikácia spočíva v kombinácii unikátnych identifikátorov, ktoré 
spolu predstavujú dostatočnú sumu informácií na identifikáciu jednotlivca.22 
Môže ísť napríklad o kombináciu preferencií, veku, bydliska či aktuálnej polohy. 

Ako bolo uvedené, je potrebné sa komplexnejšie pristaviť pri identifikovateľ-
nosti osoby, a teda pri situácii, keď niekto určité informácie má (entita A), avšak 
nie sú dostatočné na identifikáciu jednotlivca. Zároveň existuje tretia strana 

18 Ibidem, s. 12.
19 Článok 4 bod 1 GDPR posledná veta.
20 Article 29 Data Protection Party: Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Adopted 

on 20th June, s. s. 13.
21 Zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle definuje rodné číslo v § 2 ods. 1 takto: „Rodné číslo 

je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), ktorý zabezpečuje jej 
jednoznačnosť v informačných systémoch.

22 Article 29 Data Protection Party: Opinion 4/2007 on the concept of personal data. Adopted 
on 20th June, s. 13.
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(entita B), ktorá disponuje ďalšími informáciami, a tie v spojení s informáciami, 
ktoré drží entita A, dokážu dotknutú osobu identifikovať a tvoria tak osobné 
údaje.

Ako k identifikovateľnosti pristupovať, rozhodol SDEÚ v prípade Breyer,23 
kde interpretoval recitál 26 smernice 95/46/EHS, ktorý prevzal aj totožný recitál 
v GDPR.24

Recitál 26 upravuje tzv. test primeranej pravdepodobnosti,25 ktorý rieši otáz-
ku, kedy je primerané pravdepodobné, že dotknutá osoba bude identifikovateľ-
ná. Práve tento test primeranej pravdepodobnosti je predmetom výkladu SDEÚ 
v prípade Breyer.

Skutkovo sa prípad týkal otázky, či dynamická IP adresa predstavuje osobný 
údaj v zmysle staršej legislatívy na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ 
webového sídla mal k dispozícii IP adresu užívateľa, no nemal priamo infor-
máciu, na koho je táto IP adresa registrovaná. Tieto informácie má zvyčajne 
k dispozícii poskytovateľ internetového pripojenia. Otázka teda bola, či pre 
prevádzkovateľa webového sídla predstavuje IP adresa osobný údaj v zmysle 
legálnej definície. SDEÚ svoje úvahy začal tým, že odmietol klasifikovať dy-
namickú IP adresu ako priamy identifikátor a ďalej sa zaoberal iba otázkami 
identifikovateľnosti prostredníctvom kombinácie unikátnych identifikátorov.26 
Pragmaticky vychádzal z legislatívnej definície osobných údajov, ktorá umož-
ňuje dotknutú osobu identifikovať aj nepriamo s tým, že samotný identifikátor 
izolovane nemusí danú osobu identifikovať.27 SDEÚ sa priklonil k stanovisku 
generálneho advokáta28 a  prevzal jeho argumentáciu, že „možnosť spojenia 
dynamickej IP adresy s uvedenými ďalšími informáciami, ktoré má k dispozícii 
tento poskytovateľ internetového pripojenia… nenastane vtedy, keď identifikácia 

23 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. októbra 2016 č. C-582/14 Patrick Breyer.
24 „Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky 

prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu 
identifikáciu fyzickej osoby. Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, že sa prostried-
ky použijú na identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, 
ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase 
spracúvania, ako aj na technologický vývoj.“

25 BERTHOTY, J et al. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 1. vydanie. Praha: 
C. H. Beck, 2018, s. 127 – 129.

26 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. októbra 2016 č. C-582/14 Patrick Breyer, body 38 – 39.
27 Ibidem, bod 41.
28 Návrhy generálneho advokáta Manuel Campos Sánchez – Bordona vo veci C-582/14 Pat-

rick Breyer.
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dotknutej osoby je zakázaná právnymi predpismi alebo prakticky neuskutočniteľ-
ná, napríklad preto, lebo by si vyžadovala neprimerane veľa času, financií alebo 
ľudských zdrojov, takže pravdepodobnosť identifikácie sa v skutočnosti javí ako 
zanedbateľná“.29 Toto rozhodnutie tak znamená, že ak existujú právom dovolené 
prostriedky na identifikáciu jednotlivca, pôjde o osobné údaje. V prípade uve-
denom predtým je napr. veľmi pravdepodobné, že sa prevádzkovateľ webového 
sídla môže v prípade kybernetických útokov obrátiť na orgány činné v trest-
nom konaní, ktoré kontaktujú poskytovateľa internetového pripojenia na účely 
identifikácie používateľa, na ktorého je daná IP adresa registrovaná, prípadne 
využiť vyšetrovacie metódy na zistenie totožnosti danej osoby. SDEÚ sa tak ne-
priklonil ani k objektívnej a ani k subjektívnej interpretácii identifikovateľnosti, 
ale zvolil strednú cestu a zvýraznil existenciu právne dovolených prostriedkov 
identifikácie. Tieto musia byť zároveň vždy posudzované v kontexte konkrét-
nych skutkových okolností. K tejto interpretácii sa nedávno priklonil aj Najvyšší 
súd Slovenskej republiky pri riešení otázky identifikovateľnosti fyzickej osoby na 
základe mena a priezviska v kombinácii s informáciami o miestnej príslušnosti 
súdu podľa bydliska žalovaného.30

GDPR v definícii osobných údajov výslovne hovorí o akýchkoľvek infor-
máciách týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 

1.3 Údaje o zdravotnom stave

1.3.1 Definícia a jej výklad
Vzhľadom na charakter predkladanej monografie považujeme za nevyhnutné 
analyzovať zdravotné údaje, resp. údaje o zdravotnom stave. Kým analyzujeme 
pojem údajov o zdravotnom stave v zmysle GDPR, považujeme za vhodné uviesť 
definíciu daných údajov v technickej norme ISO 27799. Táto norma precízne 
definuje údaje o zdravotnom stave týmto spôsobom: „Každá informácia, ktorá 
súvisí s telesným alebo duševným zdravím človeka alebo s poskytnutím služieb 
zdravotnej starostlivosti, ktorá môže obsahovať: a) informácie o evidencii z dô-
vodu poskytnutia služieb lekárskej starostlivosti, b) informácie o úhradách alebo 
opodstatnenosti zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jednotlivca, c) číselný údaj, 
symbol alebo iný kód priradený jednotlivcovi na jeho jednoznačnú identifikáciu 
na zdravotné účely, d) všetky informácie o jednotlivcovi získané počas poskytnutia 

29 Ibidem, body 45 – 46.
30 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. júna 2019 sp. zn. 10Sžik/2/2017, 

body 34 a nasl.
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služieb zdravotnej starostlivosti, e) informácie získané z testov alebo vyšetrovania 
telesných tkanív, výlučkov alebo iných telesných látok a f) identifikáciu odborníka 
poskytujúceho zdravotnú starostlivosť jednotlivcovi.“ Európsky dozorný úradník 
na ochranu údajov (EDPS) pri revidovaní právneho rámca na ochranu osob-
ných údajov navrhoval zavedenie podobne detailnej definície údajov o zdravot-
nom stave, avšak zákonodarca dal prednosť vágnejšej definícii.31

GDPR explicitne neupravuje údaje o zdravotnom stave, ale pozná kategóriu 
tzv. údajov týkajúcich sa zdravia. 

Údaje týkajúce sa zdravia majú svoju legálnu definíciu v článku 4 ods. 15 
GDPR. Údaje týkajúce sa zdravia „sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo 
duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej 
starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave“. Definíciu 
ďalej dopĺňa recitál 35 GDPR.32 SDEÚ vo svojej judikatúre už dávnejšie vyme-
dzil tento pojem pomerne široko, keď judikoval, že tieto údaje je nutné „vykladať 
širšie, tak aby zahrňoval informácie týkajúce sa všetkých zložiek zdravia človeka, 
fyzických ako aj duševných“.33 WP29 vo svojom liste k definícii údajov o zdravot-
nom stave uviedla, že tradičné ponímanie predmetných dát ako údajov spracú-
vaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je už prekonané. Tieto informá-
cie tradične zahŕňali údaje o diagnóze a liečení jednotlivca, jeho kontaktov či 
medicínskeho a klinického výskumu. 34 V rámci dynamického rozvoja techno-
lógií však údaje týkajúce sa zdravotného stavu predstavujú aj dáta spracúvané 
v rámci aplikácií, ktoré neprevádzkujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. 

31 Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti (2009/C 128/03), body 16 – 17.

32 Recitál 35 GDPR: „Osobné údaje týkajúce sa zdravia by mali zahŕňať všetky údaje týkajúce 
sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom 
alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby. Zahŕňajú aj 
informácie o fyzickej osobe získané pri registrácii na účely poskytovania služieb zdravot-
nej starostlivosti danej fyzickej osobe alebo pri ich poskytovaní podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/24/EÚ; číslo, symbol alebo osobitný údaj, ktorý bol fyzickej osobe 
pridelený na individuálnu identifikáciu tejto fyzickej osoby na zdravotné účely; informácie 
získané na základe vykonania testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok 
vrátane genetických údajov a biologických vzoriek; a akékoľvek informácie, napríklad o cho-
robe, zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe, alebo o fyziolo-
gickom alebo biomedicínskom stave dotknutej osoby bez ohľadu na zdroj týchto informácií, 
či už pochádzajú napríklad od lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, z nemocnice, 
zo zdravotníckej pomôcky alebo z vykonania diagnostického testu in vitro.“

33 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. novembra 2003 č. C-101/01 Bodil Lindqvist, bod 50.
34 Article 29 Working Party: Letter to the Director of Sustainable and Secure Society Directo-

rate of the European Commission. Published 5 February 2015, s. 2.
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Ako príklady WP29 uvádza inteligenčný kvocient jednotlivca, údaje o alergiách 
a závislostiach poskytnuté školám alebo zamestnávateľovi, návštevy podpor-
ných skupín (anonymní alkoholici alebo iné stretnutia) prípadne poskytnutie 
informácie orgánom verejnej moci, že v domácnosti sa nachádza osoba, ktorá je 
zdravotne znevýhodnená. Údaje o zdravotnom stave možno zároveň derivovať 
aj z nákupu či používania konkrétnych tovarov alebo služieb, ako napr. nákup 
tehotenského testu či senzorické monitorovanie neobvyklých chorôb. Zároveň 
takéto údaje spracúvajú aj prevádzkovatelia klinických a medicínskych testov či 
dotazníkov na účely zistenia zdravotného stavu.35 

Na druhej strane spektra podľa WP29 stoja údaje, ktoré sú spracúvané 
v rámci aplikácií, ktoré nikdy nebudú predstavovať osobné údaje, resp. údaje 
týkajúce sa zdravia. Ako príklad je uvedený počet krokov meraných apliká-
ciou, ktoré samo osebe nemusí ešte reflektovať zdravotný stav používateľa, avšak 
v spojení s inými informáciami takúto hodnotu už majú.36

Ak vezmeme do úvahy legislatívne vymedzenie, názory WP2937 a doktrí-
nu,38 tak možno konštatovať, že údaje o zdravotnom stave predstavujú tri ka-
tegórie informácií:
1.  „Tradičné“ informácie o zdravotnom stave jednotlivca ‒ údaje týkajúce sa 

zdravotného stavu jednotlivca v súčasnosti, ale aj budúcnosti vrátane rizika 
vzniku ochorenia (výsledky krvných testov, obezita, vyššia konzumácia al-
koholických nápojov).

2.  Informácie získané zo senzorických zariadení ‒ údaje, ktoré ako také neod-
haľujú informácie týkajúce sa zdravotného stavu jednotlivca, ale v kombi-
nácii s inými majú takýto potenciál (napr. údaje získané prostredníctvom 
mobilných aplikácií merajúcich počet urobených krokov počas určitého 
časového obdobia alebo rýchlosť chôdze).

35 Ibidem, s. 2 ‒ 3.
36 Ibidem.
37 Article 29 Working Party: Letter to the Director of Sustainable and Secure Society Directo-

rate of the European Commission. [online]. Published 5 February 2015. [cit. 08.06.2020]. 
Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/
otherdocument/files/2015/20150205_letter_art29wp_ec_health_data_after_plena-
ry_en.pdf a Príloha [online]. [cit. 09.06.2020]. Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/
data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2015/20150205_letter_
art29wp_ec_health_data_after_plenary_annex_en.pdf

38 PURTOVA, N. Health Data for Common Good: Defining the Boundaries and Social Dilem-
mas of Data Commons [online]. Tilburg Law School Research Paper No. 15/2016, s. 10 
a nasl. [cit. 08.06.2020. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=2807455
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3.  Všetky údaje spracúvané s cieľom odhaliť informácie týkajúce sa zdravotné-
ho stavu jednotlivca (návyky týkajúce sa stravy alebo cvičenia).
Optikou rozhodnutia SDEÚ vo veci Breyer tak možno konštatovať, že 

údajom týkajúcim sa zdravia môže byť prakticky nekonečné kvantum údajov, 
ktoré aj nepriamo odhaľujú informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby. 
Ako príklad možno uviesť stravovacie a pohybové návyky jednotlivca, infor-
mácie o jeho sexuálnom živote či zamestnanie, nehovoriac o derivovaných in-
formáciách získaných prostredníctvom senzorov na mobilných zariadeniach.

Na základe uvedených skutočností tak možno derivovať kritériá na kvalifi-
kovanie informácie ako údaja týkajúceho sa zdravia:
1.  Ide o osobné údaje v zmysle článku 4 bod 1 GDPR.
2.  Účelom spracúvania takýchto údajov je odhalenie informácií o zdravotnom 

stave jednotlivca. 
3.  Postavenie prevádzkovateľa alebo poskytnutá služba priamo alebo nepriamo 

naznačuje už uvedený účel spracúvania.
Ad 1) Prirodzene, prvou podmienkou na klasifikovanie údajov týkajúcich 

sa zdravia je, že musí ísť o osobné údaje v zmysle GDPR. Ak by táto podmienka 
nebola splnená, bol by právny rámec v podobe GDPR neaplikovateľný. 

Ad 2) Druhým kritériom je, že samotným účelom spracúvania osobných 
údajov je vyhodnotenie rôznych aspektov týkajúcich sa zdravotného stavu jed-
notlivca. Účel je, laicky povedané, dôvod spracúvania osobných údajov. Bežný 
prevádzkovateľ má zvyčajne takýchto dôvodov niekoľko. Napríklad poskytova-
teľ zdravotnej starostlivosti má okrem typického účelu poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti aj ďalšie účely týkajúce sa vedenia účtovníctva, personalistiky či 
archivácie. 

Pri údajoch týkajúcich sa zdravia WP29 zvýrazňuje medicínsky kontext 
spracúvania takýchto dát.39 Ako príklad možno uviesť analýzu správania užíva-
teľov na sociálnej sieti na účely zistenia depresívnych vzorov správania. Samotné 
súkromné správy či statusy užívateľom nemusia nevyhnutne samy osebe pred-
stavovať údaj týkajúci sa zdravia, avšak ak je cieľom prevádzkovateľa detegovať 
určité psychologické vzorce správania, je nutné aj tieto informácie považovať za 
údaje týkajúce sa zdravia.

Ad 3) Určitým vodidlom pri správnej klasifikácii informácií môže byť aj 
postavenie prevádzkovateľa, resp. služba, ktorú poskytuje. Typickými repre-
zentantmi prevádzkovateľov spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia sú po-

39 Article 29 Working Party: Letter to the Director of Sustainable and Secure Society Directo-
rate of the European Commission. Príloha. Published 5 February 2015, s. 3.
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skytovatelia zdravotnej starostlivosti v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy.40 
Podobne však môžu toto postavenie mať aj rôzni zdravotní inštruktori. V ostat-
nom období pri šírení nebezpečne nákazlivej choroby COVID-19 sa takýmito 
prevádzkovateľmi stali aj orgány verejnej moci, ktoré spracúvali osobné údaje 
o infikovaných a potenciálne infikovaných jednotlivcoch. Druhým typom in-
dikácie môže byť poskytovaná služba, pretože údaje o zdravotnom stave, resp. 
podobné údaje sú potrebné na poskytnutie viacerých služieb ako fitness náram-
ky či stravovacie alebo iné aplikácie. Pri spracúvaní údajov v aplikáciách je však 
vhodná analýza spracúvaných dát od prípadu k prípadu, pretože môže a nemusí 
ísť o spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia.41

1.3.2 Elektronické zdravotné záznamy
Elektronické zdravotníctvo a jeho efektívna implementácia je dôležitou témou 
už niekoľko rokov nielen na úrovni EÚ, ale aj v rámci Slovenskej republiky. Ak 
hovoríme o spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia, nemožno tento právny 
rámec aspoň stručne nespomenúť, pretože práve tieto dáta tvoria základ e-he-
althu.42

WP29 vo svojom pracovnom dokumente k elektronickým zdravotným záz-
namom43 pomerne extenzívne vypracovala rôzne úrovne implementácie da-
ných registrov a zároveň zvýraznila určité aspekty spracúvania osobných úda-
jov. Z hľadiska organizačného nastavenie daných záznamov WP29 rozlišuje tri 
hlavné alternatívy ich uchovávania a vedenia:
1.  decentralizované uchovávanie, ktoré spravujú poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti a vkladajú doň údaje o zdravotnom svojich pacientov, 
2.  centralizované uchovávanie, ktoré prevádzkuje orgán verejnej moci a po-

skytovatelia zdravotnej starostlivosti doň vkladajú údaje o svojich pacien-
toch a

40 Pozri zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

41 Article 29 Working Party: Letter to the Director of Sustainable and Secure Society Directo-
rate of the European Commission. Príloha. Published 5 February 2015, s. 4.

42 Podrobnejšie pozri MESARČÍK, M. Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte 
zefektívnenia správy zdravotníctva. In: Justičná revue 6/2018, s. 733 ‒ 743.

43 ARTICLE 29 Data Protection Working Party: Working Document on the processing of 
personal data relating to health in electronic health records (EHR). Adopted on 15 February 
2007.
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3.  špeciálna služba, ktorú spravuje samotný pacient – dotknutá osoba sa auto-
nómne rozhoduje, aké údaje poskytne v rámci elektronických zdravotných 
záznamov.44

WP29 zároveň upozorňuje na tri dôležité aspekty spracúvania údajov 
o zdravotnom stave v elektronických zdravotných záznamoch. Prvým aspek-
tom je rozsah spracúvaných dát, ktorý by mal byť relevantný konkrétnemu účelu 
elektronického zdravotného záznamu a dobe uchovávania. Niektoré údaje sú 
relevantné počas celého života pacienta (alergie) a niektoré nie je nevyhnutné 
uchovávať dlhšie ako počas konkrétnej liečby (nekompatibilita liečby v súbehu 
s inou liečbou). Druhým aspektom takejto formy záznamov sú rôzne modu-
ly, ktoré obsahujú rôzne údaje o zdravotnom stave s ohľadom na entitu, kto-
rá k dátam pristupuje. Iný rozsah je nevyhnutný pre poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti a iný rozsah pre lekárnika. Technické nastavenie elektronických 
zdravotných záznamov by malo reflektovať rôzne požiadavky a relevanciu pri-
stupujúcich strán a zároveň dať možnosť dotknutej osobe dané moduly sprí-
stupňovať na základe jej súhlasu. Tretím aspektom podľa WP29 je poskytova-
nie informácií tretím stranám, napr. poisťovniam. Tieto informácie by sa mali 
poskytovať v rámci štandardizovaného procesu pri preukázaní oprávneného 
záujmu tretej strany.45

Základným prameňom práva, ktorý kreuje legislatívny rámec pre im-
plementáciu elektronického zdravotníctva v  Slovenskej republike, je zákon 
č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (ďalej len 
„zákon o NZIS“). V prvom rade predmetný zákon upravuje postavenie a úlo-
hy Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré je prevádzkovateľom 
národného zdravotníckeho informačného systému. Zákon o NZIS definuje sú-
časti národného zdravotníckeho informačného systému, sprístupňovanie úda-
jov, práva a povinnosti dotknutých subjektov a taktiež upravuje problematiku 
procesu vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov. Na-
vyše zavádza do právneho poriadku legálne definície pojmov, ako elektronická 
zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický zdravotný záznam.

Zákon o NZIS definuje elektronickú zdravotnú knižku ako „súbor údajov 
zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických 
zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom“. Práve elektronic-
ká zdravotná knižka obsahuje kvantum údajov týkajúcich sa zdravia a typicky 
reflektuje spracúvanie predmetných dát v právnom poriadku Slovenskej repub-
liky. Tieto záznamy obsahujú údaje o zdravotnom stave pacientov a ako také 

44 Ibidem, s. 16 – 17.
45 Ibidem, s. 17 – 18.
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(aj bez digitalizácie) podliehajú prísnym bezpečnostným opatreniam.46 Elektro-
nická zdravotná knižka obsahuje (i) identifikačné údaje osoby, (ii) elektronické 
zdravotné záznamy, (iii) údaje z účtu poistenca, (iv) vlastné záznamy osoby, 
(v) záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o po-
skytnutie údajov.47 Elektronický zdravotný záznam zahŕňa pacientsky sumár, 
záznam o preventívnej prehliadke, záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznam o výsledku 
vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záznam o zásahu pri 
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záznam o odporúčaní lekára 
na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznam o odporúčaní 
ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, záznam 
o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, záznam o prepustení osoby 
z ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčný záznam, dispenzačný záznam, 
medikačný záznam, záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čaka-
júcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.48 Zákon o NZIS ďalej 
v súvislosti s elektronickou zdravotnou knižkou determinuje rozsah spracúva-
nia uvedených informácií, proces sprístupnenia údajov z elektronickej zdra-
votnej knižky a okruh oprávnených osôb s prístupom k diskutovaným dátam. 

1.3.3 Praktické dôsledky spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia
V prípade spracúvania osobných údajov týkajúcich sa zdravia považujeme za 
vhodné zhrnúť praktické dôsledky spracúvania takýchto údajov. Keďže ide o cit-
livé osobné údaje, GDPR na ich spracúvanie viaže viaceré špecifické povinnosti, 
a to konkrétne:
• využitie výnimky na spracúvanie citlivých osobných údajov v zmysle člán-

ku 9 ods. 2 GDPR,
• analýzu povinností v zmysle zásady zodpovednosti podľa článku 5 ods. 2 

GDPR,
• dôraz na organizačné a technické opatrenia v zmysle článku 32 GDPR a 
• akcent na transparentnosť spracúvania osobných údajov.

46 Dostupnosť a dôvernosť [online]. [cit. 08. 06. 2020].
 Dostupné na: http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/Prezentacie/dostupnost_dover-

nost.pdf
47 § 5 (1) zákona o NZIS.
48 § 5 (1) b) zákona o NZIS.
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1.3.3.1  Využitie výnimky na spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia 
v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR

V zmysle dikcie článku 9 ods. 1 GDPR je spracúvanie citlivých osobných údajov 
všeobecne zakázané. Zároveň však článok 9 ods. 2 GDPR poskytuje niekoľko 
výnimiek, ktoré môže prevádzkovateľ na spracúvanie citlivých osobných údajov 
využiť. Na tomto mieste je dôležité, že tieto výnimky nereprezentujú samostatné 
právne základy na spracúvanie údajov tak, ako ich ustanovuje článok 6 ods. 1 
GDPR. Prakticky to znamená, že pri spracúvaní citlivých osobných údajov musí 
prevádzkovateľ využiť niektorú z výnimiek podľa článku 9 ods. 2 GDPR a záro-
veň disponovať právnym základom podľa článku 6 ods. 1 GDPR.

Vzhľadom na vymedzenie výnimiek je podľa nášho názoru možné spracúvať 
údaje týkajúce sa zdravia na základe troch predmetných výnimiek. V prvom 
rade ide o výnimku v zmysle článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR „spracúvanie je 
nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pra-
covnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej 
alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb 
zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva člen-
ského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom“. Táto výnimka 
explicitne odkazuje na tretí odsek daného článku, v ktorom je vymedzený status 
prevádzkovateľa, ktorý sa chce na danú výnimku spoľahnúť. Musí ísť o odborní-
ka, alebo ak sa údaje spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý pod-
lieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva 
členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne or-
gány, alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčan-
livosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré sta-
novili príslušné vnútroštátne orgány.49 Prakticky to znamená, že túto výnimku 
využívajú hlavne poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prípadne iní zdravotní 
odborníci, ktorých reguluje právo Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Druhá aplikovateľná výnimka je uvedená v článku 9 ods. 2 písm. i) GDPR 
„spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného 
zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo 
zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov 
alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štá-
tu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd 
dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo“. Verejné zdravie by malo byť vníma-
né prostredníctvom legislatívy EÚ, ktoré ho definuje ako „všetky prvky týkajúce 
sa zdravia, a to zdravotný stav vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, 

49 Článok 9 ods. 3 GDPR.
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faktory ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje 
pridelené na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej 
všeobecná dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a jej financova-
nie, a príčiny smrti“.50 Verejný záujem danej kvality sa prakticky prejavil nedáv-
no pri opatreniach na prevenciu pred šírením nebezpečne nákazlivej choroby 
COVID-19.51

Treťou možnosťou je výslovný súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 9 
ods. 2 písm. a) GDPR. Táto výnimka je aplikovateľná predovšetkým v prípa-
doch, keď nie je možné využiť niektorú z uvedených výnimiek, ako napr. pri 
inteligentných náramkoch alebo fit aplikáciách. Dodávame, že požiadavky na 
výslovný súhlas sú vyššie ako na „bežný súhlas“ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) 
GDPR.52

1.3.3.2 Údaje týkajúce sa zdravia a zásada zodpovednosti 
Spracúvanie citlivých osobných údajov je dôležité aj pri posúdení konkrétnych 
inštitútov zásady zodpovednosti. Konkrétne možno zvýrazniť povinnosť dezig-
novať zodpovednú osobu podľa článku 37 GDPR a vykonať posúdenie vplyvu 
podľa článku 35 GDPR.

Povinnosť vykonať posúdenie vplyvu je upravená prostredníctvom osobitnej 
a všeobecnej klauzuly. Všeobecná klauzula ustanovuje generálne podmienky, 
za ktorých je posúdenie vplyvu nutné vykonať,53 a na tieto podmienky nadvä-
zuje usmernenie WP29, ktoré určuje konkrétne kritériá pre ich vyhodnotenie. 
Zároveň tretí odsek upravuje demonštratívny výpočet situácií, keď má prevádz-
kovateľ povinnosť posúdenie vplyvu vykonať (osobitná klauzula). Jednou zo 
situácií je aj spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu podľa 
článku 9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné 

50 Článok 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 1338/2008 zo 
16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.

51 European Data Protection Board: Guidelines 04/2020 on the use of location data and con-
tact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak.

52 Pozri viac European Data Protection Board: Guidelines 05/2020 on consent under Regula-
tion 2016/679.

53 Článok 35 ods. 1 GDPR: „Ak typ spracúvania, najmä s  využitím nových technológií 
a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vy-
sokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná 
posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Pre 
súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú podobné vysoké riziká, môže 
byť dostatočné jedno posúdenie.“
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činy a priestupky podľa článku 10.54 WP29 menuje faktory, ktoré indikujú, či ide 
o spracúvanie osobných údajov vo veľkom rozsahu alebo nie – (i) počet dotknu-
tých osôb, (ii) kvantita údajov a ich rozsah, (iii) doba spracovateľskej operácie 
a (iv) geografický rozsah spracúvania osobných údajov. Toto kritérium sa tak 
určite bude týkať nemocníc ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či pre-
vádzkovateľov aplikácií. Na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti u samo-
statných poskytovateľov (malé ambulancie) sa však táto povinnosť nevzťahuje.55 

Podobne ako pri posúdení vplyvu aj určenie zodpovednej osoby v zmysle 
článku 37 GDPR závisí od splnenia určitých podmienok. Tie sú dané alterna-
tívne a jedna z nich viaže povinnosť dezignovať zodpovednú osobu v prípade, 
ak „hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie 
osobitných kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie 
osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa 
článku 10“.56 Diskutovaná podmienka viaže povinnosť ustanoviť zodpovednú 
osobu na kritérium „hlavnej činnosti“ prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 
Pod týmto pojmom je nutné si predstaviť takú činnosť, ktorá je hlavnou nápl-
ňou daného subjektu, ako napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre 
nemocnice alebo prevádzka aplikácie pre jej prevádzkovateľa. Bližšie sa inštitútu 
zodpovednej osoby venujeme v osobitnej kapitole.

1.3.3.3 Organizačné a technické opatrenia
V zmysle článku 24 ods. 1 GDPR je prevádzkovateľ povinný s ohľadom na po-
vahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravde-
podobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prijať vhodné 
technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že 
spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením a tieto opatrenia kontinu-
álne prehodnocovať a aktualizovať. Vzhľadom na to, že diskutovaný článok vý-
slovne spomína aj povahu spracúvania osobných údajov, domnievame sa, že pri 
spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia možno akcentovať silnejšie organizač-
né a technické opatrenia ako pri spracúvaní „bežných“ osobných údajov. Tieto 
opatrenia by sa nemali prejaviť len vo vyšších zárukách z technického hľadiska 
(šifrovanie alebo technické zabezpečenie databáza či siete), ale aj v konkrétnych 
organizačných opatreniach, ako napr. vymedziť rôzne stupne prístupových práv 

54 Článok 35 ods. 3 písm. b) GDPR.
55 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Data Protection Impact Asses-

sment (DPIA) and determining whether processing is „likely to result in a high risk“ for the 
purposes of Regulation 2016/679, s. 12.

56 Článok 37 ods. 1 písm. c) GDPR.
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v internej politike osobných údajov, stanovenie retenčných dôb či určenie pra-
vidiel pre prenášanie dát na nosičoch. Platí, že čím citlivejšie osobné údaje, tým 
by opatrenia mali reflektovať riziko takéhoto spracúvania. Zahraničná doktrína 
pri spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia akcentuje opatrenia s ohľadom na 
zásadu proporcionality, minimalizácie údajov a bezpečnosti.57 

1.3.3.4 Transparentnosť spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia
WP29 vo svojom usmernení k definícii údajov o zdravotnom stave akcentu-
je povinnosti týkajúce sa transparentnosti pri spracúvaní údajov týkajúcich sa 
zdravia. Predmetné zvýraznenie sa predovšetkým týka situácií, ak sú tieto údaje 
spracúvané v rámci aplikácií a na právnom základe (výslovného) súhlasu.58

Informačnú povinnosť prevádzkovateľa všeobecne upravuje článok 12 – 14 
GDPR, ktorý ustanovuje aj konkrétne informácie, ktoré musí mať dotknutá 
osoba k dispozícii pred začatím spracúvania osobných údajov. Zároveň by však 
mal prevádzkovateľ okrem týchto informácií poskytnúť dotknutej osobe aj in-
formácie, pokiaľ ide o právny režim spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia. 
Prakticky to znamená, že prevádzkovateľ by mal uviesť, či spracúva tieto údaje 
na základe osobitného právneho predpisu, resp. či mu povinnosť ich spracúvať 
vyplýva z jeho postavenia a prípadne, či sú tieto údaje predmetom profesijného 
tajomstva.59 Navyše by mali prevádzkovatelia uviesť aj informácie o možnom 
kombinovaní daných údajov a ich následné využitie.

1.4  Podmienky spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia  
de lege ferenda?

GDPR v kontexte spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia obsahuje aj jednu 
tzv. otvorenú klauzulu. Prakticky to znamená, že je ponechaný priestor člen-
skému štátu, aby niektoré otázky upravil v  zmysle svojich tradícií a kultúry 
spracúvania osobných údajov. Článok 9 ods. 4 GDPR ustanovuje: „Členské štá-
ty môžu zachovať alebo zaviesť ďalšie podmienky vrátane obmedzení týkajúce sa 
spracúvania genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov týkajúcich 

57 GEORGIEVA, L., KUNER, CH. Article 9. Processing of special categories of personal 
data. In: KUNER, CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection 
Regulation (GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 381 – 382.

58 Article 29 Working Party: Letter to the Director of Sustainable and Secure Society Directo-
rate of the European Commission. Príloha. Published 5 February 2015, s. 6.

59 Ibidem.
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sa zdravia.“ Slovenský zákonodarca vo vnútroštátnej úprave zatiaľ nevyužil 
potenciál tejto otvorenej klauzuly. V súčasnosti účinný zákon č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v § 78 ods. 5 iba sucho konštatuje, že „prevádzkova-
teľ môže spracúvať genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia 
aj na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská republika viazaná“. Dané ustanovenie v podstate iba deklaruje, že 
osobitné právne predpisy môžu ustanoviť povinnosť, resp. možnosť spracúvania 
údajov týkajúcich sa zdravia. Ako príklady možno uviesť už spomínaný zákon 
č. 576/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, službách súvisia-
cich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákon č. 514/2004 Z. z. o miero-
vom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) alebo zákon č. 483/2001 Z. z. 
o bankách.60 

Ako príklad do budúcnosti pre slovenského zákonodarcu je možné uviesť 
ilustrácie dobrej praxe zo zahraničia. Nemecký federálny zákon o  ochrane 
osobných údajov61 upravuje špecifické podmienky pre spracúvanie údajov tý-
kajúcich sa zdravia. V článku 22 je precízne vymedzené, na ktoré výnimky sa 
môžu spoľahnúť orgány verejnej moci, resp. súkromnoprávne entity (článok 22 
ods. 1 bod 1) a ktoré sú výlučne pre orgány verejnej moci (článok 22 ods. 1 
bod 2). Navyše daný článok demonštratívne ustanovuje 10 konkrétnych opat-
rení proti zneužitiu, ako vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných 
údajov, konkrétne organizačné opatrenia či základné princípy informačnej 
bezpečnosti.62

Britský Data Protection Act 2018 63 obsahuje pomerne rozsiahlu prílohu, kto-
rá sa týka spracúvania údajov o zdravotnom stave. V tejto prílohe je ustanovené, 
ktoré inštitúty z GDPR nie sú aplikovateľné, základné definície týkajúce sa úda-
jov o zdravotnom stave či poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a konkrétne 
obmedzenia týkajúce sa práv dotknutej osoby.

Domnievame sa, že z ustanovení uvedených právnych poriadkov by pri naj-
bližšej zmene zákona o ochrane osobných údajov mohol vychádzať aj slovenský 
zákonodarca a nastaviť tak spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia precíznej-
šie, ako je v súčasnej právnej úprave.

60 VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava: Wol-
ters Kluwer SK, 2018, s. 440.

61 Federal Data Protection Act of 30 June 2017 (Federal Law Gazette I p. 2097), as last 
amended by Article 12 of the Act of 20 November 2019 (Federal Law Gazette I, s. 1626).

62 Ibidem, článok 22 ods. 2.
63 Schedule 3, Data Protection Act 2018.
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1.5  Právne základy pre spracúvanie osobných údajov  
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1.5.1 O právnom základe spracúvania osobných údajov vo všeobecnosti
GDPR v článku 5 ods. 1 upravuje zásady spracúvania osobných údajov. GDPR 
v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou64 jednotlivé zásady precizuje 
a stanovuje konkrétnejšie pravidlá ich rešpektovania pre prevádzkovateľov. Zá-
sady spracúvania osobných údajov ovplyvňujú výklad jednotlivých ustanovení 
GDPR, ako aj ich správnu aplikáciu. Medzi zásady spracúvania osobných údajov 
patrí aj zásada zákonnosti [článok 5 ods. 1 písm. a) GDPR].65 

Podľa zásady zákonnosti osobné údaje možno spracúvať len zákonným spô-
sobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Pod-
ľa zásady zákonnosti spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba 
v takom rozsahu, pokiaľ je založené na legitímnom, legálnom právnom základe. 
Zásada zákonnosti vyjadruje tiež požiadavku, aby spracúvanie osobných údajov 
bolo v súlade (nebolo v rozpore) s jednotlivými ustanoveniami GDPR , ako aj 
s inými predpismi práva EÚ a vnútroštátneho práva vykonávajúceho právnu 
úpravu EÚ, najmä musí rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb, 
a to predovšetkým právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, právo na ochranu 
súkromia a právo na ochranu osobných údajov.66 

Podľa článku 6 ods. 1 GDPR je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa 
vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a)  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

aspoň na jeden konkrétny účel,
b)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu ale-
bo medzinárodnej zmluvy,

d)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia ale-
bo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

64 Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fy-
zických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Ú. v. ES L 
281, 23. 11. 1995, s. 31 – 50.

65 Zásada zákonnosti je predmetom úpravy článkov 6 až 11 GDPR.
66 Porovnaj Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej repub-

liky č. 2/2018 Zákonnosť spracúvania č. 00204/2018-Op-2 z 2. augusta 2018, s. 1. 
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e)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkova-
teľovi, alebo

f)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záuj-
mami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu 
osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ 
sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri 
plnení ich úloh.
Podľa článku 6 ods. 1 GDPR prevádzkovateľ musí na každý účel spracúvania 

osobných údajov disponovať primeraným právnym základom, ktorý vymedzuje 
podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné. Právnym základom sa rozumie 
právny dôvod, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať jednotlivé spra-
covateľské operácie s osobnými údajmi dotknutých osôb.67 Osobné údaje môže 
prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom pre každý takýto účel musí mať 
vhodný/adekvátny právny základ.

Spracúvanie osobných údajov možno považovať za zákonné iba vtedy a iba 
v tom rozsahu, ak je založené aspoň na jednom z právnych základov uvedených 
v článku 6 ods. 1 GDPR. Právny základ spracúvania osobných údajov musí 
existovať počas celého spracúvania, t. j. počas každej spracovateľskej operácie 
prevádzkovateľa s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ je povinný určiť/vymedziť právny základ spracúvania osob-
ných údajov ešte pred samotným začatím spracúvania, t. j. pred vykonaním 
prvej spracovateľskej operácie, pričom je potrebné, aby pre spracúvanie zvolil 
taký právny základ, pre ktorý spĺňa podmienky preň vymedzené. Prevádzko-
vateľ musí zvážiť právne dôsledky určenia konkrétneho právneho základu, čo 
znamená, že prevádzkovateľ musí dbať na prispôsobenie jeho použitia na kon-
krétnu spracovateľskú činnosť a k svojmu vlastnému prostrediu.68 

GDPR upravuje šesť právnych základov spracúvania osobných údajov. Jed-
notlivé právne základy nie sú v právnej úprave hierarchicky usporiadané, t. j. 
všetky právne základy spracúvania osobných údajov vrátane súhlasu sú rovno-
cenné.69 Súhlas dotknutej osoby nie je preferovaným právnym základom spracú-

67 Ibidem, s. 2.
68 Ibidem, s. 2.
69 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 108. ISBN 978-80-8168-852-2. HUDECOVÁ, I., CYPRI-
CHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
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vania osobných údajov. Za zvolenie správneho právneho základu spracúvania 
zodpovedá prevádzkovateľ.70 Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej 
osoby, prevádzkovateľ by mal vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila sú-
hlas so spracúvaním.71

Prevádzkovateľ musí náležite zvážiť, ktorý z uvedených právnych základov je 
potrebné vo vzťahu k účelu spracúvania aplikovať.72 V praxi sa stáva, že prevádz-
kovateľ, ak si nie je istý, ktorý právny základ pre spracúvanie osobných údajov 
má aplikovať, doplní spracúvanie osobných údajov založené na jednom z práv-
nych základov aj o  súhlas dotknutej osoby z dôvodu, aby svoje spracúvanie 
osobných údajov „poistil“ súhlasom v prípade, ak sa neskôr počas spracúvania 
preukáže, že spracúvanie osobných údajov založil na nesprávnom právnom zá-
klade.73 Takýto postup sa neodporúča. V prípade, ak je prevádzkovateľ povinný 
spracúvať určité osobné údaje na konkrétny účel na základe osobitného práv-
neho predpisu, zákona, avšak prevádzkovateľ získava od dotknutej osoby na ten 
istý účel spracúvania aj jej súhlas, dotknutá osoba sa môže mylne domnievať, že 
prevádzkovateľa prostredníctvom odvolania súhlasu môže kedykoľvek požiadať 
o ukončenie spracúvania a následné vymazanie spracúvaných osobných údajov. 
Avšak v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, prevádzkovateľ osobné údaje dotknu-
tej osoby ani po odvolaní súhlasu dotknutej osoby nemôže vymazať. Rovnako 
v takomto prípade by si dotknutá osoba mohla u prevádzkovateľa na základe 
súhlasu uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov, ktoré sa však nevzťahuje 
na spracúvanie osobných údajov založenom na inom právnom základe, ako 
je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo zmluva podľa článku 6 
ods. 1 písm. b) GDPR. Niektoré práva dotknutých osôb sa totižto vzťahujú iba 
na niektoré právne základy spracúvania (napr. právo na prenosnosť údajov, 
právo súhlas odvolať). V dôsledku spracúvania osobných údajov aj na základe 
súhlasu dotknutej osoby „získaného pre istotu“ by dotknutá osoba mohla byť 
informovaná o právach, ktoré sa na ňu v skutočnosti nemusia vzťahovať.

osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2018, s. 145. ISBN 
978-80-8155-077-5.

70 Článok 5 ods. 2 GDPR.
71 Recitál 42 GDPR.
72 Ibidem, s. 108.
73 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-

ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 140. ISBN 978-80-8155-077-5.
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V prípade, ak spracúvanie osobných údajov vykonáva v mene prevádzko-
vateľa sprostredkovateľ, sprostredkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej 
osoby v mene prevádzkovateľa na osobitnom právnom základe, ale vždy na 
právnom základe prevádzkovateľa.74 Ak sa sprostredkovateľ domnieva, že po-
kyn prevádzkovateľa porušuje ustanovenia GDPR alebo iné právne predpisy EÚ 
alebo členského štátu týkajúce sa ochrany osobných údajov, je povinný bezod-
kladne o tom informovať prevádzkovateľa. Platí to aj v prípade, ak má za to, že 
osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na nesprávnom právnom základe.

Prevádzkovateľ je povinný pri spracúvaní osobných údajov založenom na 
ktoromkoľvek zo šiestich právnych základov dodržiavať všetky zásady spracúva-
nia upravené v článku 5 GDPR (zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť; ob-
medzenie účelu; minimalizácia údajov; správnosť; minimalizácia uchovávania; 
integrita a dôvernosť; zodpovednosť). Akékoľvek obmedzenie práv a povinností 
vyplývajúcich zo základných zásad spracúvania musí byť v súlade s článkom 23 
GDPR upravené v práve Únie alebo práve členského štátu, pričom toto obme-
dzenie musí rešpektovať podstatu základných práv a slobôd a musí byť nevy-
hnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti s cieľom zaistiť 
verejné záujmy vymenované v článku 23 GDPR, ako napr. národnú bezpečnosť, 
obranu, verejnú bezpečnosť, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, 
odhaľovanie alebo stíhanie, alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred 
ohrozením verejnej bezpečnosti, alebo iné dôležité ciele všeobecného verejného 
záujmu Únie alebo členského štátu, najmä predmet dôležitého hospodárskeho 
alebo finančného záujmu Únie alebo členského štátu vrátane peňažných, roz-
počtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia 
či ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných. 

Prevádzkovatelia, na ktorých činnosť sa vzťahuje právna úprava GDPR by 
nemali opomínať, že v 4. časti zákona o ochrane osobných údajov,75 ktorá je 
záväzná pre všetky subjekty spracúvajúce osobné údaje, sú upravené osobitné 
situácie zákonného spracúvania, ktoré vychádzajú zo splnomocňujúcich usta-
novení GDPR, v rámci ktorých členské štáty mali možnosť ponechať si v plat-
nosti, alebo naopak zaviesť konkrétnejšie ustanovenia na účely uvedenia prá-
va na ochranu osobných údajov do súladu so špecifikáciami príznačnými pre 
ten-ktorý právny poriadok či už v oblasti slobody prejavu a práva na informácie, 
spracúvania osobných údajov zamestnancov a pod. Ustanovenia § 78 zákona 
o ochrane osobných údajov nepredstavujú samostatné právne základy spracú-

74 Ibidem, s. 140.
75 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.
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vania osobných údajov, ale upravujú podmienky, resp. predpoklady, za ktorých 
je spracúvanie zákonné. 

1.5.2 Jednotlivé právne základy spracúvania osobných údajov

1.5.2.1 Súhlas
Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť udelený slobodne a musí byť 
konkrétny, informovaný a jednoznačný.76 Podmienky poskytnutia/vyjadrenia 
súhlasu sú bližšie upravené v článku 7 GDPR. 

Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, kon-
krétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby 
so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným 
vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov 
alebo ústnym vyhlásením. Súhlas možno poskytnúť aj označením políčka pri 
návšteve internetového webového sídla, zvolením technických nastavení služieb 
informačnej spoločnosti alebo akýmkoľvek iným vyhlásením či úkonom, ktorý 
v danom kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním 
jej osobných údajov na určené účely. Mlčanie, vopred označené políčka (pri 
návšteve webového sídla) alebo akákoľvek iná nečinnosť by sa nemali pokladať 
za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykoná-
vané na ten istý účel alebo účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, 
súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť 
súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí 
byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, 
pre ktorú sa poskytuje.77

Aby sa súhlas mohol považovať za platne udelený, musí byť vyjadrením kon-
krétnej a  informovanej vôle dotknutej osoby. Ak sa správne používa, súhlas 
predstavuje nástroj, ktorý dotknutej osobe poskytuje kontrolu nad spracúvaním 
jej údajov.78 Ak sa používa nesprávne, kontrola je zdanlivá a súhlas predstavuje 
nevhodný právny základ pre spracúvanie. Podľa právnej úpravy dotknutá oso-

76 Podľa článku 4 bod 11 GDPR „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, 
konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vy-
hlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

77 Recitál 32 GDPR.
78 Porovnaj: HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-

ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX , 2018, s. 145. ISBN 978-80-8155-077-5.
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ba má právo súhlas kedykoľvek odvolať a pred poskytnutím súhlasu musí byť 
dotknutá osoba o tomto práve informovaná.

V tejto súvislosti možno spomenúť aj pojem výslovný súhlas, ktorý je použitý 
napríklad pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov [článok 9 ods. 2 
písm. a) GDPR], pri výlučne automatizovanom individuálnom rozhodovaní 
vrátane profilovania [článok 22 ods. 2 písm. c) GDPR], pri prenose osobných 
údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v prípade neexistencie 
rozhodnutia Komisie o primeranosti úrovne ochrany podľa článku 45 GDPR 
alebo ak neexistujú primerané záruky podľa článku 46 GDPR [článok 49 ods. 1 
písm. a) GDPR], alebo v prípade súhlasu so spracúvaním rodného čísla (za 
predpokladu, že súhlas je vhodným právnym základom spracúvania rodného 
čísla), ktorý taktiež musí byť výslovný. Pojem „výslovný“ sa spája so spôsobom 
vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby.79 Súhlas, ktorý možno implicitne vyvodiť 
z konania dotknutej osoby, za výslovný súhlas nemožno považovať, a to aj ak by 
bolo z neho zrejmé, že dotknutá osoba so spracúvaním osobných údajov súhlasí. 
Výslovný súhlas dotknutej osoby musí byť poskytnutý vyhlásením dotknutej 
osoby, či už písomným, elektronickým alebo ústnym. Za výslovný súhlas sa tak 
považuje slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle,80 ktorý 
vedie k nespochybniteľnému záveru, že dotknutá osoba súhlas so spracúvaním 
osobných údajov udelila, napr. súhlas vlastnoručne podpísaný dotknutou oso-
bou alebo súhlas podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.81 

Každý súhlas so spracúvaním osobných údajov musí predstavovať slobodný, 
konkrétny, informovaný a  jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým 
formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu (napr. nahratie 
fotografie na webové rozhranie dotknutou osobou) dotknutá osoba vyjadruje 
súhlas so spracúvaním jej osobných údajov. Možno teda predpokladať, že kľú-
čovým rozdielom medzi bežným a výslovným súhlasom je spôsob vyjadrenia 
súhlasu. Za výslovný súhlas sa nepovažuje súhlas, ktorý možno vyvodiť z ko-
nania dotknutej osoby. Výslovný súhlas sa najčastejšie poskytuje jednoznačným 
písomným prehlásením dotknutej osoby, ktoré táto osoba vlastnoručne pod-

79 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29. Usmernenia k súhlasu podľa nariadenia 
2016/679 prijaté 28. novembra 2017, naposledy revidované a prijaté 10. apríla 2018, 17/
SK WP259 rev.01, s. 19.

80 Podmienky platnosti bežného súhlasu je potrebné v plnej miere aplikovať aj na výslovný 
súhlas.

81 Použitie ústneho vyhlásenia môže byť teoreticky taktiež dostatočne výslovné na získanie 
platného výslovného súhlasu. V takomto prípade však pre prevádzkovateľa môže byť ťažké 
preukázať, že pri zaznamenávaní vyhlásenia boli splnené všetky podmienky platného 
výslovného súhlasu.
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píše. Nie je to však jediný spôsob preukázania jeho získania, takýmto spôso-
bom môže byť tiež poskytnutie výslovného súhlasu prostredníctvom vyplnenia 
elektronického formulára, zaslania e-mailu s elektronickým podpisom alebo 
naskenovania prehlásenia spoločne s podpisom. Takisto sa vhodným javí aj tzv. 
dvojfázové overovanie. 

Vo všeobecnosti nová právna úprava zavádza prísnejšie podmienky získa-
vania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti to však neplatí (týka sa to najmä sociálnych sietí a e-shopov). Po-
skytovatelia zdravotnej starostlivosti nemusia získavať písomný súhlas pacien-
tov na spracovanie osobných údajov, keďže súhlas na spracovanie osobných 
údajov sa podľa GDPR nevyžaduje, ak spravovanie osobných údajov je nevy-
hnutné podľa osobitného predpisu. V tomto prípade je osobitným predpisom:
• zákon č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa súhlas dotknutej 
osoby (pacienta) na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov 
zo zdravotnej dokumentácie za podmienok ustanovených týmto zákonom 
nevyžaduje,

• zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravot-
níckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V aplikačnej praxi často dochádza k nesprávnemu používaniu súhlasu, naj-

mä v situáciách, keď osobitný zákon priamo ukladá dotknutej osobe povinnosť 
poskytnúť osobné údaje zákonom vymedzenému subjektu, alebo v prípade zís-
kavania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely uzatvorenia a plne-
nia zmluvy. Získavanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných 
údajov je v takýchto prípadoch nadbytočné a pre dotknutú osobu zmätočné, 
pretože prevádzkovateľ pre predmetné spracúvanie disponuje iným relevant-
ným právnym základom, na ktorého použitie sa po odvolaní súhlasu dotknutej 
osoby bude pravdepodobne aj odvolávať. Uvedený postup prevádzkovateľov má 
okrem iného za následok nepravdivé informovanie dotknutých osôb o práve od-
volať súhlas podľa článku 7 ods. 3 GDPR, ako aj nedostatočné plnenie zákonnej 
informačnej povinnosti podľa článkov 13 alebo 14 GDPR. Je povinnosťou pre-
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vádzkovateľa založiť si spracúvanie osobných údajov na vhodnom/adekvátnom 
právnom základe, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky zákonnosti.82 

Informovaný súhlas: Pred poskytnutím súhlasu dotknutej osoby so spra-
covaním jej osobných údajov dotknutej osobe musia byť poskytnuté jasné, 
zrozumiteľné a dostatočné informácie, aby bola schopná urobiť informované 
rozhodnutie, ako aj pochopiť, s čím súhlasí a aké sú jej práva. Pojem informo-
vaný súhlas súvisí so zásadou transparentného spracúvania osobných údajov, 
ako aj s informačnou povinnosťou prevádzkovateľa.83 Podľa názoru pracovnej 
skupiny WP 2984 možno súhlas považovať za informovaný aj v prípade, ak si 
prevádzkovateľ nesplnil v plnom rozsahu svoju informačnú povinnosť, ak do-
tknutú osobu informoval aspoň o týchto skutočnostiach: (i) o identite prevádz-
kovateľa (v prípade viacerých prevádzkovateľov o všetkých prevádzkovateľoch), 
(ii) o účele spracúvania, (iii) o tom, aké osobné údaje (druhy/typy osobných 
údajov) bude spracúvať na daný účel, (iv) o existencii práva súhlas kedykoľvek 
odvolať, (v) o použití osobných údajov na rozhodnutie založené výlučne na au-
tomatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a (vi) ak sa súhlas týka prenosu 
osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, o mož-
ných rizikách takéhoto prenosu osobných údajov, ak sa na tieto krajiny ne-
vzťahuje rozhodnutie Komisie o primeranosti úrovne ochrany podľa článku 45 
GDPR85 a neexistujú vhodné ochranné opatrenia. Uvedené informácie nemôžu 
byť „skryté“ vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa.

Žiadosť o súhlas sa musí predložiť jasne a stručne s použitím jazyka, ktorý 
je ľahko zrozumiteľný a musí byť jasne odlíšiteľná od ostatných informácií, ako 

82 Článok 5 ods. 2 GDPR.
83 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-

ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 147. ISBN 978-80-8155-077-5.

84 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29. Usmernenia k súhlasu podľa nariadenia 
2016/679 prijaté 28. novembra 2017, naposledy revidované a prijaté 10. apríla 2018, 17/
SK WP259 rev.01, s. 13 ‒ 14.

85 Podľa článku 45 ods. 1 GDPR prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medziná-
rodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie 
alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo predmetná medzinárod-
ná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos nie je nutné žiadne 
osobitné povolenie. Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranej úrovni ochrany 
podľa článku 45 ods. 3 GDPR, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže uskutočniť 
prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že 
dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy 
(článok 46 ods. 1 GDPR).



38

1. KAPITOLA ZÁKLADNÉ POJMY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

sú napr. všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa.86 Súhlas sa musí 
poskytnúť slobodne,87 musí byť konkrétny,88 podložený a jednoznačný.89 „Pod-
ložený súhlas“ znamená, že dotknutej osobe musia byť poskytnuté informácie 
o spracúvaní jej osobných údajov, prinajmenšom údajov uvedených v predchá-
dzajúcom odseku. 

Súhlasy dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ získal do 24. 5. 2018 (nado-
budnutia účinnosti GDPR), budú platné aj po tomto dátume, ak spĺňajú všetky 
podmienky platného súhlasu stanovené v GDPR.

1.5.2.2 Zmluva 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak spracú-
vanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje 
dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo na vykonanie opatrenia 
pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, teda v rámci 
pred  zmluvných vzťahov.90 Ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR je po-

86 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX , 2018, s. 146. ISBN 978-80-8155-077-5.

87 Podľa recitálu 43 GDPR, aby sa zabezpečilo, že súhlas sa poskytol slobodne, súhlas by 
nemal byť platným právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov v konkrétnom 
prípade, ak medzi postavením dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje jednoznačný 
nepomer, najmä ak je prevádzkovateľ orgánom verejnej moci, a preto nie je pravdepodob-
né, že sa súhlas poskytol slobodne za všetkých okolností danej konkrétnej situácie. Súhlas 
sa nepovažuje za poskytnutý slobodne, ak nie je možné dať samostatný súhlas na jednot-
livé spracovateľské operácie osobných údajov napriek tomu, že by to bolo v konkrétnom 
prípade vhodné, alebo ak sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje ta-
kýmto súhlasom, aj keď to na takéto plnenie nie je takýto súhlas nevyhnutný.

88 Pre naplnenie požiadavky konkrétnosti sa vyžaduje kumulatívne splnenie týchto podmie-
nok: 1. súhlas musí byť získaný pre konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely 
spracúvania, 2. v prípade, ak prevádzkovateľ žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu na 
viaceré konkrétne účely, dotknutá osoba musí mať možnosť udeliť súhlas samostatne pre 
každý účel spracúvania (opt-in súhlas) a 3. všetky informácie poskytnuté prevádzkovate-
ľovi v súvislosti so získavaním súhlasu dotknutej osoby sú jasne oddelené od informácií 
týkajúcich sa iných záležitostí. Bližšie pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKA-
TURA, I. et al. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. 
Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2018. ISBN: 978-80-8155-077-5, s. 146.

89 Bližšie pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie úda-
jov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2018. ISBN 978-80-8155-077-5, 
s. 147 – 148.

90 Podľa recitálu 44 GDPR spracúvanie by sa malo považovať za zákonné, ak je potrebné 
v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť zmluvu. Bližšie pozri VALENTOVÁ, T., 
BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 
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trebné vykladať striktne a nemá sa vzťahovať na situácie, keď spracúvanie nie je 
skutočne nevyhnutné na výkon zmluvy. Na jeho základe by sa teda mali spracú-
vať iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu zmluvy, 
a to po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu zmluvy.91 To znamená, 
napríklad v prípade pracovnej zmluvy sa posudzuje nevyhnutnosť spracúva-
nia osobných údajov dotknutých osôb, aby zmluvné strany splnili povinnosti 
uvedené v pracovnej zmluve. Pri tomto právnom základe je potrebné osobitne 
zohľadniť, okrem zásady obmedzenia účelu [článok 5 ods. 1 písm. b) GDPR], aj 
zásadu minimalizácie údajov [článok 5 ods. 1 písm. c) GDPR] a zásadu mini-
malizácie uchovávania [článok 5 ods. 1 písm. e) GDPR].

Z  pohľadu zásady „minimalizácie údajov“ je prevádzkovateľ oprávnený 
spracúvať osobné údaje dotknutej osoby potrebné na jej identifikáciu ako jednej 
zo zmluvných strán, ako aj tie osobné údaje dotknutej osoby, ktoré bezprostred-
ne súvisia s plnením zmluvy (napr. adresu dotknutej osoby v súvislosti s do-
ručením tovaru alebo údaje o kreditnej karte v súvislosti s realizáciou platby), 
a to najmä tie, ktoré príslušný právny predpis označuje za povinné náležitosti 
zmluvy. Samotná skutočnosť, že prevádzkovateľ zahrnul určité osobné údaje do 
zmluvy, automaticky neznamená, že tieto osobné údaje musia byť nevyhnutné 
na jej plnenie, ako ani to, že právnym základom na ich spracúvanie je zmluva 
podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

V prípade, ak má prevádzkovateľ záujem spracúvať osobné údaje dotknutej 
osoby aj na iný účel ako na účel plnenia zmluvy, môže využiť tento právny zá-
klad jedine v prípade, ak prešiel testom zlučiteľnosti (t. j. ak spracúvanie na iný 
účel je zlučiteľné so spracúvaním na účel, na ktorý boli osobné údaje dotknutej 
osoby pôvodne získané). V prípade, ak novostanovený účel spracúvania nie 
je zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, prevádzkovateľ môže spracúvať 
osobné údaje dotknutej osoby na novostanovený účel jedine v prípade, ak si 
nájde iný vhodný právny základ. Skutočnosť, že zmluva obsahuje oprávnenie 
prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osoby vo väčšom rozsahu, 
ako je nevyhnutné na plnenie zmluvy, neznamená, že takéto spracúvanie je 
zákonné.92

Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 
s. 110. ISBN 978-80-8168-852-2.

91 Bližšie pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratisla-
va: EUROKÓDEX , 2018, s. 152. ISBN 978-80-8155-077-5.

92 Ibidem, s. 152 ‒ 153.
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1.5.2.3 Zákonná povinnosť 
Podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR je spracúvanie zákonné iba vtedy a iba 
v tom rozsahu, ak je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzko-
vateľa. Tento právny základ spracúvania osobných údajov môže prevádzkovateľ 
využiť iba v prípade, ak ide o zákonnú povinnosť, nie oprávnenie či možnosť 
zakotvenú v zákone. V právnych predpisoch tak spracúvanie osobných údajov 
musí byť vyjadrené príkazom, ako zákonná povinnosť, napríklad: prevádzko-
vateľ je povinný spracúvať meno, priezvisko …, alebo prevádzkovateľ spracúva 
meno, priezvisko …, či zdravotná dokumentácia obsahuje… Zároveň je v člán-
ku 6 ods. 3 GDPR stanovené, že musí ísť o zákonnú povinnosť vyplývajúcu 
z práva Únie alebo práva členského štátu, teda nemôže ísť o povinnosť vyplý-
vajúcu z práva tretej krajiny. Záväzky vyplývajúce z právnych predpisov tretích 
krajín a spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie takýchto záväz-
kov sa bude vykonávať na tomto právnom základe jedine v prípade, ak bol práv-
ny záväzok tretej krajiny oficiálne uznaný a začlenený do právneho poriadku EÚ 
alebo príslušného členského štátu.

Podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, teda v prípade 
spracovateľských činností, ktoré nespadajú pod právo EÚ je spracúvanie zákon-
né, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 
Slovenská republika viazaná. 

V podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky je v osobitných 
právnych predpisoch často spracúvanie osobných údajov zadefinované ako 
možnosť, nie ako zákonná povinnosť.93 Prevádzkovatelia, ktorých spracúvanie 
je nevyhnutné na splnenie zákonnej možnosti či oprávnenia, si budú musieť 
nájsť iný vhodný právny základ, najmä možno v tomto kontexte hovoriť o plnení 
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci podľa 
článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR, alebo o oprávnenom záujme prevádzkovateľa 
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR po-
važuje za zákonné také spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na 
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, 
s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo zá-
kladné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných 
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Pri využití tohto právneho zák-
ladu pre spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné, aby 
oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje o dotknutej osobe 

93 Porovnaj: HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 154. ISBN 978-80-8155-077-5.
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prevážil nad záujmom dotknutej osoby ochrániť jej osobné údaje. Povinnou 
náležitosťou uplatnenia tohto právneho základu spracúvania osobných údajov 
je tak test proporcionality.94 

Pre aplikáciu právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (zá-
konná povinnosť) nie je dôležité, či ide o zákonnú povinnosť uloženú prevádz-
kovateľovi pôsobiacemu v súkromnom alebo verejnom sektore.95 Uvedený práv-
ny základ však nemožno uplatniť v prípade, ak spracúvanie osobných údajov 
vykonáva orgán verejnej moci pri výkone svojich úloh.

Test proporcionality je potrebné vykonať, ak má spracúvanie podľa článku 6 
ods. 1 písm. c) GDPR základ vo všeobecne záväznom právnom predpise Sloven-
skej republiky, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a spracúvanie pravdepodobne 
povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. V tomto prípa-
de je prevádzkovateľ povinný vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných 
údajov, a to pred samotným spracúvaním (k tomu pozri aj článok 35 GDPR).96 
Príkladom spracúvania osobných údajov založeným na tomto právnom základe 
je v podmienkach Slovenskej republiky spracúvanie osobných údajov zamest-

94 Pri vyvažovaní medzi oprávnenými záujmami prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje 
o dotknutej osobe a záujmami dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov je potreb-
né vychádzať z existujúcich techník/metodík využívaných súdnymi orgánmi v rámci ich 
rozhodovacej činnosti. Dominantnou súdnou technikou celosvetovo uplatňovanou pri 
vyvažovaní medzi dvoma v kolízii stojacimi základnými právami a slobodami alebo inými 
ústavou chránenými hodnotami je princíp/test proporcionality. Podľa M. Kumma princíp 
proporcionality predstavuje jeden z najúspešnejších právnych transplantátov druhej po-
lovice dvadsiateho storočia. Aplikuje sa v Európe (v jednotlivých štátoch, ako aj v rozho-
dovacej činnosti Súdneho dvora EÚ), Latinskej Amerike, Kanade, Južnej Afrike, Izraeli či 
Novom Zélande. Pozri KUMM, M. Constitutional Rights as Principles: On the Structure 
and Domain of Constitutional Justice. A Review Essay on A Theory of Constitutional 
Rights. In: International Journal of Constitutional Law. 2004, Volume 2, Issue 3, s. Test 
proporcionality vo svojej rozhodovacej činnosti uplatňuje aj Ústavný súd Slovenskej re-
publiky (pozri napr. rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach sp. zn. 
PL. ÚS 11/2013, PL. ÚS 3/09, PL. ÚS 2/16, PL. ÚS 6/19). K princípu proporcionality pozri, 
napr. KLATT, M., MEISTER, M. The Constitutional Structure of Proporcionality. Oxford: 
Oxford University Press, 2012. 184 s. ISBN 978-0-19-966246-3. 

95 HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓ-
DEX, 2018, s. 154. ISBN 978-80-8155-077-5.

96 Podľa článku 35 ods. 1 GDPR, ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií 
a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie 
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním 
vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných 
údajov. Pre súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú podobné vy-
soké riziká, môže byť dostatočné jedno posúdenie.



42

1. KAPITOLA ZÁKLADNÉ POJMY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

nanca vrátane mzdy zo strany zamestnávateľa na účely splnenia prihlasova-
cích a oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni a zdravotným pois-
ťovniam, na účely doplnkového dôchodkového sporenia, ročného zúčtovania 
dane, spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe povinnou osobou (napr. 
bankou, finančnou inštitúciou, advokátom, notárom, súdnym exekútorom, 
prevádzkovateľom hazardnej hry) pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie 
z príjmov trestnej činnosti a financovania terorizmu a povinné ohlasovanie ne-
obvyklej obchodnej operácie finančnej spravodajskej jednotke.97

1.5.2.4 Životne dôležitý záujem 
Spracúvanie osobných údajov sa považuje za zákonné, aj ak je nevyhnutné, aby 
sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. 
GDPR neobsahuje definíciu, čo sa rozumie pod pojmom životne dôležité záuj-
my. Nápomocným pri výklade tohto pojmu je recitál 46 GDPR, ktorý považu-
je spracúvanie osobných údajov za zákonné, ak je potrebné na účely ochrany 
záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Pojem 
životne dôležité záujmy je preto potrebné vykladať reštriktívne, aby sa tento 
právny základ nezneužil na legalizáciu akéhokoľvek hromadného spracúvania 
osobných údajov. Napriek tomu, že všetky právne základy sú rovnocenné, vy-
užitie tohto právneho základu spracúvania osobných údajov sa predpokladá iba 
vo výnimočných hraničných životných situáciách, a to úzko súvisiacich najmä 
s ochranou telesnej integrity alebo života dotknutej alebo inej fyzickej osoby, 
kedy je získanie iného právneho základu veľmi náročné alebo nemožné (napr. 
dotknutá osoba je v bezvedomí po ťažkej autohavárii). Podľa recitálu 46 GDPR 
spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitého záujmu by sa malo 
uskutočniť len vo výnimočných prípadoch, v zásade len vtedy, pokiaľ sa takéto 
spracúvanie nemôže zakladať na inom právnom základe.

Príkladom spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe je 
spracúvanie osobných údajov o nezvestných osobách, spracúvanie osobných 
údajov obetí alebo účastníkov dopravnej nehody, keď súhlas so spracúvaním 
nie je možné objektívne získať. Povinnosť získať dodatočný súhlas potom, ako je 
dotknutá osoba alebo iná fyzická osoba schopná ho poskytnúť, odpadá. Použitie 
tohto právneho základu prichádza do úvahy aj v prípade, ak spracúvanie osob-
ných údajov je nevyhnutné na humanitárne účely vrátane monitorovania epidé-
mií a ich šírenia alebo v prípade ozbrojených konfliktov, spracúvanie v humani-

97 Prevzaté z HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 154. ISBN 978-80-8155-077-5.
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tárnych núdzových situáciách, najmä v prípade prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou.98 Spracúvať osobné údaje na tomto právnom 
základe však môžu iba prevádzkovatelia, ktorí sa podieľajú na ochrane životne 
dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (môže ísť naprí-
klad o rôzne záchranné a ozbrojené zložky alebo jednotky územnej samosprávy, 
napr. obce). Tento právny základ možno uplatniť aj na spracúvanie osobitných 
kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR v prípade, ak dotknutá osoba 
nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas.99 

Príklad: Manželský pár mal vážnu dopravnú nehodu. Na miesto bola okam-
žite privolaná sanitka. Pani X.Y. utrpela ťažké zranenie a jej manžel zostal v bez-
vedomí. Obaja boli okamžite prepravení do nemocnice. Personál nemocnice 
prehľadal doklady oboch zranených na účely ich identifikácie, možného zistenia 
krvnej skupiny a prípadných alergií na lieky. Právnym základom pre spracúva-
nie takto získaných osobných údajov pani X.Y. a jej manžela bola vzhľadom na 
ich duševný aj fyzický stav ochrana ich životne dôležitých záujmov. Do úvahy 
však tiež prichádza, že právnym základom spracúvania by v danom prípade 
mohla byť aj „zákonná povinnosť“ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.100

1.5.2.5 Verejný záujem 
Spracúvanie osobných údajov je tiež zákonné, pokiaľ je nevyhnutné na splnenie 
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi.101 Verejný záujem je záujem, ktorý je všeobecne prospeš-
ný, to znamená má slúžiť v prospech väčšiny občanov. Právny základ takéhoto 
spracúvania musí byť stanovený v práve Únie alebo práve členského štátu vzťa-
hujúceho sa na prevádzkovateľa. Tento právny základ spracúvania osobných 
údajov možno použiť v situácii, keď právna úprava zveruje prevádzkovateľovi 

98 Pozri recitál 46 GDPR.
99 Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov je podľa článku 9 ods. 1 GDPR za-

kázané. Tento zákaz sa však neuplatňuje v prípade podmienok taxatívne vymedzených 
v článku 9 ods. 2 GDPR. Tento zákaz sa podľa uvedeného ustanovenia GDPR napríklad 
neuplatňuje, ak dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osob-
ných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve 
Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz spracúvania osobitných kategórií 
osobných údajov nemôže dotknutá osoba zrušiť.

100 Prevzaté z HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 155. ISBN 978-80-8155-077-5.

101 Pozri recitál 45 GDPR.



44

1. KAPITOLA ZÁKLADNÉ POJMY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

právomoc/povinnosť realizovať určitú úlohu vo verejnom záujme a pre jej spl-
nenie je nevyhnutné spracúvať osobné údaje. 

Z hľadiska vymedzenia prevádzkovateľa sa tento právny základ vzťahuje 
predovšetkým na spracúvanie osobných údajov vykonávané orgánmi verejnej 
moci pri výkone ich právomocí, resp. plnení ich úloh. Tento právny základ sa 
môže vzťahovať aj na iný subjekt poverený výkonom verejnej moci v prípadoch, 
keď túto verejnú moc vykonáva. Dôraz sa tak kladie na povahu úlohy, ktorú 
subjekt vykonáva, nie na povahu samotného subjektu.102 Môže ísť napríklad 
o spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zverením výkonu verejnej moci 
v oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry či dopravy. Tak ako už bolo uvedené, 
základ pre spracúvanie osobných údajov, realizovaný na tomto právnom zákla-
de, bez ohľadu na povahu subjektu (či už ide o orgán verejnej moci pri výkone 
jeho úloh, alebo iný subjekt pri výkone zverenej verejnej moci), musí byť vždy 
stanovený v práve Únie alebo v práve členského štátu vzťahujúcom sa na pre-
vádzkovateľa.103 

Podľa recitálu 45 GDPR by v práve Únie alebo v práve členského štátu malo 
byť takisto stanovené, či by prevádzkovateľom vykonávajúcim úlohu vo verej-
nom záujme alebo pri výkone verejnej moci mal byť orgán verejnej moci alebo 
iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa spravuje verejným alebo súkromným 
právom, ako napríklad profesijné združenie, ak je to z dôvodu verejného záujmu 
opodstatnené, a to aj na účely v oblasti zdravia, ako je verejné zdravie a sociálna 
ochrana a správa služieb zdravotnej starostlivosti.

Spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh nemôže 
byť založené na právnom základe „oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo 
tretej strany“ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pre orgány verejnej moci 
preto pri výkone ich úloh prichádza do úvahy predovšetkým právny základ 
„plnenie zákonnej povinnosti“ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a práv-
ny základ „verejný záujem alebo výkon verejnej moci“ podľa článku 6 ods. 1 
písm. e) GDPR. Rozdiel medzi týmito právnymi základmi spočíva v samotnej 
formulácii právneho predpisu EÚ alebo členského štátu, na základe ktorého do-
chádza k spracúvaniu osobných údajov. Zatiaľ čo pri právnom základe „plnenie 
zákonnej povinnosti“ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR musí byť spracúva-
nie osobných údajov dotknutých osôb v práve Únie alebo práve členského štátu 
vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa výslovne zakotvené ako jeho povinnosť, pri 

102 Bližšie pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratisla-
va: EUROKÓDEX, 2018, s. 156. ISBN 978-80-8155-077-5.

103 Pozri recitál 45 GDPR.
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právnom základe „verejný záujem alebo výkon verejnej moci“ podľa článku 6 
ods. 1 písm. e) GDPR vyplýva predmetné spracúvanie z práva Únie alebo práva 
členského štátu vzťahujúceho sa na prevádzkovateľa ako jeho možné konanie, 
ktoré mu zákonodarca pri plnení jeho úlohy realizovanej vo verejnom záujme 
alebo pri výkone verejnej moci poskytuje.

Spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe musí byť 
však vždy nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo 
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Vykonanie testu propor-
cionality, tak ako je to pri spracúvaní osobných údajov založenom na právnom 
základe „oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany“ podľa článku 6 
ods. 1 písm. f) GDPR, sa však pri tomto právnom základe nevyžaduje. V súlade 
so zásadou zodpovednosti podľa článku 5 ods. 2 GDPR je prevádzkovateľ po-
vinný dozornému orgánu v prípade kontroly preukázať, že právny základ pre 
takéto spracúvanie je stanovený v práve Únie alebo práve členského štátu, ako 
aj to, akú úlohu vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v súvislosti 
so spracúvaním osobných údajov vykonáva. Rovnako musí preukázať, prečo 
(z akých dôvodov) je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.104 
V súlade so zásadou minimalizácie údajov podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR 
tento právny základ sa nepoužije v prípade, ak je prevádzkovateľ schopný plniť 
svoje úlohy realizované vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci bez 
nutnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Pri spracúvaní osobných údajov na tomto právnom základe má dotknutá 
osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu, ktoré sa jej týka, a to z dô-
vodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ v takom prípade 
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené 
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami 
dotknutej osoby.105

Rozhodujúce je, že účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje je 
v súlade s jeho verejnými úlohami, ktoré mu ukladá konkrétny všeobecne záväz-
ný právny predpis. Príkladom je spracúvanie osobných údajov Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky a súdmi, ktoré vo verejnom záujme pri pl-
není svojich úloh spracúvajú údaje týkajúce sa občianskeho súdneho konania 
alebo trestného konania. Príkladom sú tiež školy, školské zariadenia a orgány 

104 Pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 157. ISBN 978-80-8155-077-5.

105 Ibidem, s. 158.
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miestnej štátnej správy v školstve, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje 
uvedené v § 157 ods. 3 školského zákona106 vo svojich informačných systémoch 
na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov. Ďalším príkladom je 
spracúvanie osobných údajov profesijnou komorou v súvislosti s vedením disci-
plinárneho konania proti členovi komory.

1.5.2.6 Oprávnený záujem 
Spracúvanie osobných údajov je zákonné aj v prípade, ak je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď 
nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadu-
júce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.107 Pri 
tomto právnom základe sa teda vyžaduje vykonanie tzv. testu proporcionality, 
a to ešte pred samotným začatím spracúvania osobných údajov. Test proporcio-
nality v rámci svojho trojkrokového postupu predpokladá kumulatívne splnenie 
podmienok, a to po prvé, sledovanie legitímneho záujmu prevádzkovateľa alebo 
tretej strany, ktorej sú údaje poskytnuté, po druhé, vhodnosť a nevyhnutnosť 
spracúvania osobných údajov na realizáciu sledovaného legitímneho záujmu 
a po tretie, podmienku, že záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany spracúvať 
osobné údaje prevažuje nad základnými právami a slobodami osoby, ktorej sa 
ochrana údajov týka.108

Tento právny základ spracúvania sa nevzťahuje na spracúvanie osobných 
údajov vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh. Orgány ve-
rejnej moci by mali spracúvať osobné údaje pri výkone svojich úloh iba na zá-
klade zákonnej úpravy (či už povinnosti, alebo oprávnenia). Pre spracúvanie 
osobných údajov dotknutých osôb vykonávané orgánmi verejnej moci pri vý-
kone ich úloh prichádza do úvahy právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR (zákonná povinnosť) alebo právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. e) 
GDPR (verejný záujem). To však nebráni orgánu verejnej moci využiť právny 
základ „oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany“ na spracúvanie 
osobných údajov, ktoré nevykonáva pri plnení svojich verejných úloh (napr. 
na monitorovanie vstupu do budov prostredníctvom kamery na účely ochrany 

106 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

107 Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
108 Bližšie pozri, napr. rozsudok zo 4. mája 2017, Valsts policijas Rīgas reģiona pārval-

des Kārtības policijas pārvalde proti Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“ C-13/16, 
EU:C:2017:336, body 28 a nasl.
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majetku).109 Tento právny základ možno použiť napríklad aj na spracúvanie 
osobných údajov v rámci inej ochrany majetku alebo finančných alebo iných 
záujmov prevádzkovateľa, ako aj v rámci zabezpečenia bezpečnosti prevádzko-
vateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov.

Uplatnenie tohto právneho základu pre spracúvanie osobných údajov vy-
žaduje porovnanie oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo 
tretia strana so záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby. 
Pojem oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany súvisí s pojmom 
účel spracúvania. Môže ísť o záujem všeobecne prospešný pre spoločnosť, ako aj 
záujem prospešný iba pre daného prevádzkovateľa alebo tretiu stranu. 110 Môže 
ísť o záujem komerčného, ako aj nekomerčného charakteru, záujem prevádz-
kovateľa, spoločných prevádzkovateľov či tretej strany. V  súlade so zásadou 
transparentnosti podľa článku 5 ods. 1 písm. a) GDPR oprávnený záujem musí 
byť jasne a jednoducho formulovaný a ľahko pochopiteľný. Malo by ísť o sku-
točný záujem, ktorý prevádzkovateľ alebo tretia strana reálne sleduje. Príkladom 
spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu tretej 
strany sú prípady ich spracúvania zo strany rôznych neziskových organizácií 
sledujúcich rôzne záujmy spoločnosti, napr. ochranu životného prostredia, boj 
proti korupcii, praniu špinavých peňazí alebo obchodovaniu s deťmi.

Z vymedzeného testu proporcionality možno vyvodiť tri kroky tohto testu:
1. identifikovať oprávnený/verejný záujem,
2. vykonať test vhodnosti a nevyhnutnosti,
3. vykonať tzv. porovnávací test.

V prvom rade je potrebné skúmať, či možno oprávnený záujem prevádzko-
vateľa alebo tretej strany považovať za legitímny. Na to, aby bolo možné opráv-
nený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany považovať za legitímny, musí 
ísť o záujem, ktorý je povolený (akceptovateľný) právnymi predpismi EÚ alebo 
právnymi predpismi členského štátu, t. j. oprávnený záujem prevádzkovateľa 
alebo tretej strany musí byť zákonný. Taktiež musí ísť o záujem, ktorý je kon-
krétne určený, jasne a jednoducho formulovaný a ľahko pochopiteľný a napokon 
je potrebné, aby išlo o skutočný, nie špekulatívny záujem.111

109 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 113. ISBN 978-80-8168-852-2. 

110 Pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 160. ISBN 978-80-8155-077-5.

111 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29. Stanovisko 06/2014 k pojmu legitímne záuj-
my prevádzkovateľa podlá článku 7 smernice 95/46/ES prijaté 9. apríla 2014, 844/14/SK, 
WP 217, s. 31 ‒ 32.
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V rámci „vhodnosti“ oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej stra-
ny sa skúma, či zásah do práva na ochranu osobných údajov je potrebný na 
dosiahnutie sledovaného cieľa, t. j. či spracúvaním osobných údajov dotknutých 
osôb možno skutočne dosiahnuť sledovaný cieľ spočívajúci v oprávnenom záuj-
me. Ide teda o posúdenie vzájomnej súvislosti, väzby medzi sledovaným opráv-
neným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany a zamýšľaným spracúva-
ním osobných údajov dotknutých osôb.

V rámci požiadavky „nevyhnutnosti“ sa skúma, či sledovaný oprávnený 
záujem nie je možné dosiahnuť použitím iných alternatívnych prostriedkov, 
ktoré by základné právo dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov ne-
obmedzovali vôbec, alebo ho obmedzovali v menšom rozsahu ako zamýšľané 
spracúvanie osobných údajov.

V rámci tzv. „porovnávacieho testu“ je potrebné vyhodnotiť proporcionalitu 
medzi oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany a spracúvaním 
osobných údajov dotknutých osôb. V tejto fáze je potrebné zohľadniť najmä:112

a)  povahu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany (či sa týka 
napríklad výkonu základných práv a slobôd, napr. slobody prejavu a práva 
na informácie, alebo záujmu spoločnosti či širšej komunity, alebo záujmu, 
ktorý je prospešný iba pre prevádzkovateľa),

b)  prípadnú škodu, ktorá by prevádzkovateľovi, tretej strane alebo spoločnosti 
vznikla, ak by sa zamýšľané spracúvanie osobných údajov neuskutočnilo,

c)  povahu, resp. citlivosť osobných údajov, ktoré by sa o dotknutej osobe mali 
spracúvať (za citlivé údaje možno okrem údajov patriacich do osobitných 
kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR, ako sú napríklad biometrické 
a genetické údaje či údaje týkajúce sa zdravia, považovať napríklad aj lokali-
začné údaje alebo údaje týkajúce sa uznania viny za priestupky alebo trestné 
činy),

d)  postavenie dotknutej osoby (či dotknutá osoba patrí do zraniteľnej skupiny, 
ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu, napr. dieťa, zamestnanec, pacient, žia-
datelia o azyl, starší ľudia) a postavenie prevádzkovateľa (či je prevádzkovateľ 
jednotlivec, malá spoločnosť, nadnárodná spoločnosť, spoločnosť majúca 
dominantné postavenie na trhu a pod.),

e)  spôsob spracúvania osobných údajov (či napr. dochádza k profilovaniu, zve-
rejňovaniu osobných údajov, aké prostriedky a technológie sa na spracúva-
nie použili),

112 Pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 162. ISBN 978-80-8155-077-5.



49

1.5 Právne základy pre spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

f)  aké záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby by mohli byť spracú-
vaním dotknuté (napr. či spracúvanie osobných údajov nemôže viesť k strate 
kontroly dotknutej osoby nad jej osobnými údajmi, alebo k obmedzeniu jej 
práva na prístup k osobným údajom či iných jej práv patriacich jej podľa 
GDPR, alebo k poškodeniu jej dobrého mena alebo občianskej cti),

g)  primerané očakávania dotknutých osôb a
h)  vplyv na dotknutú osobu spolu s očakávaným prínosom spracúvania osob-

ných údajov pre prevádzkovateľa alebo tretiu stranu.
Výsledok testu proporcionality spočíva v určení, či oprávnený záujem pre-

vádzkovateľa prevažuje nad základnými právami a slobodami dotknutých osôb, 
a ak prevažuje, tak že ho je možné považovať za právny základ pre spracúvanie 
osobných údajov. Aby sa „oprávnený záujem“ mohol uplatniť ako právny zá-
klad pre spracúvanie osobných údajov, práva a slobody dotknutej osoby ne-
smú prevážiť nad legitímnymi záujmami prevádzkovateľa alebo tretej strany.113 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa môže byť napríklad ochrana majetku 
monitorovaním priestorov kamerovým systémom či vedenie evidencie návštev 
pri vstupe do budovy. 

Využívanie biometrických údajov na účely ochrany a bezpečnosti majetku 
sa spravidla považuje za oprávnený záujem, nad ktorým prevažujú záujmy, zá-
kladné práva a slobody dotknutých osôb. Podľa pracovnej skupiny pre ochranu 
údajov zriadenej podľa článku 29 (WP 29) pri spracúvaní biometrických údajov 
dotknutých osôb na účely ochrany a bezpečnosti majetku spravidla v porovná-
vacom teste prevážia záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby 
nad záujmami, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.114 Podľa pracov-
nej skupiny WP 29 biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov a/alebo dúhovka, 
sa môžu použiť pre bezpečnosť oblasti s vysokým rizikom, ako je laboratórium, 
v ktorom sa skúmajú nebezpečné vírusy, pod podmienkou, že prevádzkovateľ 
vie preukázať konkrétne dôkazy o značnom riziku. Pracovná skupina WP 29 
vo svojom stanovisku č. 4/2009 k Svetovej antidopingovej agentúre115 uviedla, 

113 K vyvažovaniu záujmov prevádzkovateľa so záujmami dotknutých osôb, bližšie pozri, 
napr. VOIGT, P. – von dem BUSSCHE, A. The EU General Data Protection Regulation 
(GDPR). A Practical Guide. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 105 ‒ 106. 
ISBN 978-3-319-57958-0. 

114 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29. Stanovisko 06/2014 k pojmu legitímne záuj-
my prevádzkovateľa podlá článku 7 smernice 95/46/ES prijaté 9. apríla 2014, 844/14/SK, 
WP 217, s. 41.

115 Druhé stanovisko 4/2009 k  medzinárodnej norme Svetovej antidopingovej agentúry 
(WADA) na ochranu súkromia a osobných informácií, k príslušným ustanoveniam kó-
dexu agentúry WADA a k  iným otázkam týkajúcim sa súkromia v súvislosti s bojom 
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že právny základ „oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany“ nie je 
vzhľadom na závažnosť zásahu do súkromia platným právnym základom pre 
spracúvanie lekárskych údajov a údajov týkajúcich sa priestupkov v rámci an-
tidopingových vyšetrení. 

Významnú úlohu pri znižovaní negatívneho vplyvu spracúvania osobných 
údajov na dotknutú osobu zohráva prijatie vhodných a primeraných záruk pre 
ochranu práv a slobôd dotknutých osôb. Prijatie týchto záruk môže spočívať 
napríklad v prijatí primeraných technických alebo organizačných opatrení, ob-
medzení rozsahu osobných údajov, ktoré sa majú o dotknutej osobe spracú-
vať, obmedzení doby uchovávania osobných údajov, zvýšení transparentnos-
ti spracúvania, ako aj posilnení kontroly dotknutých osôb nad ich osobnými 
údajmi.116

Dôkazné bremeno preukázania prevahy oprávnených záujmov prevádzko-
vateľa alebo tretej strany nad záujmami, základnými právami alebo slobodami 
dotknutej osoby je v súlade so zásadou zodpovednosti podľa článku 5 ods. 2 
GDPR prenesené na prevádzkovateľa.

Právny základ oprávneného záujmu sa nevzťahuje na spracúvanie orgán-
mi verejnej moci pri plnení ich úloh stanovených im zákonom, pretože jeho 
využitie by orgánom verejnej moci rozširovalo im ustanovený právny základ 
spracúvania. Pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vykonávané 
orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh prichádza do úvahy právny základ 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo právny základ podľa článku 6 ods. 1 
písm. e) GDPR. To však nevylučuje možnosť, aby orgán verejnej moci apliko-
val právny základ oprávneného záujmu na spracúvanie, ktoré nevykonáva pri 
plnení svojich úloh, a to napríklad v prípade monitorovania priestorov budovy 
kamerovým systémom na účely ochrany majetku. 

Príklad: Medzi prípady spracúvania osobných údajov, ktoré možno považo-
vať za oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, avšak iba v prípade, 
ak v porovnávacom teste nakoniec prevážia nad záujmami, základnými právami 
a slobodami dotknutých osôb, patrí spracúvanie osobných údajov v súvislosti 
so zabezpečovaním fyzickej bezpečnosti, bezpečnosť IT a bezpečnosť sietí, mo-
nitorovanie kamerovým systémom na účely ochrany majetku, monitorovanie 
prostredníctvom GPS na účely ochrany majetku, spracúvanie osobných údajov 

agentúry WADA a (národných) antidopingových organizácií proti dopingu v športe pri-
jaté 6. apríla 2009 (WP 162).

116 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 164. ISBN 978-80-8155-077-5. 
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1.5 Právne základy pre spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

na účely identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov, 
spracúvanie osobných údajov na účely vytvárania a vedenia tzv. black listov, 
odhaľovanie a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov, spracúvanie osobných 
údajov zamestnanca vrátane fotografie na intranete spoločnosti na účely zabez-
pečenia efektívnej komunikácie v rámci spoločnosti, výkon práva na slobodu 
prejavu alebo informácie, práva na slobodu vedeckého bádania, či ochrana práv 
duševného vlastníctva.117

Oprávnený záujem ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov 
prichádza do úvahy aj na účely zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bez-
pečnosti, t. j. schopnosti siete alebo informačného systému odolať na danom 
stupni dôvernosti poruchám alebo nezákonným alebo úmyselným činom, 
ktoré narušujú dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo 
prenesených osobných údajov, a bezpečnosti súvisiacich služieb ponúkaných 
alebo dostupných prostredníctvom týchto sietí a systémov orgánmi verejnej 
moci, jednotkami reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), jednotkami 
pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT), poskytovateľmi elektronických 
komunikačných sietí a služieb a poskytovateľmi bezpečnostných technológií 
a služieb. Mohlo by to napríklad zahŕňať zabránenie neoprávnenému prístupu 
k elektronickým komunikačným sieťam a šíreniu škodlivých programových kó-
dov, ako aj zastavenie útokov sledujúcich cielené preťaženie serverov („Denial 
of Service“ ) a poškodzovanie počítačových a elektronických komunikačných 
systémov.118

117 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 116. ISBN 978-80-8168-852-2.

118 Recitál 49 GDPR.
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2. kapitola  
POJEM ZODPOVEDNOSTI V GDPR A JEHO VÝZNAMY 

Ústredným pojmom, ktorý pretína celú túto publikáciu, je pojem „zodpoved-
nosti“, a to v kontexte spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. V tejto kapitole je preto nutné rozobrať, ako GDPR vlastne chápe 
pojem zodpovednosti a v akých významoch ho používa – kým anglická verzia 
GDPR totiž pri vyjadrení základných konceptov zodpovednosti obsiahnutých 
v GDPR operuje s pojmami accountability, „responsibility“ a „liability“, sloven-
ská verzia používa pre každý z týchto obsahovo odlišných pojmov spoločné 
označenie „zodpovednosť“, čím môže jednoducho dôjsť k ich zámene. Po krát-
kom zhrnutí prístupov ku konceptu zodpovednosti, ktoré sú prítomné v našom 
právnom prostredí, prejdeme k vysvetleniu základných teoretických rozdielov 
medzi spomínanými formami zodpovednosti v GDPR. Najskôr bude rozobera-
ný princíp zodpovednosti, a teda accountability a tiež pojem responsibility, ktorý 
je používaný v rámci jeho definície a následne koncept liability. Kapitola teda 
podrobnejšie rozoberie charakteristiky spomínaných druhov zodpovednosti 
obsiahnutých v GDPR, typy subjektov, na ktoré sa môže vzťahovať, a tiež obsah 
povinností z nich vyplývajúcich. Táto kapitola teda predstavuje teoretický zák-
lad pre správne pochopenie ďalších kapitol tejto publikácie. 

Ako bolo už spomenuté, slovenská verzia GDPR používa pojem zodpoved-
nosť pre vyjadrenie niekoľkých odlišných právnych konceptov: na jednej strane 
ako vyjadrenie „princípu zodpovednosti“ (z angl. accountability),119 v zmysle 
ktorého prevádzkovateľ ako hlavný zodpovednostný subjekt má byť zodpovedný 
(z angl. responsible) za dodržiavanie princípov GDPR a toto dodržiavanie má 
byť schopný preukázať, na druhej strane ako zodpovednosť za porušenie povin-
nosti predpísaných GDPR (z angl. liability).120 Napriek rovnakému pomenova-
niu v slovenskej verzii GDPR je tak medzi týmito konceptmi zodpovednosti 
viacero podstatných obsahových rozdielov, a to nielen z hľadiska okamihu ich 
vzniku, subjektov, ale aj obsahu súvisiacich povinností. Pre správne pochopenie 
nasledovného výkladu je však na začiatok potrebné vykonať krátky exkurz do 
právnej teórie a upresniť pojem zodpovednosti, ako aj jeho chápanie v kontexte 
slovenského práva. 

119 Porovnaj čl. 5 ods. 2 GDPR.
120 Porovnaj čl. 82 GDPR.
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2.1 Chápanie zodpovednosti v slovenskej právnej teórii 

Súčasné väčšinové pojatie pojmu právna zodpovednosť vyplýva z českej, ale aj 
slovenskej právnej teórie a civilistiky z 50. a 60. rokov 20. storočia, ktorej zá-
very sú používané dodnes. Právni teoretici tejto doby sa snažili nájsť jedinú 
správnu definíciu pojmu zodpovednosť, ktorá by bola zároveň univerzálne plat-
ná.121 V tomto období pritom vznikli dva prúdy výkladu pojmu zodpovednosť – 
prospektívny a retrospektívny, pričom obidva chápali právnu zodpovednosť 
v úzkom vzťahu so sankciou.122 Prospektívny prúd predstavoval najmä Viktor 
Knapp. Zodpovednosť podľa neho vzniká spolu s primárnou povinnosťou a je 
v nej latentne prítomná, predstavuje akúsi možnosť alebo hrozbu sankcie. Podľa 
tohto názorového prúdu tak môžeme o zodpovednosti hovoriť už vtedy, keď 
subjekt je k niečomu povinný a zároveň mu za nedodržanie tejto povinnosti 
hrozí určitá sankcia. Povinný subjekt v tomto koncepte vlastne zodpovedá za 
splnenie svojej povinnosti. Na druhej strane stál tzv. retrospektívny prúd, ktoré-
ho predstaviteľkou bola napr. Marta Knappová, ale aj mnoho ďalších autorov, 
napr. Luby. Zástancovia tohto konceptu sa domnievali, že zodpovednosť môže 
vzniknúť až ako právny následok porušenia určitej primárnej povinnosti. Zod-
povednosť tak nevzniká spolu primárnou právnou povinnosťou, ako sa nazdá-
vali zástancovia prospektívneho prúdu, ale až so sekundárnou sankčnou povin-
nosťou ‒ vznik zodpovednosti je teda právnym následkom porušenia primárnej 
právnej povinnosti. V prípade tohto prúdu teda subjekt zodpovedá za poruše-
nie povinnosti, nie za jej splnenie. Uvedený retrospektívny prístup ku konceptu 
zodpovednosti napokon v slovenskej, ale aj českej právnej teórii prevládol a je 
východiskovým konceptom chápania pojmu zodpovednosti až do súčasnosti.123 

Aj v súčasnosti je teda v českej, ako aj v slovenskej teórii práva a v judikatú-
re prevládajúci či takmer uniformne124 prijímaný názor, že kľúčovým znakom 

121 Porovnaj JANEČEK, 2017, s. 17. 
122 Porovnaj JANEČEK, 2017, s. 17 ‒ 18.
123 Pre bližšie informácie o prístupoch k zodpovednosti v našom právnom prostredí porov-

naj JANEČEK, 2017, s. 12 ‒ 22, mierne odlišné delenie prístupov k zodpovednosti ponúka 
napr. KNAPPOVÁ, M. 2003. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: EURO-
LEX BOHEMIA, 2003, s. 206.

124  Jednou z mála výnimiek je publikácia učebnica Teórie práva od Procházku a Káčera, 
2013, s. 273, ktorá uvádza, že právna zodpovednosť je „spôsobilosť subjektu, podliehajúceho 
osobnej pôsobnosti právnej normy, znášať právne dôsledky buď vlastného protiprávneho 
konania, alebo protiprávneho stavu, ktorý vznikol bez jeho priameho pričinenia“. Zodpo-
vednosť je tak podľa týchto autorov spôsobilosťou stať sa nositeľom sekundárnej právnej 
povinnosti (sankcie), nevzniká teda v okamihu porušenia, ale už pred ním, okamihom, 
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2.1 Chápanie zodpovednosti v slovenskej právnej teórii 

zodpovednosti je jej blízky vzťah so sankciou.125 Jedným z predpokladov vzniku 
právnej zodpovednosti podľa prevládajúceho prístupu je protiprávne konanie 
osoby alebo protiprávny stav (v prípade objektívnej zodpovednosti). Pri tomto 
prevládajúcom prístupe zodpovednosť vlastne nemôže vzniknúť ani existovať 
pred porušením primárnej právnej povinnosti, práve naopak, vznik zodpoved-
nosti je právnym následkom porušenia určitej primárnej právnej povinnosti, 
a to v podobe vzniku sekundárnej sankčnej povinnosti.126 Preto o osobe, ktorá 
je nositeľom zodpovednosti, z právneho hľadiska hovoríme, že zodpovedá za 
porušenie svojej povinnosti, napr. povinnosti neškodiť druhým či povinnos-
ti spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR. Zodpovednosť tak aj v súčasnosti 
býva stotožňovaná so sankciou, prípadne so sekundárnou povinnosťou, ktorá 
má sankčnú povahu, a prejavuje sa či už ako povinnosť niečo nahradiť, obnoviť 
predchádzajúci stav, či podrobiť sa trestu alebo obmedzeniu. V závislosti od 
toho, do akej oblasti spadá právna norma, ku ktorej porušeniu došlo, rozlišu-
jeme, či ide o zodpovednosť občianskoprávnu, administratívnoprávnu, alebo 
trestnoprávnu či disciplinárnu.127

Ako vo svojej monografii ukazuje Janeček128 a ako vyplýva aj zo skutočnosti, 
že v našom právnom prostredí „zvíťazila“ a je takmer univerzálne prijímaná ako 
právna zodpovednosť len jej jediná retrospektívna forma, poznanie našej práv-
nej vedy smerovalo a dosiaľ smeruje k nájdeniu jediného správneho významu 

kedy subjekt nadobudol spôsobilosť znášať právne následky svojho konania/protipráv-
neho stavu a zároveň začal podliehať určitej právnej norme. Porovnaj PROCHÁZKA, R., 
KÁČER, M., 2013. Teória práva. 1. vyd. Bratislava: C. H. BECK, 2013. Beckova edícia 
právnické učebnice, s. 273. Podobne rozlišuje dve formy administratívnoprávnej zodpo-
vednosti aj Horváth: „Právnu zodpovednosť možno členiť napríklad na zodpovednosť 
v užšom zmysle slova a v širšom zmysle slova. Pre prvú zmienenú alternatívu platí, že 
zodpovednosť splýva so sankciou, t. j. ten, kto poruší právnu povinnosť, musí za to niesť 
následok v podobe uloženia konkrétnej sankcie. Pre druhú alternatívu platí, že právna 
zodpovednosť sa chápe ako možnosť uloženia sankcie za porušenie právnej povinnosti 
komukoľvek, kto je deliktuálne spôsobilý.“ HORVÁTH, M. 2015. Aktuálna právna úprava 
vyvodzovania zodpovednosti voči právnickým osobám. In: Studia commercialia Bratisla-
vensia, Číslo/No.: 31 (3/2015); Roč./Vol.: 8, s. 364. 

125 Porovnaj JANEČEK, V. 2017. Kritika právní odpovědnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
300 s., s. 13. 

 Niektorí autori zodpovednosť považujú priamo za sankciu, napr. Luby, iní hovoria o zod-
povednosti ako o postihnuteľnosti sankciou. Porovnaj PROCHÁZKA, R. a KÁČER, M., 
2013. Teória práva. 1. vyd. Bratislava: C. H. BECK, 2013. Beckova edícia právnické učeb-
nice, s. 274. 

126 Porovnaj JANEČEK, 2017, s. 13.
127 Porovnaj napr. PROCHÁZKA a KÁČER, 2013, s. 273.
128 Porovnaj JANEČEK, 2017, s. 17.
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pojmu zodpovednosť, ktorý by bol univerzálne platný a ktorý by vyjadroval jeho 
podstatu podobne, ako keď sa prírodné vedy snažia spoznať predmet svojho 
skúmania. V duchu uvedeného cieľa sa tak stalo prevládajúcim chápanie zod-
povednosti iba v jedinom „správnom“ význame, teda ako sekundárnej právnej 
povinnosti (sankcie) vznikajúcej až v prípade porušenia určitej primárnej práv-
nej povinnosti. Ako však bude vidieť aj na príklade GDPR, uvedené „unitárne“ 
chápanie zodpovednosti v slovenskom (a  českom) právnom prostredí môže 
v kontexte GDPR spôsobiť potencionálne výkladové problémy. Nasledujúce 
časti tejto kapitoly sa preto zamerajú na to, v akých významoch používa GDPR 
tri pojmy, ktoré sú v našej slovenskej verzii prekladané ako „zodpovednosť“, a to 
najskôr accountability, ktoré predstavuje princíp zodpovednosti, responsibility, 
ktorým je princíp zodpovednosti definovaný a následne liability. 

2.2 Zodpovednosť ako accountability a responsibility 

2.2.1 Pojem accountability a jeho význam 
Vo všeobecnosti platí, že accountability je anglosaský koncept,129 pre ktorý v slo-
venčine neexistuje významový ekvivalent, najbližšie k nemu má práve pojem 
zodpovednosť. Ide o značne efemérny pojem, pre ktorý existuje mnoho definí-
cií, dalo by sa však zhrnúť, že vo väčšine z nich tento pojem obsahuje niekoľko 
hlavných aspektov, ktoré musia byť prítomné na to, aby určitej osobe mohla 
vzniknúť zodpovednosť v zmysle accountability.130 Po prvé, musí existovať 
právna norma, ktorá zakladá určitú povinnosť zodpovednej osobe, a vo vzťahu 
ku ktorým má byť jej konanie posúdené. Po druhé, accountability implicitne 
predpokladá existenciu určitého vzťahu, v zmysle ktorého osoba „sa zodpovedá“ 
druhej osobe. Kým prvá osoba, ktorá je zodpovedná (accountable), má povin-
nosť vysvetliť, ako splnila určité povinnosti alebo prečo konala určitým spôso-
bom, teda má povinnosť zodpovedať sa (z angl. give an account of), druhá osoba 
má právo povolať túto prvú osobu na zodpovednosť (z angl. to call another entity 

129 Porovnaj  Article  29  Data  Protection  Working  Party, “Opinion  3/2010 on  the  prin-
ciple of accountability”, 13 July 2010, WP173. s. 7.

130 ALHADEFF,  J., VAN ALSENOY, B., DUMORTIER, J.  2012. The accountability prin-
ciple in data protection regulation: origin, development and future directions. In: D. Gu-
agnin, L. Hempel, C. Ilten a.o. (eds.). Managing Privacy through Accountability, Palgra-
ve Macmillan, p. 49 ‒ 82. p. 3 ‒ 5. 
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to account). Po tretie, podľa niektorých autorov je neoddeliteľnou súčasťou ac-
countability možnosť uloženia sankcie osobe, ktorá je zodpovedná.131 

Aj keď koncept accountability je už starším konceptom, ktorý je používa-
ný aj v literatúre z iných vedných oblastí vrátane politických či počítačových 
vied132, a v rôznych formách a s miernymi významovými odchýlkami sa objavil 
aj v skorších právnych nástrojoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov,133 
do legislatívy EÚ v tejto oblasti sa dostal s prijatím GDPR. Zavedeniu tohto 
princípu predchádzalo viacero výskumných projektov vedených európskymi 
úradmi na ochranu osobných údajov134 a volanie po jeho zavedení, a teda aj 
jeho zdôvodnenie je možné nájsť aj vo výstupe pracovnej skupiny k ochrane 
osobných údajov.135 Podľa pracovnej skupiny bolo zavedenie accountability do 
nového právneho nástroja regulujúceho ochranu osobných údajov v EÚ potreb-
né, aby sa ochrana presunula „od teórie k praxi“.136 Právne požiadavky nového 
právneho nástroja, a teda GDPR, musia zabezpečiť zavedenie efektívnych me-
chanizmov a opatrení zo strany prevádzkovateľov, ktoré zabezpečia, aby osob-
né údaje boli lepšie chránené.137 V prípade porušenia ich ochrany vzniká totiž 
riziko negatívnych dopadov nielen pre samotných prevádzkovateľov z hľadiska 
ich dôveryhodnosti a reputácie, a tak aj ich hospodárenia, ale negatívne dopady 
sa týkajú aj samotných dotknutých osôb, ktorých údaje môžu byť prezradené, 
a tak následne zneužité. 

131 Ibidem, s. 5.
132 BUTIN, D., CHICOTE, M., LE MÉTAYER, D. 2014. Strong Accountability: Beyond Va-

gue Promises. Gutwirth, Serge and Leenes, Ronald and De Hert, Paul. Reloading Data Pro-
tection: Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges, Springer, pp. 343 ‒ 369, 
s. 2. 

133 Vrátane OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transporder Flows of Perso-
nal Data, v kanadskom zákone o ochrane osobných údajov, v Asia-Pacific Economic Co-
operation Privacy Framework atď. – pre viac informácii pozri ALHADEFF et al., 2012, 
s. 6 ‒ 13. 

134 Porovnaj ALHADEFF et al. 2012, s. 13 ‒ 17. 
135 Pracovná skupina k ochrane osobných údajov, z angl. Article 29 Data PRotection Wor-

king Party je predchodca súčasného Európskeho výboru pre ochranu údajov, pozostáva-
júceho z predsedov jednotlivých úradov na ochranu osobných údajov členských štátov EÚ 

136 Pri tvorbe, výbere pomenovania tohto konceptu pracovná skupina zvažovala aj iné po-
menovania, napríklad „posilnená“ responsibility, trustworthiness teda dôveryhodnosť ale-
bo reliability, čo sa dá preložiť ako spoľahlivosť. Porovnaj Article 29 Data Protection Wor-
king Party, “Opinion 3/2010 on the principle of accountability”, 13 July 2010, WP173, s. 8. 

137 Porovnaj  Article  29  Data  Protection  Working  Party, “Opinion  3/2010 on  the  prin-
ciple of accountability”, 13 July 2010, WP173, s. 3. 
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2.2.2 Accountability v GDPR 
Čo je teda obsahom princípu zodpovednosti, a teda accountability vo forme, 
v akej sa dostal do GDPR? Jeho definícia je obsiahnutá v čl. 5 ods. 2 GDPR, 
pričom v odseku 1 tohto článku ho predchádza výpočet ostatných zásad GDPR, 
ktorými sú: 
1. zákonnosť a transparentnosť, 
2. obmedzenie účelu, 
3. minimalizácie údajov, 
4. správnosti, 
5. minimalizácie uchovávania, 
6. integrita a dôvernosť.138

V nadväznosti na čl. 5 ods. 1 GDPR, v ktorom sú menované všetky ostatné 
zásady, znie čl. 5 ods. 2 nasledovne: „Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad 
s odsekom 1 a musí vedieť tento súlad preukázať (‚zodpovednosť‘).139 Na úvod 
je potrebné poznamenať, že slovenská verzia definície princípu zodpovednosti 
nie je veľmi veľavravná, keď pojem zodpovednosť definuje s použitím identic-
kého pojmu zodpovednosť. V anglickej verzii tejto definície je pritom pre defi-
níciu accountability použité slovné spojenie, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ 
„responsible“ za dodržiavanie princípov GDPR uvedených v ods. 1. Uvedený 
slovenský preklad je pravdepodobne dôsledkom skutočnosti, že v slovenskom 
jazyku v súčasnosti neexistuje iný zaužívaný pojem než zodpovednosť na prelo-
ženie anglických pojmov ako accountability, responsibility alebo liability. Keď sa 
pozrieme na uvedenú definíciu bližšie, vyplýva z nej, že princíp zodpovednosti 
pozostáva z dvoch prvkov. Prvým je „zodpovednosť za súlad s ods. 1“ a druhým 
nutnosť „preukázať súlad s ods. 1“. Zo znenia zásady zodpovednosti teda vy-
plýva, že jediným nositeľom accountability je prevádzkovateľ, ktorý musí nielen 
zabezpečiť, aby ním vykonávané spracovanie osobných údajov bolo v súlade 
so všetkými ostatnými zásadami GDPR, ale zároveň musí vedieť tento súlad 
preukázať. Ako však máme interpretovať znenie princípu zodpovednosti? Čo 
znamená pojem zodpovednosť v kontexte uvedenej definície? 

Pozrime sa na prvý prvok princípu zodpovednosti, ktorým je responsibility, 
a teda zodpovednosť za súlad so zásadami GDPR. Pri podrobnejšom pohľade 
na uvedené ustanovenie, ako aj na jeho kontext je zrejmé, že táto zodpovednosť 
vzniká už v okamihu, keď určitý subjekt začne spracúvať osobné údaje. Čl. 5 
ods. 1 totiž predpokladá, že zásady GDPR sa majú uplatňovať vo vzťahu k všet-

138 Porovnaj čl. 5 ods. 1 GDPR. Bližšia charakteristika zásad, ako aj rozbor ich obsahu je ob-
siahnutý v 1. kapitole tejto publikácie.

139 Porovnaj čl. 5 ods. 2 GDPR.
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kým osobným údajom a zakladá tak všeobecnú povinnosť ich dodržiavania pri 
spracúvaní osobných údajov, pričom prvá veta skúmaného ods. 2 v podstate 
upresňuje, kto je zodpovedný, a  teda responsible za splnenie tejto povinnos-
ti. V podobnom prospektívnom duchu sa nesie aj čl. 24 GDPR, ktorý určuje 
hlavnú responsibility prevádzkovateľa prijať „… vhodné technické a organizačné 
opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva 
v súlade s týmto nariadením. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú 
a aktualizujú“. Je teda možné konštatovať, že zodpovednosť prevádzkovateľa 
v zmysle čl. 5 ods. 2 vzniká spolu s primárnou právnou povinnosťou, teda v oka-
mihu, keď určitý subjekt začne spracúvať osobné údaje a toto spracúvanie spadá 
pod vecnú či teritoriálnu pôsobnosť GDPR. Na to, aby vznikla zodpovednosť 
prevádzkovateľa v zmysle čl. 5 ods. 2 tak nie je potrebné, aby z jeho strany došlo 
k akémukoľvek porušeniu povinností, práve naopak, samotné ustanovenie ta-
kúto primárnu povinnosť zakladá. Responsibility v zmysle GDPR je tak možné 
chápať ako zodpovednosť za splnenie povinnosti. 

Uvedené chápanie zodpovednosti, ktorá vzniká už popri primárnej právnej 
povinnosti, a v zmysle ktorej sa nezodpovedá za porušenie právnej povinnos-
ti, ale za jej splnenie, je v českej, ako aj v slovenskej právnej vede minoritné 
a v súčasnosti sa v jej rámci nepoužíva, ako bolo popísané už v prvej podka-
pitole. Ak by sme teda mali striktne vychádzať z pohľadu prevládajúcej teórie 
zodpovednosti, responsibility, a teda ani accountability, ktorú prvý spomínaný 
pojem definuje, by v našom geografickom priestore vlastne nemali byť pova-
žované za „právnu zodpovednosť“ v prevládajúcom retrospektívnom chápaní 
tohto pojmu, podľa ktorého zodpovednosť môže vzniknúť až ako právny násle-
dok porušenia určitej primárnej povinnosti. Pojem zodpovednosť vo vý  zname 
responsibility, a teda aj accountability má obsahovo bližšie k opačnému, teda pro-
spektívnemu výkladu tohto pojmu, v zmysle ktorého sa zodpovedá nie za po-
rušenie povinnosti, ale za jej splnenie. Zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle 
princípu zodpovednosti teda vzniká spolu s primárnou povinnosťou dodržiavať 
zásady GDPR. 

Druhý prvok princípu zodpovednosti hovorí, že prevádzkovateľovi musí byť 
schopný preukázať súlad ním vykonávaného spracovania osobných údajov so 
zásadami GDPR. Keďže ako už bolo vysvetlené, prvá veta čl. 5 ods. 2 určuje, že 
práve prevádzkovateľ má povinnosť spracúvať osobné údaje v súlade s princíp-
mi GDPR a že je preto zodpovedný za dodržanie tejto povinnosti, v rovnakom 
duchu je potrebné vykladať aj druhú časť čl. 5 ods. 2, ktorý naň nadväzuje. 
Táto druhá časť princípu zodpovednosti teda ustanovuje primárnu povinnosť 
prevádzkovateľa byť schopný preukázať, že ním vykonávané spracovanie osob-
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ných údajov je v súlade so zásadami GDPR.140 Zo skutočnosti, že ide o primár-
nu povinnosť, vyplýva, že prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek preukázať, že 
spracúva osobné údaje v súlade so zásadami GDPR, teda nie iba v prípade, ak je 
proti nemu vedené určité administratívnoprávne konanie týkajúce sa porušenia 
GDPR alebo súdne konanie o náhradu škody. Práve táto povinnosť prevádzko-
vateľa byť schopný kedykoľvek preukázať súlad jeho spracovateľských aktivít so 
zásadami GDPR uvedená v druhej časti princípu zodpovednosti ako explicitná 
povinnosť, je novinkou zavedenou v GDPR a znamená významné sprísnenie 
povinnosti prevádzkovateľa. Ten už totiž nemá iba povinnosť dodržiavať zásady 
GDPR a s tým súvisiacu responsibility, a teda zodpovednosť za plnenie pred-
metnej povinnosti, ale má aj povinnosť vedieť dodržiavanie tejto povinnosti 
kedykoľvek na požiadanie preukázať bez ohľadu na to, či už z jeho strany došlo 
k nejakému porušeniu povinnosti. 

Práve uvedená požiadavka byť schopný preukázať dodržiavanie zásad GDPR 
tak v praxi znamená, že prevádzkovateľ by mal napr. vopred vytvárať interné 
procesy, ktoré zabezpečia súlad s GDPR, a podľa ktorých sa budú osobné údaje 
spracúvať, a to vrátane riadenia prístupu k nim či procesov na zabezpečenie vý-
konu práv dotknutými osobami, pripraviť záväzné písomné politiky popisujúce 
ním vytvorené procesy, ktoré sa budú aj v praxi uplatňovať na ním vykonávané 
spracovanie osobných údajov a ktoré popíšu, ako toto spracovanie funguje a aké 
boli prijaté bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Jednoducho 
povedané, prevádzkovateľ si musí vytvárať akýsi dôkazný materiál preukazujúci, 
že spracúva osobné údaje v súlade s GDPR pre prípad, že by musel jeho dodržia-
vanie preukázať. To, ako majú byť nastavené procesy, aké konkrétne opatrenia 
majú byť prijaté a ako presne bude vyzerať ich dokumentácia už GDPR nešpe-
cifikuje, ale necháva to na prevádzkovateľa.141

Pozrime sa ešte na princíp zodpovednosti ako celok. Ako vyplýva z význa-
mu konceptu accountability vysvetleného v podkapitole 2.2.1, na jeho základe 
vzniká vzťah medzi určitými dvoma subjektmi – na jednej strane je to prevádz-
kovateľ, ktorý je povinný zodpovedať sa, na druhej strane musí existovať sub-

140 Uvedený výklad povinnosti preukazovať súlad s GDPR ako primárnej povinnosti vyplýva 
aj z čl. 24 GDPR, ktorý v oddiele nazvanom „všeobecné povinnosti“ popisuje ako jednu 
z hlavných zodpovedností (a teda responsibility) prevádzkovateľa prijať: „…vhodné tech-
nické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa 
vykonáva v súlade s týmto nariadením“. 

141 Pre úplnosť je potrebné dodať, že aj sprostredkovateľ má v zmysle GDPR v tejto oblas-
ti určité užšie vymedzené povinnosti, napr. povinnosť prijať určité opatrenia tak, aby 
bola zaistená primeraná bezpečnosť osobných údajov v súlade s čl. 32 GDPR, či vytvárať 
a uchovávať záznamy o spracovateľských činnostiach. 
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jekt, vo vzťahu ku ktorému má prevádzkovateľ povinnosť sa zodpovedať, a teda 
demonštrovať dodržiavanie GDPR a ktorý má zároveň právo povolať prevádz-
kovateľa na zodpovednosť. Zo znenia čl. 5 ods. 2 a v ňom definovanej zásady 
zodpovednosti však nie je jasné, komu sa má prevádzkovateľ zodpovedať, a teda 
kto má vlastne právo vyzvať prevádzkovateľa na preukázanie plnenia povinností 
z GDPR. Kým v originálnom návrhu predloženom pracovnou skupinou bolo 
jasne určené, že prevádzkovateľ má povinnosť preukázať dodržiavanie povin-
ností a zásad na žiadosť príslušného dozorného orgánu, a teda úradu na ochra-
nu osobných údajov,142 uvedené upresnenie v GDPR absentuje. Možno sa však 
domnievať, že je to práve príslušný úrad na ochranu osobných údajov, komu 
sa prevádzkovateľ musí zodpovedať a preukazovať mu súlad jeho spracovania 
s princípmi GDPR143, ale teoreticky by to mohol byť aj iný subjekt. 

2.2.3 Responsibility verzus accountability 
Ako už bolo vysvetlené, responsibility predstavuje v kontexte GDPR zodpoved-
nosť za splnenie povinnosti, teda zodpovednosť, ktorá vzniká spolu s primárnou 
právnou povinnosťou. Na druhej strane accountability predstavuje akúsi špe-
cifickejšiu formu takejto zodpovednosti za splnenie povinnosti, ktorá navyše 
vyžaduje, aby jej nositeľ bol schopný na vyzvanie preukázať, že predmetné po-
vinnosti spĺňa. Medzi týmito dvoma zodpovednosťami tak taktiež existuje aj ob-
sahový rozdiel, v zmysle ktorého predstavuje accountability akoby podkategóriu 
responsibility, resp. jej špecifickú verziu s dodatočnou povinnosťou „zodpovedať 
sa“, a teda preukazovať dodržiavanie GDPR pri spracovaní osobných údajov. 
Zároveň je accountability, resp. princíp zodpovednosti v GDPR odlišný aj v tom, 
že sa viaže na jednu, aj keď extrémne všeobecnú povinnosť prevádzkovateľa 
zabezpečovať a preukazovať súlad so zásadami GDPR. 

Okrem obsahového rozdielu existuje medzi týmito dvoma zodpovednos-
ťami aj ďalšia odlišnosť – kým nositeľom accountability je v zmysle čl. 5 ods. 2 
GDPR výlučne prevádzkovateľ, nositeľom responsibility, a teda zodpovednosti 
za dodržanie povinností v zmysle GDPR je aj sprostredkovateľ. Podľa pôvodnej 
smernice o ochrane osobných údajov144 musel sprostredkovateľ plniť povinnosti 

142 Porovnaj  Article  29  Data  Protection  Working  Party, “Opinion  3/2010 on  the  prin-
ciple of accountability”, 13 July 2010, WP173, s. 10.

143 Túto povinnosť vo vzťahu k dozornému orgánu je možné odvodiť napr. z ustanovenia 
čl. 58 ods. 1 a) GDPR, v zmysle ktorej má prevádzkovateľ, ale aj sprostredkovateľ povin-
nosť poskytnúť dozornému orgánu akékoľvek informácie, ktoré požaduje pre plnenie jeho 
úloh, ale aj z bodu 82 preambuly GDPR.

144 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
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vyplývajúce zo zmluvy, ktorú mal uzatvorenú s prevádzkovateľom, a jeho hlav-
nou povinnosťou bolo spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou a ďal-
šími zákonnými inštrukciami prevádzkovateľa. Responsibility sprostredkovateľa 
tak bola obmedzená len na dodržiavanie zmluvných povinností. GDPR v tomto 
smere prinieslo zmenu a priamo vo svojom texte uložilo viacero povinností 
priamo sprostredkovateľovi (a teda nielen prevádzkovateľovi), čím sprostred-
kovateľovi vznikla zodpovednosť za dodržiavanie povinností uložených nielen 
v zmluve, ale aj priamo v GDPR.145 Pre prípad ich porušenia tak sprostredko-
vateľ nezodpovedá už iba prevádzkovateľovi (za porušenie povinnosti uloženej 
v zmluve), ale aj akýmkoľvek tretím stranám za škodu tým spôsobenú a zároveň 
mu môže byť uložená aj pokuta zo strany orgánu dohľadu (t. j. zodpovedá za 
porušenie povinnosti vyplývajúcej priamo z predpisu).146 Podľa GDPR tak no-
siteľom zodpovednosti za dodržiavanie povinností uložených priamo v GDPR 
môžu byť aj prevádzkovateľ, aj sprostredkovateľ. 

2.2.4 Zhrnutie 
V tejto podkapitole bol na úvod vysvetlený koncept accountability v širšom 
teoretickom kontexte, ako aj jeho právna úprava ako princípu zodpovednosti 
v rámci GDPR. Princíp zodpovednosti, a teda accountability obsahuje dva hlav-
né prvky – jednak zodpovednosť (responsibility) prevádzkovateľa za súlad ním 
vykonávaného spracovania osobných údajov so zásadami GDPR, a teda jeho 
povinnosť spracúvať osobné údaje v súlade s týmito princípmi, zároveň však 
ide nad rámec štandardnej responsibility tým, že prevádzkovateľovi neukladá len 
zodpovednosť za dodržanie povinností, konkrétne za povinnosť spracúvať osob-
né údaje v súlade so zásadami GDPR, ale aj nutnosť tento súlad kedykoľvek pre-
ukázať. Čo sa týka samotnej responsibility, a teda zodpovednosti za dodržiavanie 
povinností, tá sa vzťahuje nielen na prevádzkovateľa, ale aj sprostredkovateľa. 

Pri výklade princípu zodpovednosti, a teda accountability a tiež responsibility 
v kontexte GDPR je preto nevyhnutné mať na pamäti, že ide o inú formu práv-
nej zodpovednosti než tú, na ktorú sme v našom právnom prostredí štandardne 
zvyknutí – obe zodpovednosti vznikajú spolu s primárnou právnou povinnos-
ťou, v okamihu, keď sa na zodpovednostný subjekt (v prípade accountability je 
to prevádzkovateľ, v prípade responsibility prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ) 
začne vzťahovať nejaká povinnosť z GDPR, a teda pred akýmkoľvek porušením 
povinností v zmysle GDPR.

145 VAN ALSENOY, B. Liability  under  EU  Data  Protection  Law:  From  Directive  95/46 
to the General Data Protection Regulation. In: 7 (2016) JIPITEC 271, s. 284. 

146 Podrobnejšie to bude rozobraté v podkapitole 2.3.1 o zodpovednosti za škodu.
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Keďže obidve formy zodpovednosti predstavujú zodpovednosť za splne-
nie povinnosti, nie jej porušenie a majú v našom právnom prostredí bližšie 
k tzv. prospektívnemu pojatiu pojmu zodpovednosť. 

2.3 Zodpovednosť ako liability 

Okrem accountability a responsibility hovorí GDPR aj o ďalšom type zodpo-
vednosti – liability. Ako bolo spomenuté už v úvode tejto kapitoly, v slovenskej 
verzii GDPR je pojem liability opäť prekladaný ako „zodpovednosť“, a to aj na-
priek jeho odlišnému významu, a teda aj možnosti jeho zámeny s ostatnými 
typmi zodpovednosti.147 Ako ukážeme v tejto podkapitole, liability predstavuje 
práve ten druh zodpovednosti, ktorý vzniká až ako následok porušenia určitej 
primárnej právnej povinnosti. V GDPR je tak tento druh zodpovednosti za 
porušenie povinnosti spomínaný v dvoch kontextoch – v kontexte čl. 82, ktorý 
hovorí o náhrade škody a zodpovednosti za ňu a implicitne tiež v čl. 83, ktorý 
hovorí o ukladaní sankcií za porušenie povinnosti predpísaných GDPR. 

2.3.1 Zodpovednosť za škodu 
Základné ustanovenie o liability je obsiahnuté v čl. 82 GDPR, ktorý nesie ná-
zov „Právo na náhradu škody a zodpovednosť“, a to konkrétne v ods. 2 a 3, kto-
rý upravuje výnimku z uplatnenia tejto zodpovednosti. Príslušné ustanovenia 
znejú: 
(2) Každý prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní, je zodpovedný za ško-
du spôsobenú spracúvaním, ktoré bolo v rozpore s týmto nariadením. Sprostred-
kovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, len ak neboli splnené povin-
nosti, ktoré sa týmto nariadením ukladajú výslovne sprostredkovateľom, alebo ak 
konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade 
so zákonom. 

147 Mierne rozlišovanie medzi pojmami responsibility a liability v slovenskej verzii je možné 
bádať v niektorých bodoch preambuly ku GDPR, v rámci ktorých sa tieto pojmy používa-
jú v jednej vete – v týchto prípadoch je pojem responsibility prekladaný aj ako „povinnosť“ 
a pojem liability ako „zodpovednosť“. Porovnaj napr. bod 74 preambuly k GDPR, ktorom 
sa v anglickej verzii hovorí: „The responsibility and liability of the controller for any pro-
cessing  of  personal  data  carried  out  by  the  controller  or on  the  controller’s  behalf  sho-
uld be established,“ kým v slovenskej verzii je uvedené: „Mali by sa stanoviť povinnosti 
a zodpovednosť prevádzkovateľa v súvislosti s akýmkoľvek spracúvaním osobných údajov, 
ktoré vykonáva sám alebo ktoré sa vykonáva v jeho mene.“ 
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(3) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti podľa odse-
ku 2, ak sa preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila 
škodu. 

 
Samotný text odseku 2 napovedá, že zodpovednosťou, ktorú mal zákono-

darca na mysli v čl. 82 GDPR a ktorá je v jeho kontexte prekladom pre pojem 
liability, je práve zodpovednosť za škodu. Keďže táto zodpovednosť vzniká ako 
právny následok spracovania, ktoré bolo v rozpore s týmto nariadením, a teda 
až ako sekundárna právna povinnosť, liability je druh zodpovednosti, ktorý je 
za „zodpovednosť“ považovaný aj v kontexte na Slovensku prevládajúcej práv-
nej teórie.148 Zodpovednosť, o ktorej hovorí čl. 82, totiž môže vzniknúť až po 
protiprávnom konaní zodpovednostného subjektu alebo po vzniku protipráv-
neho stavu a je preto zodpovednosťou za porušenie povinnosti. Škodou, o kto-
rej GDPR hovorí, sa pritom nemyslí len materiálna škoda, ale aj nemateriálna 
ujma.149 

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že v čl. 82 GDPR je upravený iba 
jeden druh zodpovednosti za porušenie povinnosti upravených v GDPR, a to 
konkrétne civilnoprávna zodpovednosť. Tento nový sekundárny zodpovednost-
ný vzťah vzniká medzi nositeľom zodpovednosti na jednej strane a konkrét-
nym poškodeným subjektom, ktorý sa môže domáhať náhrady škody, ako aj 
nemateriálnej ujmy v zmysle čl. 82 ods. 1 GDPR. V prípade porušenia povin-
ností predpísaných GDPR zo strany povinného subjektu však prichádzajú do 
úvahy aj vznik administratívnoprávnej zodpovednosti, na základe ktorej môže 
byť povinnému subjektu uložená pokuta či iná sankcia v súlade s pravidlami 
v čl. 83 GDPR. V tomto prípade vznikne na základe porušenia určitej povin-
nosti povinným subjektom sekundárny zodpovednostný vzťah medzi týmto 
porušiteľom a oprávneným dozorným orgánom, v zmysle ktorého je dozorný 
orgán oprávnený alebo povinný uložiť porušiteľovi sankciu alebo uplatniť proti 
nemu iné následky predpokladané právom.150 Aj v prípade tejto administratív-
noprávnej zodpovednosti používa GDPR pojem liability – táto zodpovednosť 

148 Porovnaj podkapitolu 2.1.
149 Čl. 82 ods. 1 GDPR hovorí: „Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú 

ujmu v dôsledku porušenia tohto nariadenia, má právo na náhradu utrpenej škody od pre-
vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.“ 

150 Podľa Horvátha je možné administratívnoprávnu zodpovednosť definovať nasledov-
ne: „Právnu zodpovednosť môžeme definovať ako vzťah medzi dvomi alebo viacerými sub-
jektmi, kde jeden zo subjektov porušil svoju povinnosť, a preto druhý subjekt voči nemu môže 
(prípadne aj musí) uplatniť následky, ktoré s porušením tejto povinnosti právne predpisy 
spájajú.“ Porovnaj HORVÁTH, 2015, s. 364. 
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bude rozobratá v nasledujúcej podkapitole 2.3.2.151 Dalo by sa teda zhrnúť, že 
keď GDPR hovorí o liability, hovorí o zodpovednosti za porušenie povinnos-
ti, a teda o tej zodpovednosti, ktorá vzniká až ako sekundárny sankčný právny 
vzťah medzi porušiteľom a poškodeným, resp. porušiteľom a orgánom dohľadu. 

Vráťme sa však k rozboru zodpovednosti za škodu v zmysle citovaného čl. 82 
ods. 2 GDPR. Ten upravuje, ktoré subjekty môžu byť v zmysle GDPR nositeľom 
zodpovednosti a v akom rozsahu. Jednoznačne z neho vyplýva, že nositeľom 
zodpovednosti za škodu môže byť nielen prevádzkovateľ, ale aj sprostredkovateľ. 
Vzhľadom na to, že práve prevádzkovateľ je tým hlavným nositeľom zodpoved-
nosti za dodržanie aj za porušenie povinností predpísaných GDPR,152 jeho zod-
povednosť za škodu je ustanovená veľmi všeobecne – prevádzkovateľ je zodpo-
vedný za akúkoľvek škodu spôsobenú spracovaním osobných údajov, ktoré bolo 
vykonávané v rozpore s GDPR. Na druhej strane sprostredkovateľ zodpovedá za 
škodu spôsobenú spracovaním osobných údajov, iba ak nedodržal povinnosti, 
ktoré GDPR ustanovuje explicitne sprostredkovateľovi alebo ak konal v rozpore 
s inštrukciami prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi. Uve-
dený menší rozsah zodpovednosti vyplýva zo skutočnosti, že sprostredkovateľ 
spracúva osobné údaje vždy v mene prevádzkovateľa, a teda jeho hlavnou povin-
nosťou vždy bolo vykonávať toto spracovanie v súlade so zmluvou uzatvorenou 
s prevádzkovateľom a s jeho inštrukciami.153 GDPR však ustanovilo niekoľko 
povinností aj priamo sprostredkovateľovi, a tak pre sprostredkovateľa zaviedlo 
popri zodpovednosti za dodržiavanie zmluvy s prevádzkovateľom aj zodpoved-
nosť za dodržiavanie povinností vyplývajúcich priamo z GDPR, teda z právneho 
predpisu.154 V súlade so zavedením týchto povinností priamo v GDPR tak môže 
sprostredkovateľovi vzniknúť aj zodpovednosť za škodu pre prípad ich poruše-
nia. Keďže sprostredkovateľ v zmysle GDPR nemá už iba zmluvné povinnosti, 
ale aj tie zákonné, nárok na náhradu škody spôsobenej spracovaním osobných 
údajov si voči sprostredkovateľovi môže uplatniť nielen prevádzkovateľ (z titu-

151 Porovnaj napríklad recitál č. 79 GDPR, ktorý hovorí o responsibility a liability vo vzťahu 
k orgánu dohľadu. 

152 Porovnaj bod 74 preambuly ku GDPR.
153 Porovnaj základnú definíciu sprostredkovateľa v čl. 4 ods. 8 GDPR, ktorá hovorí: 

„Sprostredkovateľ‘ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 
iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa“ a taktiež čl. 28 ods. 3 a) 
GDPR k hlavnej povinnosti sprostredkovateľa. 

154 Porovnaj podkapitolu 2.2.3 k zodpovednosti za dodržiavanie povinností sprostredkova-
teľa.
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lu porušenia zmluvných povinností), ale v podstate ktokoľvek, kto porušením 
povinností uvedených v GDPR utrpel škodu alebo inú ujmu.155 

Pre vznik zodpovednosti za škodu ustanovenej v čl. 82 ods. 2 ustanovuje 
GDPR výnimky, v prípade ktorých prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nenesú 
zodpovednosť, aj keď by im podľa ods. 2 mala vzniknúť. Prvou výnimkou je, ak 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ preukážu, že nenesú žiadnu zodpoved-
nosť za udalosť (v angl. verzii GDPR hovorí o responsibility), ktorá spôsobila 
škodu.156 Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že pojem responsibility sa 
v tomto ustanovení používa v odlišnom význame ako vo zvyšku GDPR, kedy 
hovoríme o zodpovednosti za plnenie povinností. V uvedenom kontexte sa to-
tiž hovorí o „zodpovednosti za udalosť “ a „zodpovedať“ v uvedenom kontex-
te tak znamená skôr zaviniť, resp. spôsobiť určitú udalosť. Podobnú výnimku 
obsahovala aj smernica o ochrane osobných údajov,157 v nej bolo uvedené, že 
prevádzkovateľ bude vyňatý zo zodpovednosti ak preukáže, že nie je zodpo-
vedný za udalosť spôsobujúcu škodu – v GDPR je táto výnimka jasne užšia, 
keďže zodpovednostný subjekt musí preukazovať, že nie je žiadnym spôsobom 
zodpovedný za udalosť spôsobujúcu škodu. Smernica o ochrane osobných úda-
jov navyše obsahovala vo svojej preambule upresnenie, v zmysle ktorého sa má 
výnimka zo zodpovednosti za škodu uplatňovať v prípade vyššej moci alebo 
ak škoda vznikne zavinením dotknutej osoby.158 Vzhľadom na sprísnenie tejto 
výnimky v GDPR možno predpokladať, že aj naďalej sa uplatní v prípadoch 
vyššej moci, v ostatných prípadoch však bude možnosť jej uplatnenia veľmi li-
mitovaná a do značnej miery závislá od interpretácie súdu. Druhou výnimkou 
zo zodpovednosti pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ktorá je upravená 
v čl. 2 ods. 4 GDPR, je prípad, keď sa na prevádzkovateľa vzťahuje niektorá 
z výnimiek zodpovednosti pre poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, 
ktoré sú upravené v smernici o elektronickom obchode.159 Keďže táto druhá vý-
nimka sa vzťahuje výlučne na poskytovanie služieb poskytovaných na diaľku, na 

155 Porovnaj čl. 82 ods. 1 a 2 GDPR.
156 Porovnaj čl. 82 ods. 3 GDPR – podľa slovenskej verzie tohto ustanovenia sa výnimka 

uplatní, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ nenesú zodpovednosť 
za škodnú udalosť, z anglickej verzie však jednoznačne vyplýva, že sú to práve oni, kto má 
preukazovať, že nenesú zodpovednosť za predmetnú škodnú udalosť.

157 Čl. 23 ods. 2 smernice o ochrane osobných údajov. 
158 Bod 55 preambuly smernice o ochrane osobných údajov.
159 Porovnaj  smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a  Rady  o  určitých právnych 

aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom 
obchode (smernica o elektronickom obchode).
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individuálnu žiadosť používateľa služby a elektronickými prostriedkami,160 len 
výnimočne sa uplatní v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto 
sa ďalší rozbor zodpovednosti za škodu bude zaoberať skôr prvou spomenutou 
výnimkou. 

Čo sa týka samotného charakteru zodpovednosti za škodu popísanej v čl. 82 
ods. 2 GDPR, z formulácie tohto ustanovenia, ako aj výnimky upravenej v odse-
ku 3 tohto článku nie je úplne jednoznačné, či ide o objektívnu zodpovednosť, 
ktorá nastáva bez ohľadu na zavinenie, a teda aj v dôsledku určitého protipráv-
neho stavu, alebo o tzv. subjektívnu zodpovednosť, ktorá vznikne iba v prípade 
určitého protiprávneho konania (a preto predpokladá zavinenie).161 Van Alse-
noy sa prikláňa k názoru, že zodpovednosť prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa 
je v GDPR konštruovaná ako tzv. striktná či objektívna zodpovednosť. Obidva 
subjekty totiž podľa neho zodpovedajú za škody spôsobené spracovaním osob-
ných údajov, ktoré je v rozpore s GDPR, a tejto zodpovednosti sa nemôžu zbaviť 
tvrdením, že škodu nezavinili.162 

Nazdávam sa, že vzhľadom na skutočnosť, že výnimka uvedená v odseku 3 
vylučuje zodpovednosť za škodu prevádzkovateľov a sprostredkovateľov v prí-
pade niektorých udalostí, teda konkrétne tých, za ktoré nenesú žiadnu zodpo-
vednosť, na základe logického výkladu z uvedeného vyplýva, že hlavné ustano-
venie o zodpovednosti za škodu uvedené v ods. 2 musí zahŕňať aj zodpovednosť 
za škodné udalosti. Ak by totiž čl. 82 ods. 2 udalosti nezahŕňal a vzťahoval by sa 
iba na prípady zavinenej škody, ustanovenie výnimky pre niektorý typ udalostí 
by nemalo zmysel. V tomto zmysle je možné konštatovať, že prevádzkovateľ 
alebo sprostredkovateľ môžu byť nositeľmi zodpovednosti za škodu pri určitých 
udalostiach, a to konkrétne tých, pri ktorých sú aspoň čiastočne zodpovední za 
vzniknutú udalosť. Vzhľadom na uvedené tak podľa môjho názoru ustanovuje 
GDPR v čl. 82 objektívnu (striktnú) zodpovednosť za škodu. Prevádzkovateľo-
vi aj sprostredkovateľovi teda môže podľa GDPR vzniknúť povinnosť nahradiť 
škodu nielen v prípade ich protiprávneho konania či opomenutia, ale aj v prípa-
de, že škoda vznikne v dôsledku udalosti, za ktorú aspoň čiastočne zodpovedajú. 

160 Uvedené je vlastne definíciou služieb informačnej spoločnosti obsiahnutou v čl. 1 ods. 1 
b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup 
pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na 
služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie).

161 K objektívnej a subjektívnej zodpovednosti porovnaj napr. PROCHÁZKA a  KÁČER, 
2013, s. 274.

162 Porovnaj VAN ALSENOY, 2016, s. 282.
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Na tomto mieste je potrebné tiež poznamenať, že v praxi bude posúdenie 
toho, či prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi vznikne zodpovednosť za 
škodu v zmysle GDPR a prípadne, či sa uplatní niektorá z jej výnimiek, značne 
komplikované. Množstvo povinností v GDPR uložených prevádzkovateľom, ale 
aj sprostredkovateľom má totiž performatívny charakter – nie je v nich ustano-
vené, čo konkrétne má povinný subjekt urobiť a ako má v konkrétnom prípade 
postupovať, ale hovorí, aký cieľový stav má byť dosiahnutý a necháva na regu-
lované subjekty, aby s ohľadom na osobitnosti nimi vykonávaného spracovania 
osobných údajov samy určili, ako tento cieľ dosiahnuť.163 Príkladom takejto po-
vinnosti je povinnosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa prijať technické a or-
ganizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú riziku, a to 
„so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, 
rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou 
a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb“.164 Povinný subjekt si tak nikdy 
nemôže byť úplne istý, že spĺňa požiadavky predmetného performatívneho pra-
vidla a či ním prijaté opatrenia budú v prípade vzniku nejakej škody posúdené 
ako primerané príslušným dozorným orgánom alebo súdom. Podobne môže byť 
v praxi komplikovanejšie aj uplatňovanie výnimky zo zodpovednosti za škodu 
podľa čl. 82 ods. 3, najmä vzhľadom na jej nie úplne jednoznačný obsah a tiež 
na absenciu dodatočného upresnenia v GDPR, na aké prípady sa vlastne má 
vzťahovať. 

GDPR ďalej v odsekoch 4 a 5 skúmaného článku 82 ustanovuje pravidlá pre 
prípad, keď sa na spracovaní osobných údajov podieľa viacero prevádzkovate-
ľov alebo sprostredkovateľov, ktorým vznikne zodpovednosť za škodu v zmysle 
tohto článku: 
4. Ak sa na tom istom spracúvaní zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spoločne a sú podľa od-
sekov 2 a 3 zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním, každý z nich zodpovedá 
za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada. 
5. Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v súlade s odsekom 4 zaplatil náhra-
du spôsobenej škody v plnej výške, má právo žiadať od ostatných prevádzkovateľov 
alebo sprostredkovateľov zapojených do toho istého spracúvania tú časť náhrady 

163 Popis charakteru pravidiel obsiahnutých v GDPR je mimo rozsahu skúmania tejto ka-
pitoly, pre viac informácií porovnaj napr. MÍŠEK, Jakub. Dizertační práce. Osobní údaje 
v čase a prostoru: Role performativní regulace v ochraně osobních údajů. Brno: Masarykova 
Univerzita, 2019. s. 129 ‒130. 

164 Porovnaj čl. 32 GDPR.
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škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednosti za škodu za podmienok stano-
vených v odseku 2. 

 
V týchto prípadoch teda platí, že každý z prevádzkovateľov alebo sprostred-

kovateľov, ktorí sa zúčastňujú na spracovaní a ktorým vznikne zodpovednosť za 
škodu v zmysle už rozoberaných pravidiel, zodpovedá za celú škodu. Poškodená 
dotknutá osoba si tak v podstate môže vybrať, ktorý zo zodpovedných subjek-
tov bude žalovať o celú škodu a nemusí viesť separátne súdne konania proti 
každému z nich, aby sa domohla celej škody. Keď však niektorý zo zodpoved-
ných prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov nahradí poškodenému škodu 
v plnom rozsahu, získa regresný nárok proti ostatným zodpovedným subjektom 
na vrátenie tej časti zaplatenej peňažnej náhrady, ktorá zodpovedá ich podielu 
zodpovednosti za škodu. 

2.3.2 Administratívnoprávna zodpovednosť 
Ako bolo zdôraznené už v predchádzajúcej podkapitole, koncept zodpovednosti 
ako liability v GDPR nie je vyčerpaný analýzou čl. 82, ktorý hovorí iba o jednej 
konkrétnej forme zodpovednosti za porušenie povinnosti, a to o civilnoprávnej 
zodpovednosti. GDPR hovorí o responsibility a liability aj vo vzťahu k dozorné-
mu orgánu,165 a teda predpokladá aj ďalšiu formu zodpovednosti prevádzkova-
teľa a sprostredkovateľa, ktorá môže vzniknúť ako právny následok porušenia 
primárnej povinnosti, a to administratívnoprávnu zodpovednosť. Táto forma 
zodpovednosti vznikne iba v prípade, keď prevádzkovateľ alebo sprostredkova-
teľ porušia svoju primárnu právnu povinnosť, pričom v dôsledku takéhoto po-
rušenia vznikne právny vzťah medzi porušiteľom a dozorným orgánom. Obsa-
hom tohto vzťahu bude na jednej strane právo, prípadne povinnosť dozorného 
orgánu, v tomto prípade Úradu na ochranu osobných údajov, uložiť zodpoved-
nému subjektu sankciu či iné povinnosti predpokladané právnou normou a na 
druhej strane (sekundárna a sankčná) povinnosť porušiteľa niesť tieto následky, 
ktoré s týmto porušením právna norma spája.

Administratívnoprávna zodpovednosť nie je v GDPR explicitne upravená 
jedným ustanovením tak, ako je to v prípade zodpovednosti za škodu a jeho 
úpravy v čl. 82. To, čo bude obsahom sankčnej povinnosti, a teda aká konkrétna 
povinnosť bude prevádzkovateľovi uložená zo strany príslušného dozorného 
orgánu, závisí od konkrétneho porušenia, ale aj postupu, ktorý zvolí dozorný 

165 Porovnaj bod 79 preambuly GDPR.
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orgán.166 Ten má v tejto oblasti rozsiahle právomoci, ktoré mu umožňujú nie-
len získavať potrebné informácie priamo od prevádzkovateľov a sprostredko-
vateľov alebo prostredníctvom miestneho zisťovania (inšpekcie), ale aj uložiť 
im povinnosť dať spracovanie do súladu s GDPR do určitej doby a špecific-
kým spôsobom, vydávať napomenutia, že určité spracovanie osobných údajov 
porušuje GDPR či takéto spracovanie zakázať. Dozorný orgán zároveň môže 
uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi pokutu popri opatreniach 
zmienených predtým alebo namiesto nich.167 Rozhodovanie o tom, či bude 
v konkrétnom prípade uložená pokuta a v akej výške, však nemôže byť svojvoľ-
né a dozorný orgán musí prihliadať na mnoho faktorov explicitne menovaných 
v GDPR, ako aj na hranice sadzieb jednotlivých pokút definovaných v GDPR 
alebo v národnej legislatíve.168

2.3.3 Zhrnutie 
V tejto časti kapitoly bol rozoberaný koncept liability a jeho právna úprava 
v GDPR. V slovenskom preklade predstavuje liability právnu zodpovednosť, 
ktorá vzniká až porušením určitej primárnej právnej povinnosti, a to v podobe 
sekundárnej sankčnej povinnosti nahradiť škodu alebo inú ujmu spôsobenú 
spracúvaním osobných údajov alebo podrobiť sa určitému opatreniu alebo po-
kute uloženej oprávneným dozorným orgánom. GDPR teda upravuje dve formy 
zodpovednosti za porušenie povinnosti, a to zodpovednosť za škodu (civilno-
právnu zodpovednosť) a administratívnoprávnu zodpovednosť. Liability tak 
predstavuje zodpovednosť za porušenie povinnosti zhodnú s tzv. retrospektív-
nym prístupom a je teda presne tým druhom zodpovednosti, ktorý je považo-
vaný za právnu zodpovednosť aj v našom prostredí.

2.4 Zhrnutie 

Táto kapitola mala za cieľ poukázať na rozličné významy, ktoré môže pojem 
zodpovednosť nadobudnúť v GDPR, ako aj vyložiť tento pojem v  kontexte 
slovenskej právnej teórie. Kým v anglickej verzii GDPR zákonodarca rozlišuje 
medzi accountability, responsibility a liability, v slovenskej verzii GDPR sú tieto 
obsahovo značne odlišné pojmy prekladané rovnako ako „zodpovednosť“, na 
niektorých miestach ako „povinnosť“ či v prípade accountability ako „princíp 

166 Porovnaj čl. 83 ods. 2 GDPR.
167 Porovnaj čl. 58 GDPR.
168 Porovnaj čl. 83 ods. 2 GDPR. 
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zodpovednosti“. Tieto koncepty sa pritom od seba odlišujú nielen z hľadiska 
okamihu, keď daná „zodpovednosť“ vzniká, z hľadiska subjektov, na ktoré sa 
vzťahuje, ale aj z hľadiska obsahu a charakteru povinností, ktoré z nej pre zod-
povednostný subjekt vyplývajú. 

V prípade responsibility ide o zodpovednosť, ktorá vzniká prevádzkovateľo-
vi, ale aj sprostredkovateľovi už v okamihu, keď začnú spracúvať osobné údaje 
(v prípade prevádzkovateľa na vlastný účel a v prípade sprostredkovateľa v mene 
prevádzkovateľa) a zároveň podliehajú materiálnej a teritoriálnej pôsobnosti 
GDPR. Zodpovednosť v zmysle responsibility tak vzniká spolu s  primárnou 
právnou povinnosťou a predstavuje tak zodpovednosť za splnenie povinnosti. 
Ako ukázala táto kapitola, accountability, a teda „princíp zodpovednosti“ je špe-
cifickou formou responsibility. Accountability vzniká rovnako spolu s primár-
nou právnou povinnosťou, avšak viaže sa výhradne na prevádzkovateľa a okrem 
toho, že prevádzkovateľovi ukladá zodpovednosť (responsibility) za dodržiavanie 
všetkých zásad predpísaných v GDPR, ukladá mu aj povinnosť byť schopný spl-
nenie týchto povinností kedykoľvek preukázať. V prípade liability ide na druhej 
strane o zodpovednosť, ktorá vznikne prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi 
až v prípade, ak porušil určitú (primárnu) právnu povinnosť, ktorá bola pred-
písaná GDPR, či v prípade sprostredkovateľa v zmluve uzavretej s prevádzkova-
teľom. Liability tak vzniká spolu so sekundárnou právnou povinnosťou, ktorej 
obsahom je povinnosť nahradiť škodu, či povinnosť podriadiť sa určitej admi-
nistratívnoprávnej sankcii uloženej príslušným dozorným orgánom. Liability 
teda predstavuje zodpovednosť za porušenie povinnosti. 

Táto kapitola zároveň poukázala na to, že v kontexte prevládajúcej slovenskej 
právnej teórie sa pojem právna zodpovednosť takmer výhradne stotožňuje so 
zodpovednosťou za porušenie povinnosti. Responsibility, a teda ani accounta-
bility tak síce u nás nie sú považované za právnu zodpovednosť, napriek tomu 
sú v slovenskej verzii GDPR s použitím tohto pojmu prekladané, čo môže viesť 
k rôznym výkladovým problémom. Pri interpretácii ustanovení GDPR je preto 
potrebné mať na pamäti, že GDPR pozná aj právnu zodpovednosť za splnenie 
povinnosti, nielen zodpovednosť za ich porušenie. V tomto smere možno iba 
odporučiť pracovať vždy primárne alebo aspoň subsidiárne s anglickou verziou 
GDPR, ktorá nie je poznačená prekladateľskými nedostatkami a lepšie vyjadruje 
vôľu zákonodarcu. Zároveň je potrebné na tomto mieste vyjadriť presvedčenie, 
že aj vzhľadom na množstvo právnych predpisov, ktoré majú na Slovensku pria-
my účinok z titulu nášho členstva v EÚ a ktoré v sebe obsahujú prvky právnych 
systémov iných členských štátov, by naša právna teória mala začať akceptovať 
existenciu oboch typov právnej zodpovednosti a nelipnúť len na jedinom správ-
nom význame tohto pojmu.
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Nasledujúca podkapitola sa venuje genealógii pojmu, ktorý nazývame 
accountability či primárnou zodpovednosťou169 alebo zodpovednosťou etic-
kou – v podobe dobrovoľného osobného záväzku pre dodržiavanie povinnosti 
z titulu vedomého a autonómneho prihlásenia sa k istej činnosti. 

V nasledujúcich riadkoch budeme používať anglický výraz accountability, 
a  to z dôvodu, že žiaden zo slovenských prekladov nepovažujeme za pojem 
totožného významu k  pojmu accountability. Pojem zodpovednosť evokuje, 
kvôli absencii dlhodobej tradície konceptu accountability v našom priestore, 
buď koncept, ktorý by sme preložili ako responsibility,170 alebo na druhej strane 
pojem týkajúci sa právnej zodpovednosti, ktorý by sme preložili skôr ako lia-
bility.171 Accountability je pojmovým chameleónom, pri vynechaní synoným, 
ktoré sme už spomenuli, predstavuje dobrovoľný záväzok vystaviť účet za svoje 
konanie.172

Accountability v podobe, ako ju navrhuje nariadenie Európskeho parlamen-
tu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, však nemá mnoho spoločného s morálnym 
záväzkom, namiesto toho inklinuje k vyvodeniu zodpovednosti voči subjektom, 
ktoré nesplnia očakávania GDPR. Accountability má v tomto kontexte tri rovi-

169 Pozri  KALER, J.  Responsibility,  accountability  and  governance. In:  Business Ethics: 
A European Review [online]. 2002, roč. 11, č. 4. 

170 Vo význame spoľahlivosť, dôveryhodnosť,  Definition  of  RESPONSIBILITY. In: 
[cit. 25. 07. 2020]. Dostupné na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/respon-
sibility 

171 Vo význame byť  postihovaný  právom či spravodlivosťou.  Definition  of  LIABLE. In: 
[cit. 25. 07. 2020]. Dostupné na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/liable 

172 Alhadeff J., Van Alsenoy B., Dumortier J. (2012) The Accountability Principle in Data 
Protection Regulation: Origin, Development and Future Directions. In: GUAGNIN D., 
HEMPEL L., ILTEN C., KROENER I., NEYLAND D., POSTIGO H. (eds). Managing 
Privacy through Accountability. Palgrave Macmillan, London, s. 50.
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ny – konanie, reportovanie a vzťahy.173 Konanie znamená plnenie úloh a funkcií 
zodpovedných agentov, reportovanie predstavuje proces, ktorým zodpovední 
informujú dotknuté subjekty o svojej činnosti a napĺňaní svojich úloh.174 Vzťahy 
zastrešujú vnútornú zodpovednosť a transparentnosť jednak v rámci organizá-
cie, ale aj navonok voči dotknutým osobám či verejnosti vo všeobecnosti.175 Prá-
ve posledný element – vzťahy sú prvkom, ktorý dokazuje, či ide iba o „divadlo“ 
pre získanie dôvery či povolenia pre spracovanie údajov, alebo ide o detailne 
zabezpečený proces, pri ktorom sú údaje zbierané, spracúvané, uchovávané 
a vymazávané v súlade s očakávaniami autority. 

Iným pohľadom na accountability je nazerať na ňu ako na opačnú stranu 
mince, na ktorej leží nezávislosť – independence. Inými slovami, v  rovnakej 
miere, v akej je agentovi poskytnutá nezávislosť pri výkone činnosti, je agent 
zodpovedný za porušenie princípov pri využívaní poskytnutej nezávislosti.176 
Z dôvodu mnohoznačnosti pojmu accountability sme sa rozhodli napísať nasle-
dujúcu kapitolu ako vysvetlenie vývoja pojmu accountability na základe procesu 
vývoja mocenských vzťahov v spoločnosti, morálky a práva. 

V  GDPR sa s  pojmom accountability stretávame iba dvakrát,177 pričom 
v jednom ustanovení iba odkazuje na princíp accountabilty v článku 4. Podľa 
nariadenia je pod zodpovednosťou v podobe accountability povinnosť zabez-
pečiť súlad a vedieť ho preukázať. Zabezpečiť súlad, ktorý bude možné preu-
kázať, motivuje prevádzkovateľa, aby vo svojej kompetencii vysvetlil všetkým 

173 RAAB, C. D. Information Privacy: Ethics and Accountability, p.343. [online] [cit. 25. 07. 
2020]. Dostupné na: https://papers.ssrn.com/abstract=3057469

174 RAAb, C. D. Charles D. The Meaning of ‘Accountablity’ in the Inormation Privacy Con-
text. In: GUAGNIN, D., HEMPEL, L., ILTEN, C., KROENER, I., NEYLAND, D., POS-
TIGO, H. (eds.). Managing Privacy through Accountability. London: Palgrave Macmillan, 
2012. s. 15 – 32. 

175 RAAB, C. D. Information Privacy: Ethics and Accountability, s. 343.
176 MOLITERNO, J.E. et al. Independence without Accountability: the harmful consequen-

ces of EU policy toward Central and Eastern European Entrants. In: Fordham internatio-
nal law journal. 2018, roč. 42, č. 2, s.272.

177 V článku 5 ods. 2: Prevádzkovateľ  je zodpovedný za súlad s odsekom 1 a musí vedieť 
tento súlad preukázať („zodpovednosť“). 

 Toto ustanovenie odkazuje na ods.1, ktorý zahŕňa dodržiavanie princípov zákonnosti, 
spravodlivosti a transparentnosti, obmedzenie účelu, minimalizácie údajov, správnos-
ti údajov, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti. 

 A druhýkrát v recitáli 85: „keď vie prevádzkovateľ v súlade so zásadou zodpovednos-
ti preukázať, že nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie 
k riziku pre práva a slobody fyzických osôb“. EUR-Lex 32016R0679 – EUR-Lex. In: [cit. 
25. 07. 2020]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK/TXT/?uri=-
CELEX:32016R0679&from=SK 
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subjektom, ktoré osoby sa na spracovaní údajov v  jeho mene zúčastňujú, za 
akých podmienok a aký štandard musia dodržať. Prevádzkovateľ môže využiť 
akúkoľvek vnútornú inštrukciu, ktorou stanoví proces, ktorý je nutné dodržať. 
V súvislosti s accountability je celkovo na 53 miestach v GDPR použitý výraz 
Code of Conduct, alebo aj v slovenskom preklade kódex správania,178 na ktorého 
prijatie a vydanie vyzýva nariadenie vo viac než 30 ustanoveniach. K tomuto 
kroku prijatia Codes of Conduct vyzýva tak prevádzovateľov, ako aj profesijné or-
ganizácie. Zaujímavé je na týchto kódexoch sledovať apel k etickým princípom, 
najčastejšie formulovaných rovnakým jazykom, akým už spomenutý článok 4 
formuluje accountability. Už samotné vkladanie etických princípov do interných 
inštrukcií, či dokonca pomenovanie kódexu etickým, je klzkým ľadom. Po prvé, 
najmä preto, že nejde o etiku, aj keď ju tak nazveme, a po druhé, koncept ac-
countability ako zodpovednosti v rovine etiky, a teda osobného dobroveľného 
záväzku, je v konečnom dôsledku pri porušení potrestaný právnou sankciou. 

Pod označením kyberetiky,179 etiky technológií180 či etiky informácií181 vstú-
pilo do verejného diskurzu obrovské množstvo impulzov, ktoré sa pýtajú, čo je 
a čo nie je správne pri používaní technológií a spracovaní údajov. Najmä v po-
sledných rokoch vplyvom GDPR si môžeme všimnúť, že z právnej regulácie sa 
presúvame, aj vďaka zvolenej forme smernice, k zakotvovaniu zodpovednosti 
a transparentnosti na decentralizovanej, dokonca až jednotlivcovej úrovni. Pre 
vysvetlenie tohto javu „etizácie“ naprieč rôznorodými úsekmi ako – obchod 
a  marketing, zdravotná starostlivosť, bankové služby, štátna administratíva, 
vzdelávanie a pod., nie je jednoduché vysvetlenie.182 V tejto kapitole ho budeme 
hľadať v teórii mocenských štruktúr. 

Snáď pre prvotné vysvetlenie postačí, že pri spracovaní údajov, vrátane osob-
ných údajov, je ohrozené najmä právo na súkromie jednotlivca. Ak by bolo 
bremeno dozoru a vynucovania porušení súkromia ponechané na štátnu moc, 

178 Vhodnejší výraz je kódex konania.
179 PINELLO, R. Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace. [s. l.]: Jones & Bartlett Lear-

ning, 2010. 
180 FRANSSEN, M., LOKHORST, G.-J., VAN de POEL, I. Philosophy of Technology. In: ZAL-

TA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Metaphysics Research 
Lab, Stanford University, 2018 [cit. 25. 07. 2020]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/
archives/fall2018/entriesechnology/ 

181 BYNUM, T. Computer and Information Ethics. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy [online]. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018 
[cit. 25. 07. 2020]. Dostupné na: https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/
ethics-computer/ 

182 RAAB, C. D. Information Privacy: Ethics and Accountability, s.335. 
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jej kapacity by efektívne postihovanie porušení pravdepodobne nezvládli, keďže 
súkromie môže naberať rôzne podoby, napríklad – samotná fyzická osoba, sprá-
vanie a konanie, komunikácia a osobné informácie, údaje a obrázky, myšlienky 
a pocity, poloha či príslušnosť ku skupine.183 

V nasledujúcich kapitolách nájde čitateľ odpovede na praktické otázky, ktoré 
súvisia s obsahom, uplatňovaním a vyvodzovaním accountability. V tejto sa pre 
zmenu budeme venovať genealogickej otázke, o tom, ako sa na accountability 
môžeme pozerať z hľadiska jej vývoja naprieč históriou. Akú úlohu plní v našom 
živote a ako jednoducho o ňu môžeme prísť. 

Na tejto ceste nás budú sprevádzať diela klasikov ‒ „On Genealogy of Mo-
rality“ od Friedricha Nietzscheho, „Dejiny sexuality“ od Michela Foucaulta, 
„The Hedgehog and the Fox“ od Isaiaha Berlina a „Second Sex“ od Simone 
de Beauvoir. Kým Nietzscheho teória bude použitá pre vysvetlenie podoby 
práva – ako obmedzenia sa pre spoločné dobro či koncept práva, ktorý bráni 
slabšieho, neschopného sa brániť pred mocou, ktorou silný disponuje, ale slabý 
nie, Foucaultovo dielo nám osvetlí tento etický prerod súčasnej úpravy na zák-
lade jeho teórie moci. Filozofia Simone de Beauvoir bude zahrnutá v súvislosti 
s dichotómiou subjektu a objektu a Isaiah Berlin s Maxom Weberom v súvislosti 
s kritikou osvietenstva, ktorého vplyv formoval naše súčasné vnímanie sveta. 

Pri enormnom náraste počtu etických kódexov a kódexov konania184 by 
bolo vhodné pozrieť sa na to, odkiaľ túžba po regulovaní profesijného správania 
pochádza, čo má spoločné s etikou, morálkou, právom a do akej miery sme pri 
poslušnosti voči stanovenému pravidlu slobodní v rozhodnutí, či autonómni 
v obsahu, ktorý vchádza do nášho rozhodovania. Táto kapitola prinesie skôr 

183 FINN, R.L., WRIGHT, D., FRIEDEWALD, M. Seven Types of Privacy. In: GUTWIRTH, S. 
et al. (eds.).  European Data  Protection:  Coming  of  Age  [online]. Dordrecht: Sprin-
ger Netherlands, 2013 [cit. 25. 07. 2020]. DOI: 10.1007/978-94-007-5170-5_1 s. 3 – 32. 

184  Z oblasti spracovania osobných údajov napríklad: ACDIS Code of Ethics, https://acdis.
org/membership/ethics, AHIMA Code of Ethics 

 http://bok.ahima.org/doc?oid=105098#.XpX8nMgzZPZ,AMA: Code of Medical Ethics: 
Privacy, confidentiality & medical records https://www.ama-assn.org/delivering-care/
ethics/code-medical-ethics-privacy-confidentiality-medical-records, World Medical 
Association – Medical Ethics 

 https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/, A Code of Conduct for Health Rese-
arch 

 https://code-of-conduct-for-health-research.eu/, NAHQ Code of Ethics for Healthcare 
Quality Professionals and Code of Conduct https://nahq.org/about/code-of-ethics ,Ethi-
cal Principles for Research with Human Participants  http://ethics.iit.edu/ecodes/
node/3724, An Ethical Approach to Data Privacy Protection https://www.isaca.org/re-
sources/isaca-journal/issues/2016/volume-6/an-ethical-approach-to-data-privacy-pro-
tection
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skeptický pohľad na existenciu akejkoľvek morálnej autonómie pri konaní, ako 
o nej hovorí Immanuel Kant. Na rozdiel od neho do pozornosti bude postavený 
štrukturalistický pohľad na naše rozhodovanie a to, že každý jednotlivec je de-
terminovaný v správaní vonkajšími vplyvmi prostredia, ktoré determinujú jeho 
neskoršie konanie, bez toho, aby si toho bol vedomý. 

3.1  Krok 1 – Prečo je právo a morálka o limitovaní seba samého 
a odkiaľ sa zjavil koncept accountability 

Pre podobu súčasnej morálky je výnimočným vysvetlením dielo Friedricha 
Nietzscheho – „Genealógia morálky“ z roku 1887, v ktorej Nietzsche detailne 
popisuje prechod od predkresťanskej – tzv. noble morality ku kresťanskej, ktorú 
nazýva – slave morality alebo morálka otrokov.185 

Otázky, na ktoré hľadá Nietzsche v práci odpovede sú tieto: Za akých okol-
ností definujeme hodnoty dobra a zla? Pomohla nám ako ľudstvu táto dichotó-
mia k prosperite? Čo tieto hodnoty potvrdzujú a čo popierajú? Základným 
bodom, z ktorého začína svoju „Genealógiu“186 je, že hodnoty neexistujú ne-
závisle od svojho stvoriteľa a týmto stvoriteľom bol a je – nik iný než človek 
žijúci v spoločnosti. Pre evaluáciu konania neexistuje žiadna nestranná pozícia 
a hodnoty – dobré a zlé ‒ sú nutne viazané na konkrétne spoločenstvo či jed-
notlivca, ktorý hodnotí.187 

Podľa Nietzscheho, ak sa pozrieme na morálku tak, ako sa dívame na ľudskú 
evolúciu, okamžite stratíme ilúziu akejkoľvek posvätnosti morálky.188 Neskôr 
v diele „Gay Science“, keď ohlasuje smrť Boha, hovorí o páde posledných ilu-
zórnych pilierov morálky a hodnôt garantovaných kresťanským Bohom.189 Po 

185 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Indianapolis, Ind: Hackett, 1998, 
first essay, section 10. 

186 Pomocná veda skúmajúca vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. 
187 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Preface. Section 3.
188 Idem, section 7.
189 21 “God is dead! God remains dead! And wc have killed him! How can wc console our-

selves, the murderers of all murderersl The holiest and the mightiest thing the world 
has ever possessed has bled to death under our knives: who will wipe this blood from 
us? With what water could wc clean ourselves? What festivals of atonement, what holy 
games will wc have to invent for ourselves? Is the magnitude of this deed not too great for 
us? Do wc not ourselves have to become gods merely to appear worthy of it? There was 
never a greater deed - and whoever is horn af ter us will on account of this deed belong 
to a higher history than all history up to now!” NIETZSCHE, F.W. et al. The gay science: 
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páde týchto ilúzií nám neostáva iné, ako sa zmieriť s tým, že to, čo označujeme 
za dobré, je nakoniec dobrým pre nás.190 Odtiaľ pochádza aj ohlasovanie prícho-
du nadčloveka, ktorý u Nietzscheho bude predstavovať prekonanie týchto ilúzií 
o dobrom a zlom, ktoré sú na nás uvalené naším okolím a ktoré sme vedome 
či nevedome prevzali za svoje. Nietzscheho nadčlovek si bude vedomý, pre aké 
dôvody považuje niečo za dobré a zlé a rovnako si bude vedomý toho, čo na 
neho vplýva, aby tieto preferencie mal.191 Toľko k záveru, ku ktorému Nietzsche 
dospieva. Teraz sa však vráťme na začiatok a ukážme si, ako sa k nemu dostal. 

Dôvod pre napísanie esejí „Genealógia morálky“ bol ostrý nesúhlas Nietz-
scheho s anglickým psychologizmom192, ktorý sa snažil vysvetliť pôvod morál-
ky. Ten tvrdil, že ľudia benefitovali z obmedzenia sa pre spoločné dobro, a tak 
boli spoločenstvom označení za dobrých. Nietzsche má odlišný názor. Vychádza 
z etymológie slova schlecht (v nemčine – zlý), ktorý zároveň znamená aj slabý 
či jednoduchý. Naopak pojem dobrý má rovnako význam silný či bohatý.193 
Silný bol považovaný za čistého, kým slabý za nečistého. Práve čistota hrala 
podľa Nietzscheho dôležitú úlohu v tom, kto tvorí naratív a kto bude v tomto 
naratíve označený za dobrého a zlého. S nástupom kresťanstva totiž ideál čistoty 
definuje nová moc – kňazi. Namiesto predchádzajúceho významu pojmu dobrý 
v zmysle silný, je v novom koncepte spojený s čistotou v podobe obmedzení sa 
na pôžitkoch ako telesná láska či boj a dobývanie. 

Na rozdiel od aristokracie a kráľa, ktorí predstavovali moc v podobe sily, 
kresťanskí kňazi hlásali podriadenie sa, nastavenie druhého líca či neopätova-
nie útoku. Interpretáciu tejto Nietzscheho tézy môžeme vidieť aj v súčasnom 
liberálnom poriadku založenom na podriadení sa všetkých zákonu, vrátane 
suveréna, bez ohľadu na to, aký obsah pojmu suverén dáme.194 Podriadenie 
sa spoločnému dobru – dodržiavanie pravidiel – to je dobré. Kým sledovanie 
osobných záujmov a poškodzovanie ostatných je zlé. Na rozdiel od starovekej 

with a prelude in German rhymes and an appendix of songs. Cambridge, U.K.; New York: 
Cambridge University Press, 2001, s.121. 

190 V tomto prípade nedefinované, či vzhľadom na utilitaristický prínos alebo spoločenský 
mier atď.

191 CARO, A. D., PIPPIN, R. B. FRIEDRICH NIETZSCHE: Thus Spoke Zarathustra A Book 
for All and None. Xxvi. 

192 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. First essay. Section 1.
193 Idem, section 4.
194 “Sovereign is he who decides on the exceptional case.” SCHMITT, C. Political theolo-

gy: four chapters on the concept of sovereignty. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 
s. 5.
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predstavy – že ak niečo robím cnostne – či už podľa Aristotela pri nachádza-
ní stredu195, či napĺňaním svojej úlohy v spoločnosti,196 prichádza nová téza 
o podriadení a obmedzení sa a nachádzaní dobrého v slabosti.197

Nietzsche píše, že tí, ktorí boli podriadení pánom, vytvorili morálku otro-
kov. Tú definuje ako opak morálky pánov. Kým morálka pánov vychádza z túžby 
po niečom, čo definuje za dobré, morálka otrokov vyniká ako antitéza – na zá-
klade opovrhnutia – tzv. ressentiment – hodnotami pánov, definuje seba samu. 
Na rozdiel od morálky pánov, ktorá vzniká z potvrdenia života – pojem zlý je 
odvodený ako sekundárny k tomu, čo je dobré, morálka otrokov sa definuje 
podľa Nietzscheho ako popretie hodnôt a definuje sama seba ako opak morálky 
pánov. Označenie morálky otrokov však nie je mienené pejoratívne. Skôr vy-
jadruje jej pôvod – odkiaľ prichádza. Tzv. ressentiment – odpor či nevôľa je totiž 
kreatívna sila. Jej kreativita spočíva v tom, že vytvára naratívy o tých druhých, 
ktorí sú „zlí“ a páchajú činy, ktorým sa „dobrí“ vyhýbajú.198 Ressentiment nie je 
iba hodnotové oddelenie sa od morálky pánov, ale skrýva aj túžbu po pomste 
a strach z ich sily.199 Ten, ktorý sa nepodriaďuje spoločným pravidlám, a sledu-
je svoj osobný záujem, pričom spôsobuje škodu iným, ktorí sa podriaďujú, je 
spoločenstvom považovaný za zlého.200

Nietzsche teda ukazuje dobovú podmienenosť označenia dobré a zlé. Ak 
postupujeme v analýze hlbšie, zistíme, že sme na prirodzený jav v spoločnosti 
– moc, uplatnili jazyk. Práve týmto krokom uvalenia gramatiky na procesy vo 
vonkajšom svete sme vytvorili kategórie morálky. Moc u Nietzscheho zname-
ná – stávať sa tým, kým sme.201 Vôľa k moci, ktorú spomína ako univerzálny 
zákon pre vysvetlenie fungovania sveta, nie je nič iné, než túžba uplatniť svoje 
preferencie na okolitý svet.202 Ako príklad uvádza situáciu, v ktorej vzostupujú 
dravé vtáky a jahňatá. Kým dravé vtáky si brúsia zuby na jahňatá, nemôžeme ich 
považovať za zlé, pretože útokom na jahňatá sa len stávajú tým, čím sú. Naopak 

195 ARISTOTELÉS, KŘÍŽ, A. Etika Níkomachova. Praha: P. Rezek, 1996. s. 9.
196 PLATÓN. Ústava. Oikoymenh, 2017.
197 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. First essay. Section 8
198 Pozri Sedláček, T., Ekonomie dobra a zla. Praha: vydavateľstvo 65.pole. 2013. s. 157.
199 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. First essay. Section 10.
200 Idem, section 11.
201 NIETZSCHE, F. W. et al. The gay science: with a prelude in German rhymes and an appen-

dix of songs. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 2001. s. 189.
202 „These birds of prey are evil, and he who is as far removed from being a bird of prey, 

who is rather its opposite, a lamb,—is he not good?“ NIETZSCHE, F. On the genealogy of 
morality: a polemic. First essay. Section 13. 
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v očiach jahniat môžu byť dravce zlé, pretože sú v pozícii uplatnenia svojej vôle 
k moci voči jahňatám. 

Na potrestanie osoby, ktorá sa neobmedzí v súlade s očakávaním spolo-
čenstva, potrebujeme do rovnice zaradiť ešte jednu veličinu – slobodnú vôľu. 
Iba ak subjekt disponuje kapacitou rozhodnúť sa pre konanie či nekonanie, je 
možné voči nemu vyvodzovať zodpovednosť.203 Sám Nietzsche je skeptický voči 
existencii slobodnej vôle, a teda aj voči existencii akejkoľvek autenticity či auto-
nómneho konania jednotlivca.204 

Koncept slobodnej vôle s príchodom kresťanstva a neskôr scholastiky205 
sa stal kľúčovým pre vyvodzovania akejkoľvek formy zodpovednosti voči jed-
notlivcovi. Nietzsche kritizuje tento posun, ku ktorému došlo pri spojení ko-
najúceho agenta s činom, ktorý je vykonaný.206 Práve toto spojenie konania 
a agenta spôsobilo uplatňovanie morálnych kategórií na vonkajšie javy.207 Vďaka 
všeobecne prijatej predstave o schopnosti subjektu rozhodnúť sa pre konanie 
a nekonanie, môžeme dnes hovoriť o koncepte accountability. Ak by sme ju 
vynechali, nemohli by sme ovplyvniť, čo robíme a svojím konaním by sme sa 
nutne stávali tým, kým sme. 

203 Aj v súčasnosti rozoznávame právne kategórie duševnej choroby či nepríčetnosti, ktoré 
sú okolnosťami vylučujúcimi trestnú zodpovednosť.

204 Must not that philosophic invention, so audacious and so fatal, which was then absolutely 
new to Europe, the invention of „free will,“ of the absolute spontaneity of man in good 
and evil, simply have been made for the specific purpose of justifying the idea, that the 
interest of the gods in humanity and human virtue was inexhaustible? NIETZSCHE, F. 
On the genealogy of morality: a polemic. Second essay. Section 7. 

205 SUMMA THEOLOGIAE: Free-will (Prima Pars, Q. 83). In: [cit. 25. 07. 2020]. Dostup-
né na: https://www.newadvent.org/summa/1083.htm 

206 Nazýva to jedným z najväčších klamov jazyka: A quantum of force is just such a quantum 
of movement, will, action—rather it is nothing else than just those very phenomena of 
moving, willing, acting, and can only appear otherwise in the misleading errors of lan-
guage (and the fundamental fallacies of reason which have become petrified therein), 
which understands, and understands wrongly, all working as conditioned by a worker, by 
a „subject. NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. First essay. Section 13. 

207 39 „And just exactly as the people separate the lightning from its flash, and interpret the 
latter as a thing done, as the working of a subject which is called lightning, so also does 
the popular morality separate strength from the expression of strength, as though behind 
the strong man there existed some indifferent neutral substratum, which enjoyed a caprice 
and option as to whether or not it should express strength. But there is no such substratum, 
there is no ‚being‘ behind doing, working, becoming; ‚the doer‘ is a mere appanage to the 
action. The action is everything. In point of fact, the people duplicate the doing, when they 
make the lightning lighten, that is a ‚doing-doing‘: they make the same phenomenon first 
a cause, and then, secondly, the effect of that cause. The scientists fail to improve matters 
when they say, ‚Force moves, force causes,‘ and so on.“ Idem. 
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Nietzsche nám svojou kritickou analýzou ukazuje, že sú okrem dobra a zla 
aj kategórie zodpovednosti a slobodnej vôle len spoločenským konštruktom, 
ktorý je dobovo premenlivý. 

Pokračujeme však v Nietzscheho eseji ďalej ku konceptu svedomia, ktorý je 
takisto pre accountability veľmi dôležitý. 

Nietzsche vidí v spoločnosti uplatňovanie moci z rôznych zdrojov, dokonca 
možno povedať od každého jedného agenta.208 V našom modernom myslení, 
ktoré je tradične spojené s tézou, že subjekty konajú skutky týkajúce sa objektov, 
je toto prepojenie skutku a konajúceho obyčajné a samozrejmé. Môžeme pove-
dať, že nedokážeme myslieť inak. Ak má konanie svojho agenta, môžeme spojiť 
tieto dôsledky s ním. Spojenie dôsledkov a agenta je vzťah, ktorý označujeme 
ako zodpovednosť.209 Aby sme túto zodpovednosť dokázali spojiť s následkami 
porušenia želaného stavu – normy, ktorá je takisto spoločensky podmienená 
a vytvorená človekom, musíme dať agentovi do rúk možnosť rozhodnúť sa pre 
konanie či nekonanie – a  teda slobodnú vôľu.210 Nietzscheho vysvetlenie je, 
že namiesto predstavy, že agent disponuje svojou vôľou, ktorú dokáže meniť, 
usmerniť, limitovať či maximalizovať, mali by sme uchopiť realitu ako vôľu, 
ktorá disponuje agentmi. Nietzscheho predstava vylučuje koncept zodpoved-
nosti za toto konanie a inklinuje k determinovanosti našich konaní. Na účely 
tejto kapitoly neplánujeme pokračovať v rozvíjaní konceptu determinovanosti 
reality, avšak stojí za povšimnutie, že Nietzscheho dielo „Genealógia morálky“ 
nám poskytuje vhodný prameň pre pochybovanie o legitimite zodpovednosti, 
ako ju dnes poznáme. 

V jeho prístupe je tak pojem zodpovednosti, tak aj spravodlivosti spoločen-
sky podmieneným konceptom pre zabezpečenie spoločenského mieru. 

Už sme spomínali koncept morálky otrokov. Súčasná morálka, ako aj mo-
derné právo s ňou zdieľajú spoločné znaky. Napríklad vďaka morálke a právu sa 
naše konanie stáva nielen rozpoznateľným, ale aj predvídateľným pre ostatných 
členov spoločnosti. Chcene či nechcene touto predvídateľnosťou sa podarila 
podľa Nietzscheho zaujímavá vec, a to vytvorenie konceptu zlého svedomia.211 
Bez ohľadu na prítomnosť vonkajšej sankcie pri nesplnení povinnosti, agent 
sám sa pociťuje byť povinovaný k  splneniu povinnosti. Nietzsche nachádza 

208 DELEUZE, G. Nietzsche and philosophy. London: Continuum, 2005. xi.
209 Morálna vlastnosť, ktorá predpokladá komplementárny vzťah medzi skutkami človeka 

a jeho svedomím v intenciách morálneho systému, na ktorom človek nesúci zodpoved-
nosť vedome a slobodne participuje a ktorý prijal. 

210 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Second essay. Section 2.
211 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Second essay. Section 4.
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opäť spojenie v etymológii. Keď analyzuje pôvod slova vina, prichádza na to, že 
rovnakým slovom „Schuld“ nemčina pomenúva aj dlh. V minulosti, ak veriteľ 
nemohol vymôcť od dlžníka svoju pohľadávku, mal právo uplatniť svoje právo 
fyzickou ujmou na dlžníkovi.212 Tomu po fyzickom ublížení ostala na tele jazva, 
ktorá bola mementom, že pri najbližšej príležitosti si dlžník radšej svoj dlh spl-
ní. Táto krutosť bola nielen magnetom pre oči a verejným predstavením, ale aj 
zmierom.213 Utrpenie nebolo iba trestom pre dlžníka, ale aj zadosťučinením pre 
veriteľa.214 Preto muselo byť toto utrpenie a poníženie sledované, aby naplnilo 
svoj účel a nebolo zbytočným. Vina v pôvodnom význame bola limotvaná na 
povinnosť splatenia dlhu, resp. podrobenia sa trestu. 

V diele Michela Foucaulta „Discipline and Punish“ vidíme prerod spôsobu 
trestania. Foucault nachádza opis trestu z roku 1757, keď je odsúdený potres-
taný sťahovaním z kože, pálením a rozštvrtením pred zrakmi všetkých na ná-
mestí alebo opis trestu z roku 1847 s presným rozvrhom dňa väzňa v parížskej 
väznici,215 ktorý pripomína rozvrh pri vojenskej príprave či rozvrh žiaka na 
základnej škole. Foucault píše o tom, ako efektívne dokázala spoločnosť zorga-
nizovať svoje inšitúcie tak, aby sa trest mohol presunúť z námestí do zavretých 
väzníc, ba až do našich obývačiek. V súčasnosti sa detencia tela postupne stáva 
skôr prevenciou pred poškodzovaním spoločnosti než trestom samotným.216 
Vďaka konceptu svedomia sa predsa dokážem potrestať omnoho viac, ako by 
ma potrestala autorita obmedzením na osobnej slobode.217 Na tomto základe 
stavia aj etika. Predpokladá, že moje dobrovoľné prihlásenie sa k povinnosti 
bude prvou a hlavnou motiváciou pre neporušenie princípov konkrétnej čin-
nosti. Nepochybne k mojej poslušnosti prispeje aj to, že namiesto fyzického 
trestu prispeje aj hrozba straty pracovných príležitostí a následne životného 
štandardu. V takejto štruktúre moci by fyzický trest či trest odňatia slobody vo 
väznici vyvolával v potrestanom zášť a pocit ublíženia, kým vhodnou organi-
záciou a nasmerovania moci by dokázal získať jednotlivcovu vernosť, ba priam 

212 Pozri Kupec benátsky od Shakespeara, keď Shylock žiada svoju uncu mäsa za nesplnenie 
záväzku.

213 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Second essay. Section 4.
214 Idem.
215 FOUCAULT, M. Discipline and punish: the birth of the prison. New York: Vintage Books, 

1995, s. 3 a nasl.
216 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Second essay. Section 14.
217 Zaujímavé je predstavenie tohto konceptu v diele Dostojevského Zločin a trest, kde Ras-

koľnikov napriek tomu, že ho trest nevyhľadá, on sám ho potrebuje.
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až výčitky za porušenie povinnosti. Téme moci sa ešte budeme viac venovať 
o niekoľko riadkov. 

Profesijné etiky stoja práve na základoch „zlého svedomia“ a disciplíny.218 
Preto často pozostávajú z imperfektných noriem, ktorým chýba sankcia. Profe-
sijné etiky stavajú na tom, že čím silnejšie je spoločenstvo, tým menej potrebuje 
trestať. Intuitívna povinnosť a koncept svedomia vykompenzujú nedostatok do-
nútenia. Ak je, naopak, spoločenstvo slabé či neorganizované, potrebuje expli-
citné drakonické tresty pre odradenie od podobného konania. 

Pri koncepte etiky u Aristotela je agent zodpovedný sám sebe za svoje previ-
nenie, a teda je sudcom a zároveň katom.219 Na tomto princípe by chcel stavať aj 
koncept accountability. Accountability v podobe GDPR je však v rozpore s Aris-
totelovou predstavou, pretože ide o heteronómnu – z vonku uvalenú a vynuco-
vanú povinnosť. Accountability je záväzkom konať pre povinnosť samotnú, ktorú 
na seba preberám dobrovoľne, v prípade ochrany osobných údajov povinnosti 
vyplývajúce z rozhodnutia slobodne vstúpiť do vzťahu so subjektom, ktorému 
osobné údaje patria. Inými slovami, kým etika v Aristotelovej predstave bola 
autonómnym procesom jednotlivca, ktorý uplatňujeme sami na seba, accounta-
bility zo zákona predstavuje systém pravidiel. Autonómny prvok v ňom môžeme 
vidieť jedine v dobrovoľnom prihlásení sa k dodržiavaniu pravidiel. 

Avšak aj autonómia prihlásenia sa k accountability môže spôsobovať problé-
my. Uvalením či prihlásením sa k accountability v skutočnosti urobíme sľub, že 
sa stanovenej povinnosti budeme držať. Tento sľub je prostriedkom na to, aby 
sa agent stal predvídateľným vo svojom konaní, a tak vzbudil dôveru u ostat-
ných strán vznikajúceho vzťahu. Spomínanú predvídateľnosť zabezpečí súbor 
pravidiel, ku ktorým sa agent „dobrovoľne“ prihlási, aj keď v skutočnosti ide 
o pristúpenie k záväzku, bez možnosti výhrady, keďže etický kódex predstavuje 
viac rámcovú zmluvu, do ktorej agent, ak chce vykonávať činnosť súvisiacu so 
spracúvaním osobných údajov, musí pristúpiť. 

3.2 Krok 2 – Ako sa prejavuje moc 

Na Nietzscheho „Genealógiu morálky“ nadväzuje francúzsky filozof a historik 
Michel Foucault. Ten sa vo svojej kariére venoval vývoju inštitúcií v spoločnosti. 

218 Discipline – an anatomo-politics of the human body. FOUCAULT, M. The history of se-
xuality: 1: An introduction. New York: Vintage, 1980, s. 141.

219 ARISTOTELES. Etika Nikomachova, s. 48 a nasl.
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Napriek tomu, že sa venuje rôznorodým témam – ako vývoj trestania220 či zaob-
chádzania s osobami s duševnou poruchou,221 či históriou sexuality,222 naprieč 
všetkými témami sa vinie červená niť, ktorou je – moc. Foucault stavia svoju 
analýzu moci na príklade sexuality a jej vývoja v spoločenskom diskurze od 
17. storočia. Na účel tejto kapitoly uplatníme Foucaultovu analýzu moci pre 
rastúcu popularitu a apel na tvorbu rôznych etických kódexov a kódexov kona-
nia. Podobne ako sa diskurz v 17. a 18. storočí zameral na ľudskú sexualitu, v sú-
časnosti môžeme vidieť vyše 70-ročné zameranie sa na ľudskú dôstojnosť. Pojem 
ľudskej dôstojnosti sa od druhej svetovej vojny rozšíril do oblasti práva vďaka 
medzinárodnoprávnej úprave ľudských práv. Foucault tento zlom v 17. storo-
čí v pohľade na ľudskú sexualitu prisudzuje prechodu z pohľadu na sexualitu 
ako na ars, na sexualitu ako scientia.223 Ľudská sexualita sa stala objektom zá-
ujmu spoločnosti, a to najmä jej vládnucich tried, konkrétne duchovenstva.224 To 
využilo inštitút spovede, ktorá zažíva svoj vrchol podľa Foucaulta práve medzi 
17. a 18. storočím a o sexualite začalo systematicky zbierať údaje. Podobne sa aj 
etika zmenila z ars – ako o nej hovorí Aristoteles, na scientia, ako o nej hovorí-
me v súčasnosti. Hľadať teda kontinuitu medzi antickým pohľadom na správne 
konanie a dnešnú predstavu o etike pre konkrétnu činnosť je zložité. Ak v sú-
časnosti hovoríme o etickom konaní pri spracúvaní osobných údajov, hovoríme 
vlastne o dodržiavaní heteronómnych noriem pochádzajúcich od autority. Etika 
je tak sprofanovaným pomenovaním niečoho, čo zvyklo byť umením.225

Foucault, rovnako ako Nietzsche, vidí procesy v spoločnosti ako prejavo-
vanie sa moci navonok. Avšak nevidí moc iba ako sústredenú, centrálnu, or-
ganizovanú, v podobe suverénnej autority štátnej moci, alebo ako ju nazýva 
v anglickom preklade – juridico-discoursive power či v slovenskom preklade – 
pastorálna moc. Namiesto toho vidí Foucault moc roztrúsenú naprieč spoloč-
nosťou. Nezabúda však na historickú úlohu tzv. juridico-discoursive power – 
moci, ktorú označuje ako „right over death“, moci, ktorú najlepšie zosobňuje 
moc v absolutistickej monarchii. V modernom svete však táto moc začala byť 

220 Idem. 
221 FOUCAULT, M. Madness and civilization: a history of insanity in the Age of Reason. New 

York: Vintage, 1973. 
222 FOUCAULT, M. The history of sexuality: 1: An introduction. New York: Vintage, 1980.
223 Idem, s. 51 a nasl. 
224 Idem.
225 Podobný odkaz môžeme nájsť pri koncepte práva – v známom Celsovom – ius es ars boni 

et aequi – aj právo zvyklo byť umením. 
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sekundárnou. Silnejšou sa stávala tzv. biopower226 alebo disciplinárna moc. 
Biopower je na rozdiel od juridico-discoursive power tvorivá – Foucault ju na-
zýva mocou nad životom.227 Táto moc má za cieľ rozmnožiť život – a jej cieľom 
je efektivita. 

Z Foucaultovho pohľadu sa spoločnosť rovnako, ako je prezentované vyššie 
u Friedricha Nietzscheho, vyvíja v dôsledku pôsobenia spoločenských síl. Fou-
cault Nietzscheho tézu rozvíja v tom, že kým juridico-discoursive power obme-
dzuje a potláča, biopower vytvára a smeruje k efektivite. Moc nie je „vec“, ktorú 
možno mať alebo nemať, skôr je to niečo, čo môže byť vykonané v každej situácii 
a kýmkoľvek. Takisto, moc nie je uplatňovaná iba externe na spoločenské vzťa-
hy, ale je ich súčasťou, ktorá ich determinuje. Moc nie je nutne uplatňovaná hie-
rarchicky na základe modelu spravujúci/spravovaný, namiesto toho vzťahy moci 
vyplývajú naprieč spoločnosťou a na všetkých jej úrovniach. Za uplatňovaním 
moci nie je nutné hľadať „jednotlivca na tróne“. Skôr ju nájdeme za racionalitou 
a logikou, podľa ktorých sa tieto vzťahy spravujú. Nakoniec, ak dôjde k prejave-
niu neposlušnosti voči moci, túto neposlušnosť je potrebné vnímať ako súčasť 
štruktúry moci a nie ako čosi externé voči nej.228

Podľa Foucaulta robia chybu tí, ktorí vidia moc iba ako tú zložku, ktorá je 
represívna v spoločnosti – nazývaná aj moc k smrti.229 Táto predstava je posta-
vená na obraze absolutistického monarchu či diktátora, v ktorého možnostiach 
je pozbaviť iného života či uvaliť fyzický trest bez toho, aby bol sám podrobený 
trestu za toto konanie. Ak sa pozrieme na spoločnosť bližšie, uvidíme zložku 
moci, ktorá má za cieľ život zefektívniť – rozšíriť, usporiadať, reprodukovať. 
Táto zložka – biopower sa prejavuje odlišne ako juridical power. Prejavuje sa 
ako disciplína tiel, keď je telo videné ako produktivita a ekonomická užitočnosť 
a ako regulácia tiel, ktorou sa má reprodukovať ľudský kapitál k efektívnemu 
využitiu v spoločnosti.230 Cieľom je disciplinované, efektívne a regulované oby-
vateľstvo. So začiatkom osvietenstva sa spájajú začiatky kapitalizmu, ktorému 
Foucault dáva hlavnú zásluhu na náraste vplyvu disciplinárnej moci. To, ako 
žijeme, sa stalo objektom poznania, a teda niečím, čo má byť poznané na účely 
pochopenia a efektívnej kontroly. 

226 FOUCAULT, M. The history of sexuality: 1: An introduction. New York: Vintage, 1980, 
s. 140.

227 Idem, s.139.
228 Idem, s. 94 ‒ 95.
229 Idem, s.138.
230 Idem, s.153.
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Pastorálna moc zakladá negatívny – obmedzujúci vzťah medzi agentom 
a konaním. Autoritatívne zakladá definíciu, ako má byť konanie klasifikované. 
Táto moc zakazuje a potlačuje.231 Vo svojej podstate nedokáže spôsobiť viac, než 
preventívne pôsobiť proti porušeniu. Tento typ moci má svoje korene v stredo-
veku a svoj vrchol zažila v absolutistických monarchiách, ktoré sa legitimizovali 
prostredníctvom donucovacieho poriadku – práva. Právo je v tomto období 
totožné s mocou.232

Ako sme už spomenuli, moc má viacero vrstiev. Kde pastorálna moc na 
jednej úrovni potláča, disciplinárna moc na inom reprodukuje. Tým, že je nám 
niečo upreté, narastá záujem to získať. A tak silná pastorálna moc vytvára nut-
ne sféru, v ktorej sa záujem prejavuje, napríklad v ekonomickej sfére v podobe 
nelegálneho trhu.233 Tento záujem sa nutne prejaví ako antitéza voči téze. Pas-
torálna moc má potom niekoľko možností, ako zareaguje, a to buď uvoľnením 
regulácie, ktorá tento záujem potláča, alebo jej sprísnením a snahou tento zá-
ujem potlačiť. S nástupom osvietenstva a uplatňovaním rozumových postupov 
na politiku a právo dochádza k obmedzovaniu pastorálnej moci. Tento priestor 
však neostane nevyplnený, túto agendu prevezme disciplinárna moc. 

Spolu s obdobím osvietenstva a obmedzením moci monarchu, respektíve 
s nástupom republík, keď dochádza k rozpusteniu pôvodného Hobbesovského 
konceptu suveréna k suverenite ľudu, dochádza aj k výraznejšiemu prejavovaniu 
sa disciplinárnej moci – tzv. biopower. Táto moc je na rozdiel od pastorálnej viac 
kreatívna než represívna. Kým pastorálnej moci dokážeme vzdorovať, pretože 
na nás vplýva externe, biopower sa prejavuje skryto, v každodenných situáciách, 
ktoré na nás vplývajú – napríklad v podobe tlaku, že úspech predstavuje to, že 
dospelý človek sa odsťahuje od rodičov, nájde si dobre platenú prácu, ožení sa, 
vezme si hypotekárny úver a splodí niekoľko detí. Takáto predstava je dosť za-
užívaná, a predsa k nej nie sme nútení štátnou mocou. Naopak, považujeme ju 
za niečo, čo je úplne normálne – veď predsa každý člen spoločnosti „má prispieť 
k bohatstvu spoločnosti, a to či už v podobe zaplatených daní alebo splodených 
a želateľným spôsobom vychovaných detí“. 

Biopower tak spoločnosť reprodukuje a smeruje k čo najefektívnejšej ceste 
tejto reprodukcie. Nie je náhoda, že k nárastu jej vplyvu prichádza práve pri 
nástupe osvietenstva. Osvietenstvo je totiž definované práve snahou o efektivi-
tu. Preferencia rozumu v tomto období je cestou k efektívnejšiemu spravovaniu 

231 Idem, s. 94.
232 Pozri HOBBES, T. Leviathan.
233 Pozri FOUCAULT, M. The history of sexuality: 1: s. 119. Foucault túto tézu priznáva psy-

choanalytickej škole na čele s Freudom. 
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a fungovaniu spoločnosti. Disciplinárna moc – biopower sa prejavuje napríklad 
v koncepte Big Data – zbere obrovského množstva údajov a ich vyhodnocova-
nia. To je práve spôsob, akým disciplinárna moc – roztrúsená v spoločnosti, 
chce poznať, pochopiť a efektívne spravovať/kontrolovať telá. 

3.3  Krok 3 – Disciplinárna moc v znamení trhového princípu 
a inštrumentálneho rozumu 

Nárast vplyvu disciplinárnej moci a snaha o efektivitu v období osvietenstva 
nie je náhodou. Nástup osvietenstva, túžba po verifikovateľnosti a efektivite je 
prepojená s nástupom kapitalistického systému. 

Isaiah Berlin v eseji „The Hedgehog and the Fox“ kritizuje monizmus, kto-
rým osvietenci postupovali.234 Názov príspevku nepredstavuje škriepku v les-
nom ekosystéme, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.235 Berlin aplikoval obraz 
ježkov a líšok pri rozbore diela a osobnosti Lva Tolstého.236 Podľa Berlina existu-

234 O pád absolútnych hodnôt sa zaslúžil najmä osvietenský prúd vo Francúzsku, ktorý sa 
neskôr rozšíril do celého západného sveta. Osvietenstvu, ako „útoku na minulosť v mene 
budúcnosti“ (Pozri PAGDEN, A. The Enlightement And Why It Still Matters. Oxford: Ox-
ford University Press, 2013, s. 2.) išlo o to, aby našlo inú pravdu, než bola tá kráľova alebo 
tá, ktorá patrila cirkvi. Túto pravdu chceli osvietenci nájsť tým, že umožnia slobodnú 
diskusiu o pravdách. Kritické pohľady vyčítajú osvietencom, že ich cieľom bolo iba použiť 
ľudskú prirodzenosť v inom svetle a ľudský rozum vymenili za metafyzické pravdy, ktoré 
boli absolútne dovtedy. (Pozri BECKER, C. L. The Heavenly City of the Eighteenth-Century 
Philosophers. 2. vyd. New Haven: Yale University Press, 2003, s. 29.) Francúzski filozofi 
podľa nich popreli autoritu cirkvi a Biblie, podnietili naivnú vieru v prirodzenosť rozu-
mu, pohŕdali metafyzikou, nazývali to toleranciou, ale len so zaťatými zubami tolerovali 
kňazov. Odmietli existenciu zázrakov, ale napriek tomu verili v dokonalosť ľudského ro-
zumu. Becker sa v súvislosti s hrôzami totalitných režimov pýta, čím bola zapríčinená ich 
slepota, ako to, že neodhalili to, že podstata človeka je zlá? Podľa neho totiž každý pokus 
vytvoriť svet spoločenských vzťahov na základe ľudských záujmov, na základe rozumu 
zlyhal v chaose a bol porazený. Osvietenci tak podľa neho precenili ľudský rozum. 

 (Pozri tamtiež, s. 30 ‒ 31: „Možno rozbili Augustínov Božský štát ale postavili ho s novým 
materiálom, tým, že nevytvorili nič iné ako „náboženstvo ľudstva /religion of humanity/“). 

235 BERLIN, I. The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History. In: Proper 
Study of Mankind. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1997, s. 436 „the fox knows many 
things, but the hedgehog knows one big thing.“ Táto veta je prisudzovaná gréckemu básni-
kovi Archilochovi. Berlin podotýka, že o interpretácii tejto „temnej“ vety sa vedú večné 
spory, avšak jednoducho ju možno vyložiť tak, že líška napriek svojej chytráckosti je vždy 
prevalcovaná ježkovou jedinou obranou. 

236 Tolstoj nám povedal o sebe a svojich názoroch viac než ktorýkoľvek iný autor v ruskej 
literatúre … myslím si, že Tolstoj bol svojou podstatou líška, avšak veril, že je ježkom, že 
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je obrovská priepasť medzi zástancami myšlienky, podľa ktorej je všetko spojené 
jednou centrálnou víziou, jedným koherentným systémom, vidiac univerzálny 
princíp, kde je všetko, čím sú a ako premýšľajú, odôvodnené, a tými, ktorí sle-
dujú množstvo účelov, často nesúvisiacich, ba dokonca stojacich v konflikte. 

Diskusia, ktorú sme sa rozhodli využiť, sa však začala dávno predtým, pred 
vyše dvoma tisíckami rokov. Ide o neutíchajúci spor na poli filozofie, právnej 
vedy a ostatných spoločenských vied, ktorým je súboj absolútnych hodnôt a ich 
hierarchie, jedinej pravdy, jedinej správnej odpovede na jednej strane a rela-
tivizmu, pluralizmu hodnôt a voľného trhu myšlienok na strane druhej. Kým 
ježkovia sú monistami, ktorí absolutizujú hodnoty, líšky predstavujú pluraliz-
mus hodnôt, v ktorom má každý názor rovnakú silu a ich stret sa rieši argu-
mentáciou. 

Berlin prisudzuje osvietenským autorom tri základné tézy: 1) tvrdia, že 
je možné dospieť k jedinej správnej, overiteľnej odpovedi na položenú otáz-
ku, 2) na to, aby sme k nej dospeli, dokážeme uplatniť jedinú správnu metódu 
a 3) táto odpoveď, ku ktorej dospejeme, bude zapadať do obrazu univerza ako 
kúsok skladačky a vyplní dieru po poznaní. 

Podľa Berlina je prívrženec tohto prístupu to, čo Berlin označuje ako mo-
nistu, sleduje jediný princíp. Tak v osvietenstve, ako aj v súčasnosti je to utilita-
ristický princíp ekonomického úžitku. Všimnime si na vlastnej reakcii a spolo-
čenskom diskurze, ako často skladáme vlastné plány a hodnotíme plány iných 
z pohľadu ekonomickej návratnosti. Rozvoj ľudských práv, ktorý prebieha práve 
na pozadí osvietenstva, je skôr reakciou na objektivizáciu ľudského tela. Koncept 
ľudskej dôstojnosti je totiž v priamom rozpore s efektivitou. Je takisto v rozpo-
re s vedeckou verifikovateľnosťou. Sú iracionálne z pohľadu inštrumentálneho 
rozumu.237 Naopak, k ich odôvodnenosti dospievame rozumom komunikatív-
nym.238 Práve komunikatívny rozum a racionálny diskurz, ako ich navrhuje 
Habermas, je to, čo v Berlinovej kritike osvieteneckého prístupu osvietencom 
chýbalo – pripustenie viacerých účelov, ktorých úloha môže byť súmerateľná. 

Táto koncepcia tvrdí, že niečo je pravda, preto, že je to spôsobilé obstáť 
v kritickom diskurze. Požiadavka na pravdivosť stelesňuje možnosť, že každý 
konsenzus môže byť za iných podmienok prekonaný a bude možné prijať inú 

jeho tvorba je jedna strana mince a jeho presvedčenie inou. (BERLIN, I. The Hedgehog 
and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History. In: Proper Studz of Mankind. New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 1997, s. 437). 

237 THEODOR W. ADORNO. Dialectic of enlightenment. London: Verso, 1997.
238 CUROS, P. Can Foxes and Hedgehogs Find Common Ground. In: Pravny Obzor: Teore-

ticky Casopis Pre Otazky Statu a Prava. 2018, roč. 101, č. 3. s. 226 a nasl. 
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pravdu. Teda pravdou už nie je to, čo prijme väčšina, ale to, na čom sa zhod-
neme v rozumnom diskurze. Každý diskurz môže byť prelomený novým dis-
kurzom. Pravdu stanovíme ako objektívnu, ale nie absolútnu ani definitívnu. 
Na základe takejto teórie vieme odhaliť, čo je v rámci spoločenstva morálne 
správne. Konkrétny čin je podľa toho správny vtedy, ak je požadovaný alebo 
dovolený morálnou normou. Aká morálna norma však bude platná? Norma je 
morálne platná práve vtedy, keď dôsledky, ktoré je možné očakávať, by slobodne 
akceptovali všetky osoby, ktorých záujmy sú touto normou dotknuté. Ak má 
byť norma platná, musí spĺňať procesné požiadavky na správnosť, musí prejsť 
testom racionálneho diskurzu. Nejde o metafyzický ani religiózny diskurz, musí 
ísť o súhlas všetkých účastníkov, ku ktorému sa dá dospieť na základe racionál-
nych argumentov. 

Pri argumentácii o základných právach využíva diskurzívny prístup aj Alexy. 
Pri tomto argumente je nutné oddeliť objektívnu dimenziu, ktorá predstavuje 
nevyhnutné diskurzívne možnosti, a ideálny charakter diskurzu a subjektívnu 
dimenziu, ktorá pozostáva z existenciálneho rozhodnutia, ktoré transformuje 
možnosti na skutočnosti. Následným spojením objektívnej a subjektívnej di-
menzie môžeme odôvodniť základné práva.239

Uplatnenie a ochrana práva na súkromie a z neho vyplývajúca ochrana osob-
ných údajov je výsledkom uplatnenia komunikatívneho rozumu a obmedzenia 
prístupu, ktorý by uprednostňoval efektívne poznanie preferencií jednotlivcov 
a následnej kontroly spoločnosti, ktorý je výsledkom inštrumetálneho rozumu. 

3.4  Krok 4 – „etizácia“ ako obmedzenie spoločenskej inklinácie 
k ekonomickému zisku 

Ak ste si na začiatku mysleli, že represívna moc je za všetkých okolností proti 
jednotlivcovi a obmedzuje ho na tom, v čom by mohol byť slobodný, Foucaultov 
koncept sily nám v súčasnosti ukazuje presný opak. Ak použijeme jeho dichotó-
miu moci a aplikujeme ju na „vysávanie“ údajov, tak túžba po zbere, vyhod-
nocovaní a pochopení obyvateľstva pre zefektívnenie a ekonomický prospech 
je charakteristická práve pre tzv. biopower. Je to práve táto sila, ktorá sa vinie 
technologickým pokrokom, ktorého účelom je práve zefektívnenie ľudského 
života. Naopak je to tzv. juridico-discoursive power – tá represívna, obmedzujúca 
moc, ktorá zaväzuje k obmedzeniam na zber a spracovanie údajov. Práve tá ob-

239 Pozri ALEXY, R. Law, Morality and the Existence of Human Rights. In: Ratio Iuris. 2012, 
vol. 25, č. 1, s. 2 ‒ 14. 



90

3. KAPITOLA V  ČOM SPOČÍVA ACCOUNTABILITY – GENEALÓGIA…

medzuje zneužitie tohto nadobudnutého poznania individuálnych preferencií, 
túžob, úchyliek či slabostí a chorôb. 

Rovnako ako dokáže zber veľkého množstva údajov pomáhať a život zjed-
nodušovať, môže predstavovať aj ohrozenie ľudskej dôstojnosti a práva na sú-
kromie, ktoré každému prislúcha. Neželaným procesom je prinavracanie sa 
k „objektivizácii jednotlivca“. Tá predstavuje zmenšovanie jednotlivcovej auto-
nómie pre rozhodovanie sa. V dichotómii subjekt – objekt, v ktorej v súčasnosti 
žijeme, predstavujeme vždy do istej miery objekt – v prípade, ak vykonávame 
pre niekoho profesionálnu zaplatenú službu, či v prípade, že sa podriaďujeme 
rozhodnutiam orgánov spoločenstva, v ktorom žijeme. Na druhej strane je žela-
teľné z hľadiska autonómie rozširovať rozsah sféry života, v ktorej je jednotlivec 
subjektom – agentom, konajúcim a zodpovedným za svoje konanie.240 

Kým pastorálna moc jednotlivcom zakazuje určitý druh konania a stano-
vuje im hranice, ktorých prekročenie sankcionuje silou, disciplinárna vytvára 
inštitúcie, v ktorých žijeme a vďaka ktorým vnímame svet tak, ako ho vnímame, 
resp. vďaka ktorým rozumieme svetu okolo nás – napríklad, rozumieme, čo 
znamená úsmev či podanie ruky na zvítanie alebo rozumieme, aké dôsledky 
má vykonanie sľubu alebo uzavretie zmluvy. 

Pri ochrane osobných údajov a spôsobe, aký si zvolilo GDPR, je možné po-
menovať snahu autority a delegovanie právomoci zabezpečiť principiálny proces 
zberu a spracovania osobných údajov ako Foucaultovu tzv. juridico-discoursive 
power – pastorálnu moc. Ako disciplinárnu moc – biopower v tomto prípade 
môžeme definovať vyvíjajúci sa trend zberu údajov v obrovských množstvách, 
ktorého účelom je dosiahnuť poznanie, pochopenie, kontrolu a efektivitu ľud-
ského konania. Zaujímavým prvkom v tomto vzťahu tzv. juridico-discoursive 
biopower je snaha pastorálnej moci transformovať sa do disciplinárnej moci 
a naopak. Tento proces prebieha vďaka využívaniu mimoprávnych prostriedkov 
normalizácie. Aj keď nájdeme viac spoločných znakov, ktoré majú etické kódexy 
a kódexy konania s normatívnym právnym aktom241 než s etickými normami, 
snaha o „etizáciu“ konania pri spracovaní osobných údajov je evidentná. Ak 
vychádzame z Foucaultovej tézy, že tzv. biopower nastúpila ako hlavná podo-
ba moci pri nástupe kapitalizmu, je možné dospieť k záveru, že táto „etizácia“ 
konania má za cieľ vyhnúť sa neželaným dôsledkom kapitalistického trhové-
ho systému, v ktorom je osobný údaj komodita, ktorej hodnota sa dá vyčísliť 

240 S týmto rozdelením začína René Descartes Principles of Philosophy. Pre tých, ktorých 
téma zaujíma, pozri BEAUVOIR, S. The second sex. New York: Alfred AKnoph, 1953. 

241 Pozri ČUROŠ, P. Normatívny status profesijnej etiky. In: SOBEK, T. (ed.). Právní etika. 
Praha: Leges, 2019. s. 373 a nasl.
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v peniazoch. Týmto procesom sa tzv. juridico-discoursive power snaží vychýliť 
inklináciu jednotlivca v kapitalistickom trhovom systéme k zaobchádzaniu s os-
tatnými jednotlivcami ako s objektmi, ktoré nemajú autonómiu pre rozhodova-
nie a stávajú sa objektom, ktorého identita, produktivita a kapacita konzumovať 
sa dajú monetárne vyčísliť. Zaradením princípov, ktoré dokumenty uvádzajú 
ako etické,242 dochádza k snahe predefinovať prirodzený záujem biopower v tr-
hovom systéme, v znamení efektivity, racionality a zisku, v prospech sociálnej 
zodpovednosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti ako základu pre základné 
práva. Pri požiadavke etických princípov do konania, stanovených externou 
autoritou, nadobúda disciplinárna moc nový obsah. Dôvodom tejto premeny je 
podľa Michela Foucaulta zmena v tom, čo považujeme za múdrosť – vedomosť 
v súčasnej situácii. Ako tvrdí, moc je vždy úzko prepojená s poznaním, a to, 
čo sa považuje za vedomosť, je mocou samotnou. V momente, ak je povin-
nosť zakotvenia etických princípov pre profesionálnu činnosť stanovená zhora 
autoritou, môžeme skôr hovoriť o preferencii autority pre to, čo je poznaním, 
a preto to pripomína skôr prenikanie pastorálnej moci do disciplinárnej moci 
prostredníctvom diskurzu. 

242 NIETZSCHE, F. On the genealogy of morality: a polemic. Indianapolis, Ind: Hackett, 1998, 
first essay, section 10. 
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4. kapitola 
ÚSTAVNOPRÁVNY POHĽAD NA ZODPOVEDNOSŤ  
ZA A  PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  
PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

V úvode tejto kapitoly bude venovaná pozornosť vymedzeniu základného ústav-
noprávneho rámca vo vzťahu k presahu práva EÚ (GDPR) do ústavnoprávnej 
roviny členského štátu SR.243

V zmysle princípu prednosti práva EÚ244 a v  súlade s ustanovením čl. 7 
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení (ďalej aj 
„ústava“) bola implicitne určená zodpovednosť Slovenskej republiky za imple-
mentáciu všetkých právnych aktov EÚ. GDPR sme tak ešte pred vznikom záko-
na o ochrane osobných údajov mohli považovať za vykonávací právny predpis 
tých ustanovení ústavy, ktoré boli rámcovými pre ochranu osobných údajov.245 
Po nadobudnutí účinnosti sa organickým zákonom vo vzťahu k čl. 19 ods. 3 stal 
zákon o ochrane osobných údajov. Vychádzajúc z pozície ústavy ako lex genera-
lis v právnom poriadku Slovenskej republiky a na základe jej hlavných funkcií 
môžeme s istotou deklarovať, že zodpovednosť, ako taká, je z ústavy vyvoditeľná 
aj vo vzťahu k základným právam a slobodám.

Ústavnoprávny rámec

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného 
a rodinného života (čl. 19 ods. 2).

Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňo-
vaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe (čl. 19 ods. 3).

243 Samotný pojem „zodpovednosť“ Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom 
znení (ďalej aj „ústava“) používa pomenej. Najmä vo vzťahu k ústavnoprávnej zodpoved-
nosti najvyšších orgánov štátu (napr. čl. 89, čl. 90, čl. 102, ods. 2 a pod.). Ústavnoprávna 
zodpovednosť, ale aj zodpovednosť politická je zároveň z ústavy aj vyvoditeľná (napr. 
čl. 106, čl.115 a pod).

244 Porovnaj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Costa versus ENEL z 15.  júla 1964, 
č. 6/64.

245 Porovnaj BERTHOTY et al. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha: C. H. 
Beck, 2018, s. 15 a nasl.
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Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochra-
na osobných údajov sa zaručujú (čl. 22 ods. 1).

Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností 
a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným 
spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje ta-
jomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariade-
ním (čl. 22 ods. 2).

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú 
občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za 
podmienok, ktoré ustanoví zákon (čl. 40).“

V Slovenskej republike je základom pre stanovenie hraníc zodpovednosti 
v súvislosti so skúmanou matériou čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 22 v spojení s čl. 40 ústavy. 
„Zosúladenie úpravy čl. 22 s čl. 19 ods. 3 ústavy s medzinárodným štandardom 
ochrany práva na súkromie, ale aj so zdravým rozumom predpokladá upustenie 
od separácie výkladu čl. 22 a čl. 19 ods. 3 a jeho nahradenie výkladom vychádza-
júcim z tézy, že čl. 16 ods. 1, čl. 19, čl. 21 a čl. 22 sa chránia hodnoty súkromnej 
povahy v jedinom a jednotnom systéme vytvorenom podľa požiadavky kompati-
bility s ochranou ľudského práva na súkromie. Takýmto spôsobom interpretoval 
a aplikoval ústavný súd ústavné normy o základnom práve na súkromie vo svojej 
predchádzajúcej rozhodovacej činnosti, keď uviedol: ‚Právo na súkromie sa v Ústa-
ve Slovenskej republiky priznáva vo viacerých ustanoveniach. Systematika ústavy 
nie je taká, aby sa nevyhnutne interpretovala tak, že každým jej ustanovením sa 
osobe priznáva osobitné právo alebo sloboda.“ (PL. ÚS 43/95) „Zložitosť modernej 
spoločnosti robí čoraz ťažším oddeľovať od seba situácie, ktoré sú vnútorne spoje-
né. Týka sa to aj mnohých základných práv, ktoré z takýchto situácií jednotlivcovi 
vyplývajú, bez ohľadu na to, či patria medzi občianske a politické práva, alebo 
hospodárske a sociálne práva.“ 246

Vymedzený ústavný rámec predstavuje základ pre responsibility, teda pri-
márnej právnej povinnosti vyplývajúcej z  pozície SR ako členského štátu 
a princípu prednosti práva EÚ. Štát ústavnoprávne stanovuje hranice takto vy-
medzenej zodpovednosti v dvoch líniách, jednak vo vzťahu k subjektom, teda 
adresátom týchto práv:
1.  vymedzením najširšej kategórie subjektov – pod pojmom „každý“ rozumie-

me všetky fyzické osoby, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, 
2.  stanovením užšej kategórie subjektov – ak sú práva priznané len občanom 

Slovenskej republiky (čl. 52 ods. 3 ústavy ‒ kde sa v prvej a druhej hlave 

246 Nález ÚS SR zo 7. októbra 2015 sp. zn. I. ÚS 290/2015.
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tejto ústavy používa pojem „občan“, rozumie sa tým štátny občan Slovenskej 
republiky.) 
Zároveň je dôležité podotknúť, že ohraničenie zodpovednosti je z ústavy 

uchopiteľné aj vo vzťahu ku všetkým subjektom, ktorí musia rešpektovať ústav-
noprávne hranice obsahu ľudských práv a zdržať sa akéhokoľvek konania, kto-
rým by ľudské práva a slobody zaručené v ústave porušili. Pokračujúcou líniou 
je čl. 12 ods. 4 ústavy, v zmysle ktorého nikomu nesmie byť spôsobená ujma na 
právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. 

Ústavnoprávny prienik accountability (teda osobitného typu primárnej zod-
povednosti za splnenie povinnosti, ktorá navyše vyžaduje, aby jej nositeľ bol 
schopný na vyzvanie preukázať, že predmetné povinnosti spĺňa) môžeme vy-
špecifikovať v rámci konkretizujúcej zákonnej úpravy lex specialis k čl. 19 ods. 2 
a 3, čl. 22 v spojení s čl. 40 ústavy.247 Ústava nevylučuje akýkoľvek zber údajov. 
Ochranu priznáva len v prípade neoprávneného zhromažďovania, zverejňova-
nia alebo iného zneužívania údajov. Obsahové vymedzenie zhromažďovania, 
zverejňovania alebo iného zneužívania údajov špecifikujú príslušné zákony. Tak 
je napr. v prípade zápisu údajov do zdravotnej dokumentácie, ktorými sa násled-
ne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti preukazuje, že splnil svoje zákonom 
uložené povinnosti.248 

247 Najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov v  platnom znení; Zákon 
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov; Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a pod.

248 Všetky údaje sú spracúvané na základe zákona o zdravotnej starostlivosti, a tak pacienti 
nemajú možnosť odmietnuť takýto zápis. To isté platí o práve na výmaz. Hoci v iných 
oblastiach života je toto právo nedotknuteľné, lekárov sa netýka. Zo zákona musia totiž 
údaje archivovať. Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ide zároveň o ochranu, keďže 
v prípade výmazu by nemohol preukázať správnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 
Doba archivácie je minimálne 10 rokov od poslednej návštevy pacienta v danej ordinácii. 
Niektoré slovenské nemocnice však deklarujú, že údaje archivujú až po dobu 20 rokov.
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Ochrana osobných údajov a ochrana pred ich neoprávneným zhromažďo-
vaním je súčasťou širšej kategórie, ktorou je ochrana súkromia. Ochrana súk-
romia je zakotvená vo viacerých ustanoveniach ústavy, naproti tomu ochrana 
práva na súkromie je v dohovore sústredená v čl. 8. „Ústavný súd už v minulosti 
viackrát judikoval, že základné práva obsiahnuté v ústave vykladá v intenciách 
dohovoru, teda v intenciách judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej 
aj ‚ESĽP‘). Tak je to aj v súvislosti s danou problematikou.“249 Rozsah práva na 
súkromie je v súvislosti so skúmanou problematikou napr. aj v tom, že ochrana 
osobných údajov sa netýka len vkladania citlivých údajov do počítača, telefo-
nických konzultácií, ale aj emailovej komunikácie. Osobné údaje pacienta je 
nutné chrániť aj v reálnom priestore, kde napr. iný pacient nemôže vidieť ani 
len cudziu zdravotnú kartu položenú na stole, kde by si mohol prečítať meno, 
adresu či dátum narodenia.

Pre vymedzenie zodpovednosti ‒ liability je dôležitý implicitný charakter 
zodpovednostných vzťahov, ktorý je možné vyvodiť zo siedmeho oddielu druhej 
hlavy (čl. 46 až 50 ústavy), v ktorých je špecifikovaná celá škála práv na súdnu 
a inú právnu ochranu pre prípad porušenia základných práv a slobôd ústavou 
garantovaných. 

Ústavnoprávny prienik zodpovednosti pri ochrane osobných údajov v rám-
ci poskytovania zdravotnej starostlivosti môže byť teda vnímaný vo viacerých 
rovinách. 

Majúc na zreteli podstatu ústavy ako takej je základnou rovinou rozmer 
rámcový, resp. stanovenie právneho rámca, ktorý bude v skúmanej oblasti ne-
vyhnutne spätý s rovinou základných práv a slobôd. V otázke primárnej zodpo-
vednosti je miesto právnej roviny nezastupiteľné, keďže v prvom rade je dôležité 
dôkladne ústavne ukotviť elementárne princípy a následne ich rozvetviť v pri-
slúchajúcej právnej úprave. 

Otázka zodpovednosti je nevyhnutne previazaná na garancie dodržiavania 
obsahu ľudských práv a slobôd – právne a politické, no hlavne ekonomické.

Ďalšou rovinou zodpovednostných vzťahov v zmysle ústavy je stanovenie 
tzv. inštitucionálneho rámca pre uplatňovanie uvedených práv skutočnosť, teda 
skutočnosť, že štát na seba prevzal zodpovednosť vytvoriť taký systém inštitúcií, 
ktorý umožní efektívne uplatňovanie obsahu týchto práv a zároveň mechaniz-
mus ochrany v prípade ich porušenia akýmkoľvek tretím subjektom. Ústavným 
rámcom v tomto smere je siedma hlava (čl. 124 – 148 – Súdna moc) a ôsma hla-
va ústavy (čl. 149 – 151a – Prokuratúra Slovenskej republiky a verejný ochranca 

249 Nález ÚS SR z 10. júla 2001 sp. zn. I. ÚS 13/00.
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práv) v spojení so siedmym oddielom druhej hlavy ústavy (čl. 46 – 50 – Právo 
na súdnu a inú právnu ochranu).

Tento ústavnoprávny rámec je premietnutý do rámca zákonného. Na jeho 
základe rozlišujeme zodpovednostné vzťahy v čase riadneho chodu republiky, 
ktorý je daný štandardnou právnou úpravou, rešpektujúcou záväzky Slovenskej 
republiky ako členského štátu Európskej únie. Z hľadiska ústavnoprávnej roviny 
je dôležitý ešte jeden aspekt. Keďže primárne skúmame realizáciu základné-
ho práva, nie je možné opomenúť jeho zakotvenie v Charte základných práv 
Európskej únie (ďalej aj „Charta“), a to jednak z toho dôvodu, že predstavuje 
relatívne nový medzinárodnoprávny dokument ochrany ľudských práv a slobôd 
v priestore členských štátov EÚ. V neposlednom rade aj preto, že aplikáciou 
GDPR je nevyhnutné rešpektovať v prvom rade právny poriadok Európskej 
únie. Navyše aj ústava, aj Charta upravujú problematiku ochrany osobných 
údajov dekoncentrovane, vo viacerých svojich ustanoveniach.250 Ako uviedol 
ústavný súd: „Dispozícia údajmi o osobe podlieha ochrane dohovorom aj ústavou. 
Dohovor ju zaručuje v rámci práva na súkromný a rodinný život priznaného čl. 8. 
Ústava chráni ‚osobné údaje‘ v čl. 22 ods. 1 a ‚údaje o svojej osobe‘ v čl. 19 ods. 3. 
Účelom takto zaručenej ochrany je ochrana osoby pred odhalením jej totožnos-
ti, ako aj pred zhromažďovaním údajov o známej (identifikovanej) osobe, ktoré 
môžu negatívne ovplyvniť právne postavenie osoby, ktorej sa údaje týkajú.“251

4.1 Právo na ochranu osobných údajov

Ústava v uvedených súvislostiach vymedzuje ochranu pred neoprávneným zhro-
mažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe 
(čl. 19 ods. 3). Neukotvuje toto právo v samostatnom článku, subsumuje ho pod 
ochranu tzv. vyššieho princípu práva na súkromie. V uvedenom duchu sa táto 
interpretácia ujala aj v medzinárodnom rámci v zmysle Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „dohovor“) a príslušnej judikatúry 
Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“). Podľa ústavného súdu ide 

250 Čl. 8 Charty: (1) Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. (2) Tie-
to údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby 
alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup 
k zhro maždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu. (3) Dodržiavanie 
týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.

 Čl. 7 Charty: Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, 
obydlia a komunikácie. 

251 Porovnaj nález ÚS SR zo 7. októbra 2015 sp. zn. I. ÚS 290/2015. 
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o personalizovanú ochranu ‒ „Ochrana údajov o osobe sa vzťahuje na ochranu 
konkrétnych osôb v konkrétnych vzťahoch. Ak zo zhromaždených údajov nemožno 
identifikovať konkrétnu osobu, údaje nepodliehajú ústavnej ochrane.“252

Vymedzenie prieniku responsibility – accountability – liability pri otázkach 
základných práv a slobôd (ochranu osobných údajov nevynímajúc) sa najpod-
statnejšou javí byť práve otázka liability, teda zodpovednosti za vzniknuté po-
rušenie tohto práva.

Porušenie povinností, ktoré ustanovujú právne predpisy v súvislosti s ochra-
nou údajov zo zdravotnej dokumentácie, môže spôsobovať (v závislosti od sub-
jektu a závažnosti konania) rôzne následky, ktoré môžu byť ústavnoprávneho 
charakteru, správnoprávneho charakteru,253 občianskoprávneho charakteru,254 
ale aj trestnoprávneho charakteru.255 

Ústavnoprávna rovina predstavuje činnosť Ústavného súdu SR v zmysle roz-
hodovania o sťažnostiach ako prostriedku ochrany základných práv a slobôd 
(čl. 127 Ústavy SR). Ústavný súd sa problematike ochrany venoval vo viacerých 

252 Ibidem.
253 Napr. orgán príslušný na vydanie povolenia (Ministerstvo zdravotníctva SR alebo sa-

mosprávny kraj) uloží držiteľovi povolenia pokutu za porušenie povinnosti týkajúce sa 
vedenia a ochrany osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie až do výšky 9 958 eur. 
Rovnako komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 
uloží držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie 
niektorej z povinností týkajúcej sa vedenia a ochrany osobných údajov zo zdravotnej 
dokumentácie až do 16 596 eur. Pri ukladaní sankcií orgány prihliadajú najmä na povahu 
porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dô-
sledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť. V závislosti od toho určia 
výslednú výšku pokuty.

254 V občianskoprávnej rovine ide napr. o porušenie povinnosti dbať na ochranu osobných 
údajov zo zdravotnej dokumentácie, čím sa rozumie zásah do osobnostných práv pacien-
ta. Na odstránenie negatívnych následkov nezákonného konania musí pacient (po jeho 
smrti manžel a deti a ak ich niet rodičia) cestou súdu využiť najmä jeden z inštrumentov 
podľa § 13 a § 16 Občianskeho zákonníka, teda môže žiadať, aby sa upustilo od neopráv-
neného zásahu do práv na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto 
zásahov, aby bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie, a ak bola v značnej miere znížená 
dôstojnosť alebo vážnosť pacienta v spoločnosti, aby bola nahradená nemajetková ujma 
v peniazoch.

255 Máme na mysli napr. zodpovednosť fyzickej osoby za tzv. neoprávnené nakladanie s osob-
nými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. Páchateľ môže byť potrestaný odňatím slo-
body až na jeden rok, ak neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje 
o inom, získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie, 
a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť.

 Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin verejne, závaž-
nejším spôsobom konania, alebo spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby.
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svojich rozhodnutiach, nezriedka pomerovaním s ochranou iného kolidujúce-
ho práva. „Kritérium proporcionality zásahu znamená dodržanie rovnováhy vo 
vzťahu medzi právom jednotlivca na súkromie a výberom prostriedkov, ktorými 
štát disponuje pri plnení legitímneho cieľa.“256

Podľa čl. 8 ods. 2 Dohovoru štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva za-
sahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokra-
tickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodár-
skeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia 
alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných. Pri posudzovaní zásahov štá-
tu do práva na súkromie ESĽP uplatňuje mechanizmus postupnosti skúmania 
niekoľkých hľadísk. V prvom rade skúma, či daný skutkový stav možno ratione 
materiae považovať za súčasť práva na súkromie a následne pristúpi k posúdeniu 
kritéria legality zásahu, jeho legitímnosti a proporcionality.“257

Legalita zásahu štátu do práva na súkromie znamená, že zásah je možný len 
na základe zákona, resp. platného právneho predpisu, pričom pri posudzovaní 
splnenia tejto podmienky sa vychádza z toho, či bola rešpektovaná dostupnosť 
(verejné publikovanie právneho predpisu) a predvídateľnosť zákona. V rámci 
podmienky predvídateľnosti zákona judikatúra ESĽP zdôrazňuje potrebu konk-
retizovania prostriedkov, ktorými štát disponuje pri zasahovaní do práv chráne-
ných čl. 8 dohovoru, teda kladie dôraz na kvalitu relevantnej právnej úpravy.258 
Z uvedeného vyplýva, že aj zásah, ktorý má svoj základ v právnej norme, môže 
za určitých okolností v konkrétnom prípade znamenať porušenie práv garanto-
vaných dohovorom, resp. ústavou.259 

Podmienka legitímnosti vyžaduje, aby opatrenie umožňujúce zásah štátu do 
práva na súkromie zodpovedalo cieľu odôvodňujúcemu jeho legitimitu, ktorým 
môžu byť len záujmy výslovne špecifikované dohovorom, a síce záujem štátu 
(z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, predchádzania 
nepokojov a zločinnosti), záujem spoločnosti (z dôvodu ochrany zdravia alebo 
morálky, zabezpečenia hospodárskeho blahobytu krajiny) a záujem jednotlivcov 
(z dôvodu ochrany ich práv s slobôd).

256 Porovnaj nález ÚS SR z 10. júla 2001 sp. zn. I. ÚS 13/00.
257 Porovnaj nález ÚS SR zo 7. októbra 2015 sp. zn. I. ÚS 290/2015.
258 V rozhodnutí Sallinen vs. Fínsko z 27. decembra 2005 ESĽP vyslovil záver, že vnútroštátne 

právo musí poskytovať jednotlivcovi ochranu proti arbitrárnemu zásahu do jeho práv 
zaručených čl. 8 dohovoru, preto musí dostatočne jasne v pojmoch poskytovať občanovi 
náležitú indikáciu podľa okolností a podmienok za akých je verejná autorita zmocnená 
k zásahom do jeho práva na súkromie.

259 Porovnaj nález ÚS SR zo 4. februára 2009 sp. zn. I. ÚS 117/07.
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Kritérium proporcionality zásahu znamená dodržanie rovnováhy vo vzťahu 
medzi právom jednotlivca na súkromie a výberom prostriedkov, ktorými štát 
disponuje pri plnení legitímneho cieľa.260 Pri ich výbere je limitovaný tým, že 
zásah do práva na súkromie je možný len vtedy, keď je to nevyhnutné, a vykonať 
ho možno len v duchu požiadaviek kladených na demokratickú spoločnosť. 
V tejto súvislosti už ústavný súd judikoval, že zásah do základného práva alebo 
slobody musí zodpovedať naliehavej spoločenskej potrebe a musí byť primeraný 
sledovanému legitímnemu cieľu a zároveň pri určovaní rozsahu obmedzenia je 
dôležité zohľadniť aj podstatu práva, ktoré sa má obmedziť.261 

4.2 Právo na ochranu osobných údajov a mimoriadne stavy 

V súvislosti s aktuálnym dianím je vhodné osobitnú pozornosť venovať zodpo-
vednostnému rámcu v čase mimoriadneho chodu republiky. Samotná ústava 
totiž predpokladá situácie, keď obmedzenie základných práv a slobôd nebude 
len možné, ale dokonca žiaduce (čl. 51 ods. 2 ‒ Podmienky a rozsah obmedzenia 
základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, vý-
nimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon.) Ide o situácie, keď 
si bezpečnosť obyvateľstva vyžaduje osobitné opatrenia v záujme ochrany verej-
nosti. Základná úprava bezpečnosti republiky je stanovená v Ústave Slovenskej 
republiky v čl. 102 ods. 3, kde ústava počíta so štyrmi kategóriami mimoriad-
nych situácií – vojnou, vojnovým stavom, výnimočným stavom a núdzovým 
stavom. Medzi základné úlohy Slovenskej republiky ako štátu patrí popri inom 
aj garantovanie bezpečnosti Slovenskej republiky vrátane ochrany života, zdra-

260 Ústavný súd často využíva aj test proporcionality, ktorý pozostáva z troch zložiek, a to 
z testu vhodnosti (či obmedzenie práva umožňuje dosiahnuť sledovaný cieľ, ktorým je 
ochrana iného základného práva), testu nevyhnutnosti (či ide o nevyhnutný zásah) a testu 
primeranosti (proporcionality v užšom zmysle slova). Jadrom testu proporcionality je 
pomernosť cieľa a prostriedku, ktorým by mal alebo má byť cieľ dosiahnutý. Vedľa zásady 
pomernosti sa uplatňuje aj zásada zákazu nadmerného zásahu, prípadne zásada zákazu 
zneužitia práva na úkor iného. Test proporcionality prostredníctvom logickej šablóny 
otázok, ktoré by mali byť zodpovedané, stanovuje, či nedošlo k protiústavnému zásahu 
do základných práv. Ide o otázky, kto zasiahol do práva iného (KTO), do koho práva bolo 
zasiahnuté (O KOM), akým skutkom došlo k zásahu (ČO), kde došlo k zásahu do práv 
(KDE), kedy k tomu došlo (KEDY), akým spôsobom došlo k zásahu do práv (AKO). Aj 
keď je testom proporcionality priznaná väčšia dôležitosť jednému z dvoch kolidujúcich 
práv, druhé právo (akoby s menšou dôležitosťou) v dôsledku toho svoju hodnotu ani 
platnosť nestráca.

261 Porovnaj nález ÚS SR z 10. júla 2001 sp. zn. I. ÚS 13/00.
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via a majetku osôb. Je prirodzené, že v právnom poriadku následne dochádza 
k vymedzeniu relevantných podmienok pre fungovanie štátu vo výnimočných 
situáciách, ktoré si vyžadujú aj mimoriadne opatrenia. 

Na základe uvedených ústavných blanketných noriem (čl. 51 ods. 2 a čl. 102 
ods. 3 ústavy) bol prijatý ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ústavný zákon o bezpečnosti štátu), ktorý stano-
vuje podmienky ich vypovedania či vyhlásenia. V stručnej rovine poukážeme 
na podmienky pre jednotlivé mimoriadne situácie a špecifikujeme možnosti 
obmedzení základných práv a slobôd, ktoré sa pre jednotlivé mimoriadne si-
tuácie líšia. 

Vojnu vypovedá prezident, ale len na základe rozhodnutia Národnej rady 
Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Pre vypovedanie vojny musia 
byť splnené tieto podmienky:
• Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu 

alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, 
• vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z člen-

stva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej 
zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. Vypovedanie vojny sa vzťahuje 
na celé územie Slovenskej republiky. V čase vojny je možné v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť 
základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej 
republiky alebo na jej časti .262

262 Je možné napr. uložiť pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených zbo-
rov alebo na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, 
vykonávania dopravy a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti 
alebo udržiavania verejného poriadku; obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnos-
tiam na rozmiestnenie príslušníkov ozbrojených síl (ďalej len „vojak“), príslušníkov ozbro-
jených zborov, bojových prostriedkov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení 
a záchranných služieb, ako aj využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia výroby, 
vykonávania dopravných, telekomunikačných a poštových služieb, výkonu zdravotníckej 
starostlivosti, veterinárnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, zabezpečenia výchov-
no-vzdelávacieho procesu a ochranu kultúrneho fondu; obmedziť výkon vlastníckeho prá-
va k hnuteľným veciam (obmedzením alebo zakázaním používania motorových vozidiel, 
lietadiel, vrtuľníkov, balónov a plavidiel na súkromné účely a na podnikanie, prikázaním 
motorových vozidiel pre potreby ozbrojených síl alebo verejných služieb, obmedzením 
alebo zakázaním používania vysielacích telekomunikačných zariadení a telekomunikač-
ných okruhov; prikázaním odovzdania zbraní a streliva do povinnej úschovy ozbrojených 
zborov); obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie vojakov, príslušníkov ozbroje-
ných zborov alebo evakuovaných osôb; obmedziť listové tajomstvo a tajomstvo dopravo-
vaných správ a iných písomností zavedením cenzúry a obmedziť doručovanie niektorých 
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Vojnový stav, ktorý môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len pod pod-
mienkou, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny ale-
bo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny. Aj 
vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 
Obdobne možno obmedziť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas na 
celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti základné práva a slobody 
garantované ústavou. Je teda predpoklad, že ani ochrana osobných údajov pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti v týchto mimoriadnych situáciách nebude 
dôsledne dodržiavaná.

Výnimočný stav, ktorý takisto vyhlasuje prezident na návrh vlády pod pod-
mienkou, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde:
• k teroristickému útoku, 
• k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej 

moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi 
na majetok, 

• alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, kto-
ré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje 
verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou 
orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné použitie zákonných pro-
striedkov. Je možné ho vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne 
ohrozenom území. Výnimočný stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu 
a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 60 dní. Ak vzniknú nové okolnosti bez-
prostredne súvisiace s dôvodmi, pre ktoré bol výnimočný stav vyhlásený, 
možno výnimočný stav predĺžiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný 
čas, najviac o ďalších 30 dní. Aj v čase výnimočného stavu možno v nevy-
hnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obme-
dziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na 
bezprostredne ohrozenom území.263

poštových zásielok; obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom 
čase alebo povoľovaním pobytu mimo obce; obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva 
pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním; 
obmedziť právo slobodne vyhľadávať a rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu 
a slobodu prejavu na verejnosti; uložiť povinnosť zatemňovať obydlia a používať ochranné 
masky a individuálne protichemické balíčky a pod.

263 Je možné obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí ale-
bo evakuáciou na určené miesto; uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, 
udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania 
vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej 
starostlivosti alebo udržiavania verejného poriadku; obmedziť výkon vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravot-
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Núdzový stav môže na základe platnej právnej úpravy vyhlásiť vláda, a to 
len za podmienok:
1.  že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia 

osôb, životného prostredia, 
2. a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, 
3.  alebo ak dôjde k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku ži-

velnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej 
havárie.
V  zmysle ústavného zákona o  bezpečnosti štátu je možné núdzový stav 

vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území v ne-
vyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Ani v jednom 
prípade však v zmysle tohto ústavného zákona nie je možné obmedziť ochranu 
osobných údajov. Aj k tejto veci už ústavný súd zaujal stanovisko. Ide totiž na-
ozaj o mimoriadne situácie, ku ktorých využitiu na Slovensku našťastie nedo-
chádza často. Samotná skúmaná problematika tak doposiaľ nebola rozsiahlym 
objektom vedeckých diel komplexného či čiastkového charakteru, ktoré zväčša 
riešia diskrepanciu medzi teóriou a praxou. 

Špecifická situácia s osobitnými opatreniami nastala v roku 2020. Štáty ce-
lého sveta, vrátane Slovenskej republiky, boli a sú vystavené novému závažné-
mu akútnemu respiračnému ochoreniu koronavírus (COVID-19). V dôsledku 
jeho značného šírenia a následkov vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) 11. marca 2020 pandémiu koronavírusu.264 Jednou z oblastí, ktorá bola 
najviac ovplyvnená šírením pandémie COVID-19, bola a je bezpečnosť štátu. 
S ohľadom na globalizáciu, šíreniu pandémie COVID-19, potrebe vysporiadať 

níckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a na umiestnenie zátarás 
a zábran proti davu; obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam odovzdaním 
zbraní a streliva do povinnej úschovy ozbrojených zborov; zakázať vjazd motorových vo-
zidiel alebo obmedziť ich používanie na súkromné účely a na podnikanie; obmedziť nedo-
tknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb; obmedziť doručovanie poštových 
zásielok, obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase; ob-
medziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie 
na verejnosti podmieniť povoľovaním; obmedziť právo slobodne rozširovať informácie 
bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti; podriadiť vydávanie tlače 
povoľovaniu, obsah tlače a vysielania rozhlasu a televízie podriadiť zavedením cenzúry 
a zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami 
pre obyvateľstvo a zakázať uplatňovanie práva na štrajk.

264 Na základe štatistík WHO bolo začiatkom júla 2020 zaznamenaných vyše 11,1 milióna 
prípadov tohto ochorenia, ktorému podľahlo vyše 528-tisíc osôb. (WHO: Coronavirus 
disease (COVID-19): Situation Report – 167 [online]. [cit. 06.07.2020]. Dostupné na: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200705-co-
vid-19-sitrep-167.pdf?sfvrsn=17e7e3df_4)
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sa s jej následkami sa nevyhla ani Slovenská republika. Ide o novodobú situá-
ciu, ktorá jednoznačne presahuje štátne hranice, stáva sa preto vážnou výzvou 
nielen pre samotné štáty, ale aj pre medzinárodné spoločenstvo a zoskupenia. 
Preto Slovenská republika promptne reagovala viacerými preventívnymi opat-
renia na účely ochrany verejného zdravia. V súvislosti s výkonom mnohých 
práv musí byť totiž záujem jednotlivca vyvážený všeobecnejšími kolektívnymi 
záujmami, ako je napríklad ochrana národnej bezpečnosti, verejného poriadku 
alebo zdravia. Je preto prirodzené, že Slovenská republika prijala mimoriadne 
opatrenia na prekonanie situácie, ktorá vznikla v dôsledku pandémie. Ako prí-
klad možno uviesť obmedzenie slobody pohybu a pobytu v súvislosti s vyhlá-
sením štátnej, prípadne e-karantény, taktiež môže byť obmedzená sloboda od 
povinnej práce; či obmedzenie vlastníckeho práva, ak sa považuje za potrebné 
zabavenie súkromného majetku vo verejnom záujme v súvislosti s reakciou na 
výskyt pandémie.

V histórii samostatnej Slovenskej republiky bol na základe ústavného zá-
kona o bezpečnosti štátu vyhlásený len núdzový stav v zmysle § 5 ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu, a to dvakrát, v roku 2011 a v roku 2020. 

Prvýkrát bol ústavný zákon o bezpečnosti štátu použitý v roku 2011, nú-
dzový stav bol vyhlásený v súvislosti s masovými výpoveďami lekárov a trval 
od 29. 11. 2011 do 7. 12. 2011. 

Zložitejšia situácia nastala v  roku 2020, keď bol vyhlásený núdzový stav 
uznesením vlády č. 144 z  15. marca 2020 s  účinnosťou od 16. marca 2020 
6.00 hod. v súvislosti s reakciou na šírenie pandémie COVID-19. 

Úprava núdzového stavu bola následne precizovaná ďalšími troma uzne-
seniami vlády – č. 115 z 18. marca 2020, č. 169 z 27. marca 2020 a č. 207 zo 
6. apríla 2020. Núdzový stav sa v Slovenskej republike skončil 13. júna 2020, 
teda 90 dní od prvého uznesenia vlády z 15. marca 2020. Konkretizácia a bližšia 
špecifikácia fungovania spoločnosti počas núdzového stavu v súvislosti s pan-
démiou COVID-19 bola stanovená na základe veľkého počtu opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva SR (ďalej aj „Úrad verejného zdravotníctva SR“ alebo 
„ÚVZ“) na ochranu zdravia obyvateľstva. Zároveň boli v tejto veci vydané aj 
viaceré opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.265

265 Išlo o veľké množstvo opatrení napr.: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie roz-
hodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 
podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
č. OLP/2405/2020 zo 6. marca 2020 – o zákaze návštev na všetkých lôžkových oddele-
niach, o dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologickom režime na všetkých odde-
leniach a o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb; Opatrenie úradu verejného 
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Tieto opatrenia boli a naďalej sú vydávané na základe zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v platnom znení. Ide o správne akty vydávané orgánom ve-
rejnej správy. V rámci núdzového stavu vo vnútroštátnej rovine tak evidujeme 
prienik právnych aktov naprieč ústavným a správnym právom.

Uvedené koncipovanie núdzového stavu vyvolalo viaceré polemické otázky 
aj vzhľadom na skutočnosť, že došlo k predpokladanému, no predsa len zá-
sahu do základných práv a slobôd garantovaných ústavou. Navyše opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva SR, aj keď v modifikovanej, miernejšej podobe, 
zostávajú v platnosti aj po skončení núdzového stavu. V súvislosti s ochranou 
osobných údajov dochádzalo minimálne v úvode núdzového stavu k viacerým 
stretom hlavne pri zverejňovaní nakazených osôb spolu so začiatočnými písme-
nami ich mien a bydliska. Následne došlo k zverejňovaniu len podľa bydliska. 
V ďalšej fáze sa upustilo aj od toho a v súčasnej dobe sa zverejňujú len okresy, 
odkiaľ osoba s pozitívnym testovaním pochádza.

V zmysle ústavného zákona o bezpečnosti je možné fyzickým a právnickým 
osobám základné práva a slobody obmedziť a povinnosti uložiť, ale len v nevy-
hnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia. Ako sme 
už uviedli, ústavný zákon o bezpečnosti štátu určuje prípustnú mieru obmedzi-
teľnosti týchto práv a slobôd vo vzťahu ku každému zo štyroch mimoriadnych 
stavov osobitne, nie je teda možné ich paušalizovať. 

zdravotníctva SR, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvo-
du ohrozenia verejného zdravia č. OLP/2576/2020 z 12. marca 2020. 

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o  nariadení karanténnych opatrení pri 
ochrane verejného zdravia č. OLP/2567/2020 z 12. marca 2020; Opatrenie Úradu verej-
ného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 z 15. marca 2020 
– o uzatvorení všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich 
služby (okrem výnimiek výslovne uvedených); Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 
SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2596/2020 zo 16. marca 2020 – zmena a do-
plnenie opatrenia č. OLP/2595/2020 z 15. marca 2020; Opatrenie úradu verejného zdra-
votníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2640/2020 z 18. marca 2020, ktorým 
sa s účinnosťou od 19. marca 2020 nariaďujú „karanténne opatrenia“ ; Opatrenie úradu 
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2731/2020 z 23. marca 
2020 – o zákaze hromadných podujatí od 24. marca 2020; Opatrenie úradu verejného 
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP /2733/2020 z 24. marca 2020 
vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu; Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri 
ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020 z 24. marca 2020 vo veci povinnosti zakry-
tia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti; Opatrenie úradu verejného zdravotníctva 
SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2775/2020 z 24. marca 2020 vo veci dočasného 
pozastavenia poskytovania sociálnych služieb a pod.
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Pri vyhlásení núdzového stavu ústavný zákon opätovne taxatívne stanovuje 
možnosti obmedzenia ľudských práv.266 V rámci každého jedného obmedze-
nia je spochybniteľné nakladanie s osobnými údajmi v zmysle GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov. V prípade nevyhnutnosti môže navyše prezident 
v čase núdzového stavu na návrh vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby 
profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie 
alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, 
prípadne povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Vzhľadom na skutočnosť, že nevyhnutnosť rozsahu a času bolo nutné po-
sudzovať osobitne v špecifických právnych vzťahoch a diferencovane vo vzťahu 
k ich adresátom, aplikácia dotknutých uznesení vlády nevyvolala len pozitívne 
dôsledky najmä v súvislosti s obmedzením pohybu obyvateľstva v období sviat-
kov Veľkej noci, keď vláda obmedzila pohyb osôb len v rámci jedného okresu.

Prostriedkami ochrany v zmysle liability právny poriadok Slovenskej repub-
liky disponuje – cez správnu žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, 
všeobecnú správnu žalobu, podnetom na prokuratúru či verejného ochrancu 
práv až po konanie pred Ústavným súdom SR o súlade rozhodnutia o vyhlásení 
výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ďalších na neho nadväzujúcich 
rozhodnutí s ústavou alebo ústavným zákonom (čl. 129 ods. 6 ústavy), ktoré 
však môžu iniciovať len stanovené subjekty – najmenej pätina poslancov ná-
rodnej rady, prezident, vláda a generálny prokurátor (čl. 130 ods. 1 ústavy v sú-
vislosti s §189 zákona č. 314/2018 Z. z o Ústavnom súde SR v platnom znení).

266 Zo skúmaných stavov predstavuje najmenšie možné zásahy, je možné obmedziť nedo-
tknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto; uložiť pracovnú povinnosť 
na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonáva-
nia dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu 
a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na od-
straňovanie vzniknutých škôd; obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, 
zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariade-
ní; obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových 
vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie; obmedziť 
nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb; obmedziť doručovanie pošto-
vých zásielok; obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase 
a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie; obmedziť alebo 
zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti 
podmieniť povoľovaním; obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na 
hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti; zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu 
a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo; zakázať uplatňovanie práva 
na štrajk; vykonať prípadné opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.
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Otázna je i implementácia spomínaných opatrení, ktorá v niektorých prí-
padoch spôsobuje patové situácie alebo možné porušenia zákonných ustano-
vení. Príkladom môžu byť správy verejnej obhajkyne práv Slovenskej republiky, 
mimovládnych organizácií či médií týkajúce sa zákazu vstupu cudzincov na 
územie Slovenskej republiky aj napriek platnému povoleniu na pobyt či nevyho-
vujúce podmienky povinnej karantény v štátnych zariadeniach. Obmedzovanie 
základných práv sa v jednotlivých mimoriadnych stavoch stupňuje, núdzový 
stav je síce v zmysle zákona časovo ohraničený, ale čo s opatreniami, ktoré boli 
zavedené a bude ich potrebné obnoviť, resp. ešte ponechať v platnosti. Otázky 
primárnej zodpovednosti zostávajú otvorené, pretože jednoznačné odpovede 
o tom, či opatreniami vydanými v rámci vyhláseného núdzového stavu došlo 
k porušeniu základných práv a slobôd, teda aj ochrany osobných údajov pri 
výkone zdravotnej starostlivosti by mohli dať len súdy (Ústavný súd SR nevyní-
majúc) na základe konkrétnych konaní.

Z ústavnoprávneho pohľadu považujeme za dôležité záverom podotknúť, že 
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (teda pri uplatňovaní zá-
kladného práva garantovaného ústavou) predstavuje ochrana súkromia a osob-
ných údajov fyzických osôb (v rámci rovnakej garancie základných ľudských 
práv a slobôd) pri ich spracúvaní veľmi citlivú oblasť. Osobné údaje sú vstupnou 
bránou do súkromia každého. Ich prípadné zneužitie môže mať negatívne ná-
sledky na celý život. Aj pri uplatňovaní zdravotnej starostlivosti je v súčasnosti 
obdobie prudkého rozmachu informačných technológií, ktoré prinášajú v po-
sledných rokoch okrem úžitku aj znásobené riziká. Obzvlášť preto, že dotknutou 
osobou je každá fyzická osoba ‒ jednotlivec, ktorej sa osobné údaje týkajú, nie je 
pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Práve 
z uvedeného dôvodu je potrebný vyšší stupeň ochrany, pretože občan cudzieho 
štátu nedisponuje úplne rovnakými prostriedkami právnej ochrany ako občan 
Slovenskej republiky. 

V súvislosti so spomínanou pandémiou riešil ústavný súd ústavnosť prija-
tých zákonných opatrení týkajúcich sa ochrany osobných údajov a nakladaním 
s nimi v rámci Úradu verejného zdravotníctva. Išlo o preskúmanie novelizova-
ných ustanovení troch zákonov, ktoré boli prijaté Národnou radou Slovenskej 
republiky (ďalej aj „národná rada“) v skrátenom legislatívnom konaní o vlád-
nom návrhu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Jed-
ným z nich boli ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komu-
nikáciách v znení neskorších predpisov, ktoré ukladali poskytovateľom služieb 
elektronickej komunikácie povinnosť spracúvať údaje užívateľov ich elektro-
nickej komunikačnej siete (ďalej len „komunikačná sieť“) a tieto údaje na po-
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žiadanie poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Údaje 
sa podľa napadnutej legislatívy mali spracúvať a poskytovať ÚVZ bez súhlasu 
užívateľov, a to v rozsahu podľa § 63 ods. 1 písm. b) a c) zákona o elektronic-
kých komunikáciách, t.  j. v rozsahu telefónneho čísla, mena, priezviska, titu-
lu a adresy trvalého pobytu užívateľa komunikačnej siete, obchodného mena 
a sídla právnickej osoby alebo obchodného mena miesta podnikania fyzickej 
osoby – podnikateľa; ako aj lokalizačných údajov o koncovom zariadení uží-
vateľa (údajov o geografickej polohe zariadenia, prostredníctvom ktorého prí-
slušný užívateľ využíva komunikačnú sieť) a o čase vzniku lokalizačného údaja 
(§ 63 ods. 18 zákona o elektronických komunikáciách). Predmetné údaje sú vo 
všeobecnosti chránené ako telekomunikačné tajomstvo a sú zároveň citlivými 
osobnými údajmi, čo vyplýva aj z rozhodnutia ústavného súdu vo veci sp. zn. 
PL. ÚS 10/2014. Navyše možno z dotknutých údajov, ak sa budú sledovať po 
dlhší čas, získať v kombinácii s inými údajmi detailné informácie o spoločenskej 
alebo politickej príslušnosti dotknutej osoby, jej zdravotnom stave, sexualite, 
osobných sklonoch, záľubách a slabostiach. Preto je obzvlášť potrebné stanoviť 
jasné a podrobné pravidlá upravujúce rozsah a použitie opatrení zasahujúcich 
do už uvedených práv, určiť minimálne požiadavky na dĺžku, spôsob uloženia 
získaných informácií a údajov, ich použitie, prístup tretích osôb k nim a usta-
noviť procedúry vedúce k ochrane celistvosti a dôvernosti údajov, ako aj na ich 
zničenie, a to spôsobom, aby jednotlivci disponovali dostatočnými zárukami 
proti riziku ich zneužitia a svojvôle. Navyše z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ 
vyplýva, že vnútroštátna úprava týkajúca sa osobných údajov je v rozpore s prá-
vom Európskej únie, ak stanovuje iba všeobecné a nediferencované uchovávanie 
údajov elektronickej komunikácie a nepodmieňuje prístup štátnych orgánov 
k takýmto údajom predchádzajúcou kontrolou súdom alebo iným nezávislým 
orgánom.267 Právna úprava umožňovala v čase mimoriadnej situácie alebo nú-
dzového stavu v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 
alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby spracúvať podnikom 
osobné údaje užívateľov na účely „identifikácie príjemcov správ, ktorým je po-
trebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky v záujme ochrany života a zdravia“. Tieto údaje mali potom podni-
ky poskytnúť „Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe 
odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety mala obsa-
hovať identifikáciu účastníka alebo užívateľa, alebo spôsob určenia identifikácie 

267 Porovnaj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veciach Digital Rights Ireland 
Ltd. (spojené veci C-293/12 a C-594/12) a Tele2 Sverige AB (spojené veci C-203/15 a C8 
698/15).
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účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov vzťahuje“. 
Úrad verejného zdravotníctva mohol tak predmetné údaje „zbierať, spracúvať 
a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdra-
votníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020“ (§ 63 ods. 19 a 20 zákona o elektro-
nických komunikáciách). Išlo o kontroverznú právnu úpravu, ktorá rozprúdila 
debatu v kruhoch odbornej i laickej verejnosti. 

Účelom ústavou priznaného práva na súkromie je totiž zabrániť verejnej 
moci, aby zasahovala do správania jednotlivca nad nevyhnutnú mieru a príliš 
neprimerane riadila jeho súkromný život. Podstatou je teda možnosť jednot-
livca žiť podľa svojich predstáv bez zbytočných obmedzení, príkazov a záka-
zov ustanovených orgánom verejnej moci.268 V najširšom význame ide teda 
o ochranu proti neprimeranému štátnemu dirigizmu. V tomto ohľade je právo 
na súkromie úzko spojené s právom na ľudskú dôstojnosť (čl. 19 ods. 1 ústavy) 
a princípom slobody konať (čl. 2 ods. 3 ústavy). Nekontrolované spracúvanie 
osobných údajov by ohrozovalo nielen slobodu konania jednotlivca, pretože by 
sa nikdy necítil úplne voľný, ale v konečnom dôsledku aj samotné demokratic-
ké zriadenie, keďže jeho garantmi môžu byť len skutočne slobodní jednotlivci. 
Navyše Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má alternatívne k dispozícii 
mobilnú aplikáciu s názvom „COVID19 Slovensko“, v rámci ktorej je možné 
brániť šíreniu choroby Covid-19 aj bez zásahu do súkromia dotknutých osôb. 

Ústavný súd sa v minulosti už viackrát vyjadril k otázke ochrany súkromia 
a  osobných údajov. Plošný zber a  následné individualizované sprístupnenie 
identifikačných a lokalizačných údajov predstavujú obmedzenie práva na ochra-
nu súkromia a osobných údajov. Zásah do týchto práv môže byť ospravedlniteľ-
ný verejným záujmom, ktorým je v prípade pandémie ochrana života a zdravia 
obyvateľov. Právo na ochranu súkromia nie je absolútnym právom, a preto môže 
byť primerane okolnostiam obmedzené.269 Akékoľvek obmedzenie však musí 
byť dostatočne určité, primerané okolnostiam zásahu a poskytovať silné záruky 
proti zneužitiu. Preto ústavný súd neskúmal hĺbkovo proporcionalitu predkla-
danej úpravy, ale obmedzil sa na preskúmanie právnych záruk proti zneužitiu 
sprístupnených dát, ako aj celkovej určitosti právnej úpravy. Používanie digitál-
nych technológií v protiepidemiologickom boji spadá do pôsobnosti niekoľkých 
podústavných právnych predpisov, ako aj práva Európskej únie (najmä smernice 
o súkromí a elektronických komunikáciách). Zákon o elektronických komuni-
káciách, ktorý ukladá povinnosti telekomunikačným operátorom na ochranu 

268 Porovnaj rozhodnutia ústavného súdu PL. ÚS 43/95, II. ÚS 19/97, PL. ÚS 10/2014.
269 Porovnaj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ (C-92/09, Volker und Markus Schecke and Eifert, 

ECLI:EU:C:2010:662).



110

4. KAPITOLA ÚSTAVNOPRÁVNY POHĽAD NA ZODPOVEDNOSŤ… 

telekomunikačného tajomstva, je implementáciou smernice o súkromí a elek-
tronických komunikáciách.

Ústavný súd pozastavil účinnosť napadnutých ustanovení270 a priznal ochra-
ne osobných údajov v čase mimoriadnej situácie vyšší stupeň ochrany. V tejto 
veci uviedol: „Čím hlbšie zákonodarca obmedzuje práva jednotlivca, o to silnejšie 
záruky musí poskytnúť pri ochrane práv pred ich možným zneužitím. Preto aj pri 
formulovaní záruk v prípade ‚zvlášť závažného zásahu‘ do práva na súkromie 
a práva na ochranu osobných údajov je nevyhnutné vyžadovať splnenie tých naj-
prísnejších kritérií. Ak údaje možno vzhľadom na povahu opatrenia získať priamo 
od dotknutej osoby, ich spracovanie na základe jej súhlasu by malo byť pravidlom. 
To nevylučuje, že v odôvodnených prípadoch súhlas nebude nutné žiadať (napr. ak 
to vylučuje povaha úkonu). Získanie súhlasu posilňuje legitimitu a primeranosť 
akéhokoľvek spracúvania osobných údajov, keďže sa odvíja od dôvery jednotlivca 
v pohnútky a správanie orgánu verejnej moci. Predovšetkým vo vertikálnych vzťa-
hoch však treba upozorniť, že ak by bol súhlas získaný pod hrozbou negatívneho 
dôsledku, nemožno hovoriť o jeho dobrovoľnosti.“ 271 

Podľa odôvodnenia ústavného súdu jasné vymedzenie účelu použitia da-
ných údajov znamená, že údaje musia byť použité na vopred stanovený účel, 
ktorý musí byť vymedzený v zákone. Účel je v tomto význame užším pojmom 
ako pojem „cieľ “ uvádzaný v čl. 13 ods. 4 ústavy. Znamená, že zákon musí presne 
vymedziť konkrétny dôvod použitia údajov, napríklad, či lokalizačné údaje bude 
vyžadovať pre jednoduché informovanie obyvateľstva, vynucovania domácej ka-
rantény alebo prípadné stíhanie vymedzených trestnoprávnych či administra-
tívnych deliktov. Jasné vymedzenie účelu umožňuje ústavnému súdu potom aj 
riadne preskúmať primeranosť právnej úpravy. Vzhľadom na závažnosť zásahu 
do práva na súkromie a ochranu osobných údajov takýto typ neurčitej formu-
lácie v demokratickej spoločnosti nemožno pripustiť. 

Ústavný súd sa vyjadril aj k pojmu v „anonymizovanej podobe“. Tento po-
jem má byť vykladaný v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov 
(GDPR). A teda, že ide o údaje, ktoré sa nevzťahujú na identifikovanú alebo 
identifikovateľnú fyzickú osobu, a teda údaje, ktoré sa stali anonymnými takým 
spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná (pozri 
odôvodnenie č. 26 GDPR). Bez nutnosti skúmať, či takéto údaje spadajú pod 

270 Ústavný súd pozastavil účinnosť § 63 ods. 18 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elek-
tronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 63 ods. 19 a 20 v rozsahu, 
v akom sa vzťahujú na § 63 ods. 18 písm. b) a c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov.

271 Uznesenie ÚS SR z 13. mája 2020 sp. zn. PL. ÚS 13/2020-103. 
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ratione materiae použitých referenčných noriem (najmä čl. 16, 19 a 22 ústavy), 
je zrejmé, že vo vzťahu k týmto údajom nemôže ísť o „zvlášť závažný zásah“ 
alebo akokoľvek intenzívny zásah do ochrany súkromia jednotlivca . Z tohto 
dôvodu preto ústavný súd v súlade s myšlienkou priamej úmery s rizikom nevidí 
bezprostredné ohrozenie základných práv v tom, ak by sa nateraz zber a spracú-
vanie týchto anonymných údajov štátnou mocou realizovali aj bez osobitných 
záruk. Z tohto dôvodu ústavný súd účinnosť § 63 ods. 19 a 20 zákona o elek-
tronických komunikáciách vo vzťahu k týmto údajom [§ 63 ods. 18 písm. a)] 
nepozastavil.

Na základe uvedeného je záverom možné konštatovať, že ústavnoprávne 
záruky ochrany osobných údajov v zmysle zodpovednosti ‒ responsibility – ac-
countability – liability majú v Slovenskej republike dostatočný ústavnoprávny 
rámec v čase riadneho i mimoriadneho chodu spoločnosti.
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5. kapitola 
PRÁVA PACIENTOV AKO DOTKNUTÝCH OSÔB  
A  POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ  
STAROSTLIVOSTI AKO PREVÁDZKOVATEĽOV  
PODĽA GDPR

5.1 Úvod

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí me-
dzi základné práva272 uznané tak Ústavou Slovenskej republiky, ako aj právom 
EÚ. Podľa čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na ochranu 
pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním 
údajov o svojej osobe. Podľa čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie 
(ďalej len „Charta“) a podľa čl. 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej len „ZFEÚ“) každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho tý-
kajú. Nová únijná úprava ochrany osobných údajov zhmotnená vo Všeobecnom 
nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR)273 v porovnaní s predchádzajú-
cou úpravou obsiahnutou v smernici o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov274 zdôrazňuje práve tento 
ľudskoprávny charakter ochrany osobných údajov. Naproti smernici, ktorej pri-
márnym cieľom bolo odstránenie prekážok vnútorného trhu v záujme zabezpe-
čenia voľného pohybu tovarov a služieb,275 GDPR sa zameriava predovšetkým 
na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä ich práva na ochra-
nu osobných údajov (čl. 1 ods. 2 GDPR). GDPR stanovuje pravidlá ochrany 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného 

272 Pozri recitál 1 GDPR.
273 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, kto-
rým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ú. v. EÚ L 
119, 4. 5. 2016, s. 1 – 88.

274 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fy-
zických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Ú. v. ES L 
281, 23. 11. 1995, s. 31 – 50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV).

275 Aj smernica síce odkazovala na dodržiavanie základných práv, akcent na jej ľudskoprávny 
charakter však nebol až tak výrazný.
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pohybu osobných údajov (čl. 1 ods. 1 GDPR). Tento posun k ľudskoprávnemu 
charakteru ochrany osobných údajov bol do nemalej miery ovplyvnený rastú-
cim počtom a rétorikou rozhodnutí Súdneho dvora EÚ týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov.276 

Nová právna úprava ochrany osobných údajov prijatá na úrovni EÚ – GDPR 
a na ňu nadväzujúca právna úprava prijatá na úrovni jednotlivých členských 
štátov, v Slovenskej republike nový zákon o ochrane osobných údajov,277 priná-
ša viaceré výzvy do rôznych odvetví vrátane odvetvia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Správna aplikácia novej právnej úpravy ochrany osobných údajov 
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa javí byť dokonca oveľa dôle-
žitejšou ako v iných oblastiach, pretože osobné údaje o pacientoch, ktoré rôzni 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spracúvajú, sa považujú za obzvlášť cit-
livé. GDPR definuje osobné údaje spracúvané v sektore poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ako citlivé údaje. Štandard ich ochrany je preto v porovnaní s iný-
mi osobnými údajmi oveľa vyšší. GDPR v čl. 4 definuje 3 druhy zdravotných 
údajov: genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia. Genetic-
kými údajmi sú osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých ge-
netických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné 
informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä 
z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby. Biometrickými údajmi sú 
osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa 
týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov 
fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto 
fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje. 
Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo du-
ševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej 
starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. Zdravotné 
údaje tak predstavujú všetky údaje, ktoré odkrývajú informácie o zdravotnom 
stave určitej osoby.

Uvedené typy zdravotných údajov článok 9 GDPR zaraďuje medzi osobit-
né kategórie osobných údajov. Spracúvanie genetických údajov, biometrických 
údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby a údajov týkajúcich sa zdra-

276 Pozri napr. rozsudok Súdneho dvora z 27. septembra 2017, C-73/16, Peter Puškár proti 
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky a Kriminálnemu úradu finančnej správy, 
EU:C:2017:725; Rozsudok Súdneho dvora z 19. októbra 2016, C-582/14, Patrick Breyer 
proti Spolkovej republike Nemecko (Bundesrepublik Deutschland), EU:C:2016:779.

277 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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via je v zásade zakázané. Tieto údaje je možné spracúvať, len ak ich spracúvanie 
je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia 
pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravot-
nej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb 
zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva člen-
ského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom.278 Ich spracú-
vanie musí podliehať osobitným podmienkam a zárukám. Na uvedené účely sa 
môžu spracúvať, len ak tieto údaje spracúva odborník alebo ak sa spracúvajú 
v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profe-
sijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravi-
diel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná 
osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva 
členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány. 
Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť ďalšie podmienky vrátane obmedzení 
týkajúce sa spracúvania genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov 
týkajúcich sa zdravia. 

Vzhľadom na dôležitosť ochrany zdravotných údajov v záujme rešpektova-
nia základného práva na súkromie GDPR priznáva týmto typom údajov zvýše-
nú ochranu. To znamená, že okrem požiadaviek kladených na spracúvanie iných 
typov osobných údajov, spracovanie zdravotných údajov podlieha nutnosti reš-
pektovať niektoré ďalšie osobitné požiadavky. Rešpektovanie týchto požiadaviek 
vyžaduje od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zavedenie určitých proce-
sov odzrkadľujúcich zvýšenú opatrnosť pri spracúvaní zdravotných údajov, ich 
náležité uchovávanie a nakladanie s nimi. Tieto procesy sa dotýkajú všetkých 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či už ide o verejné alebo súkromné 
subjekty, ako nemocnice, kliniky, zubné ambulancie, lekárne, diagnostické la-
boratóriá, sanatóriá, ako aj e-shopy predávajúce farmaceutiká. Poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotnícki pracovníci pri výkone zdravotné-
ho povolania musia dbať na to, aby svojou činnosťou neporušovali požiadavky 
kladené na ochranu osobných údajov vyplývajúce z GDPR a zákona o ochrane 
osobných údajov. Pod porušením ochrany osobných údajov sa podľa článku 4 
bod 12 GDPR rozumie porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo 
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neopráv-
nený prístup k nim.

Z GDPR vyplývajú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. zdra-
votných pracovníkov pri výkone ich zdravotníckeho povolania viaceré povin-

278 Pozri článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR.
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nosti. Medzi základné patrí povinnosť rešpektovať zásady spracúvania osob-
ných údajov, povinnosť rešpektovať práva dotknutej osoby/pacientov týkajúce 
sa ochrany ich osobných údajov, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti spracúvajú a povinnosť rešpek-
tovať všeobecné a iné povinnosti vzťahujúce sa na prevádzkovateľov279 v rámci 
spracúvaní osobných údajov.

5.2  Práva pacientov, ako dotknutých osôb, týkajúce sa spracúvania 
ich osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

V  záujme zvýšenia úrovne ochrany súkromia a  zodpovedného spracúvania 
osobných údajov zo strany rôznych spoločností/subjektov GDPR posilňuje už 
predchádzajúcou právnou úpravou priznané práva osôb, ktorých osobné údaje 
rôzne spoločnosti/subjekty spracúvajú, a zavádza niektoré nové práva. 

Európske fórum pacientov (angl. European Patients’ Forum)280 už od pred-
stavenia návrhu GDPR v roku 2012 obhajovalo vyvážený prístup ochrany súk-
romia pacientov za súčasnej možnosti zdieľania údajov o pacientoch v záujme 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a na vedecké účely. Podľa Európskeho 
fóra pacientov výsledná podoba GDPR poskytuje občanom viac práv, umožňuje 
im byť lepšie informovanými o použití ich osobných údajov a zavádza jasnejšiu 
zodpovednosť fyzických a právnických osôb využívajúcich osobné údaje. 

Nasledujúce riadky ponúkajú prehľad práv viažucich sa na základné právo 
na ochranu osobných údajov podľa GDPR, ktorých sa pacienti, ako dotknu-
té osoby, môžu dovolávať voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí 
spracúvajú ich osobné údaje. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a medi-
cínsky výskum čelia mnohým výzvam súvisiacim s ochranou citlivých údajov 
pacientov. Rôzne subjekty pôsobiace v rámci poskytovania zdravotnej starostli-
vosti, napr. súkromné a verejné nemocnice, ale aj výrobcovia lekárskych pomô-
cok alebo poskytovatelia zdravotného poistenia musia svoju činnosť prispôsobiť 

279 Podľa čl. 4 bod 7 GDPR prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán ve-
rejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s  inými určí účely 
a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto 
spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa 
alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

280 European Patients’ Forum: The new EU Regulation on the protection of personal data: 
what does it mean for patients? A guide for patients and patients’ organisations. Brus-
sels, s. 3. In: http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/data-protection/data-protec-
tion-guide-for-patients-organisations.pdf
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nielen novej právnej úprave ochrany osobných údajov, ale rovnako tak aj požia-
davkám kybernetickej bezpečnosti. 

Významným aspektom ochrany osobných údajov pri poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti sú práva dotknutej osoby – pacienta, resp. prijímateľa zdravot-
nej starostlivosti. GDPR posilňuje a spresňuje existujúce práva a katalóg práv 
dotknutých osôb rozširuje o nové práva. Zámerom posilnenia a rozšírenia práv 
dotknutej osoby je „vyvážiť“ nerovný vzťah dotknutej osoby a prevádzkovate-
ľa.281 Dotknutým osobám sa poskytuje väčšia kontrola nad ich osobnými údaj-
mi. 

Dotknutej osobe GDPR priznáva tieto práva:
• právo na transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv do-

tknutej osoby (čl. 12, čl. 19282 a čl. 34 GDPR283), 
• právo na informácie o spracúvaní osobných údajov (čl. 13 až 14 GDPR),
• právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) ‒ jednoduchší prístup 

k  osobným údajom vrátane poskytovania ďalších informácií o  spôsobe 
spracúvania údajov a zaistenia, že tieto informácie budú dostupné jasným 
a zrozumiteľným spôsobom (v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti 
sa to týka napr. oznámenia o výsledkoch vyšetrenia, resp. poskytnutia zdra-
votných údajov pacientovi284), 

• právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných úda-
jov (čl. 16 GDPR),

• právo na vymazanie, resp. právo „na zabudnutie“ (čl. 17 GDPR) ‒ ak si osoba 
už neželá, aby boli jej osobné údaje spracúvané a ak neexistuje oprávnený 
dôvod ich spracúvania, prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje vymazať,

281 Pozri VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 145. ISBN 978-80-8168-852-2.

282 Podľa čl. 19 má prevádzkovateľ povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli 
osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obme-
dzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ 
sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ 
o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

283 Okrem povinnosti oznámiť porušenie ochrany osobných údajov dotknutým osobám 
podľa čl. 34 GDPR má prevádzkovateľ (rôzne spoločnosti a organizácie vrátane poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti) aj povinnosť oznámiť toto porušenie príslušnému do-
zornému orgánu ochrany údajov podľa čl. 33 GDPR.

284 Výsledky dosiahnuté na základe rôznych analýz vstupných údajov v rámci vedeckého vý-
skumu sa jednak pacientovi nemusia poskytnúť a jednak bolo by aj značne problematické 
poskytnúť ich jasným a zrozumiteľným spôsobom.
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• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch 
(čl. 18 GDPR),

• právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR) ‒ uľahčenie prenosu 
osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb, toto právo zahŕňa aj právo 
dostať osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému pre-
vádzkovateľovi, 

• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely 
alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou dotknutej osoby (čl. 21 
GDPR), 

• právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vráta-
ne profilovania (čl. 22 GDPR) ‒ právo domáhať sa, aby rozhodnutia založené 
na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju 
výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z jej osobných údajov, vykonávali 
fyzické osoby a nie počítače.
Uvedené práva sa uplatňujú v rámci celej EÚ, a to bez ohľadu na to, kde 

sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú, a kde sídli subjekt, ktorý osobné 
údaje spracúva (prevádzkovateľ). Tieto práva sa uplatňujú aj vtedy, ak osobné 
údaje spracúva subjekt, ktorý má sídlo mimo EÚ, avšak pôsobí v EÚ. Jednotlivé 
práva sú založené na aktívnom prístupe dotknutej osoby s výnimkou práva na 
informácie, ktoré možno označiť za pasívne právo, pri ktorom prevádzkovateľ 
vyvíja aktivitu smerom k dotknutej osobe, aby jej poskytol právnou úpravou 
požadovaný rozsah informácií.285 

Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva u  prevádzkovateľa (poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti), ktorý spracúva jej osobné údaje. Ak má poskytovateľ 
úradníka pre ochranu osobných údajov, dotknutá osoba môže svoju žiadosť 
adresovať aj tomuto úradníkovi. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť do-
tknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti, bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak 
prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bez-
odkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, informuje 
dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému 
orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.286 Pri uplatňovaní práv môže byť 
dotknutá osoba vyzvaná, aby poskytla informácie na potvrdenie jej totožnosti 
(napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).

285 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 146. ISBN 978-80-8168-852-2.

286 Pozri článok 12 ods. 2, 3 a 4 GDPR.
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5.2.1 Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov 
Informácie o  spracúvaní osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť dotknutej osobe, majú za cieľ zvýšiť spravodlivosť a transparentnosť 
spracovateľských aktivít a umožniť dotknutej osobe efektívne uplatňovať práva, 
ktoré má.287 Iba informovaná osoba je v pozícii vykonávať kontrolu nad ale-
bo ovplyvniť zaobchádzanie s jej osobnými údajmi. Preto právo na informácie 
a jemu zodpovedajúce povinnosti prevádzkovateľa zohrávajú v rámci ochrany 
osobných údajov kľúčovú úlohu. Všetka komunikácia prevádzkovateľa s do-
tknutou osobou musí byť spravovaná zásadami spravodlivosti a transparent-
nosti. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou GDPR značne rozširuje 
informačné povinnosti prevádzkovateľa voči dotknutej osobe. Rovnako správne 
pokuty, ktoré možno uložiť za ich porušenie, GDPR podstatne zvyšuje až do 
20 mil. EUR alebo 4 % celkového svetového ročného obratu podniku za pred-
chádzajúci účtovný rok podľa toho, ktorá suma je vyššia.288 

Ak dotknutá osoba (pacient) poskytne svoje osobné údaje prevádzkovateľovi 
(poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), musí od neho dostať určité informá-
cie, okrem iných, o právnom základe a účeloch ich spracúvania. Táto povinnosť 
je daná bez ohľadu na to, či osobné údaje boli získané priamo od dotknutej oso-
by alebo od iného subjektu (v závislosti od skutočnosti, od koho prevádzkovateľ 
získal osobné údaje, sa rozsah informačnej povinnosti mierne líši). Informácie 
by mali byť dotknutej osobe poskytnuté stručne, transparentne, čitateľne a mali 
by byť napísané jasným a jednoduchým jazykom.289

Informácie o zamýšľanom spracúvaní osobných údajov by mali byť dotknu-
tej osobe poskytnuté pri ich získavaní, t. j. v čase, keď dotknutá osoba poskytuje 
svoje osobné údaje prevádzkovateľovi.290 Ak má prevádzkovateľ osobné údaje 
o dotknutej osobe z iného zdroja, je povinný dotknutej osobe poskytnúť in-

287 Podľa recitálu 60 GDPR zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, 
aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. 
Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré sú po-
trebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia 
konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú.

288 Pozri článok 83 ods. 5 písm. b) GDPR.
289 Pozri článok 12 a 13 GDPR, recitály 60 až 62 GDPR a usmernenia pracovnej skupiny 

zriadenej podľa článku 29 k transparentnosti podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 prijaté 
29. novembra 2017, naposledy revidované a prijaté 11. apríla 2018, 17/SK, WP 260 rev. 01, 
s. 6 ‒ 7. 

290 Pozri článok 13 ods. 1 GDPR.
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formácie o spracúvaní jej osobných údajov v primeranej lehote, najneskôr do 
1 mesiaca, v závislosti od okolnosti konkrétneho prípadu.291 

V prípade, ak poskytovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby, je po-
vinný jej poskytnúť nasledujúce informácie: 
a)  totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zá-

stupcu prevádzkovateľa,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c)  účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ 

spracúvania,
d)  oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak práv-

nym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý 
sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana [čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], 

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f)  v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť 

osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia 
o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo 
odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kó-
pie, alebo kde boli poskytnuté.292

Okrem toho má prevádzkovateľ, v  záujme zabezpečenia spravodlivého 
a transparentného spracúvania, poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osob-
ných údajov aj tieto informácie:
a)  doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej 

určenie,
b)  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj 
práva na prenosnosť údajov, 

c)  ak právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej 
osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
e)  informácia o  tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo 

zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 
zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné 
následky neposkytnutia takýchto údajov,

291 Pozri článok 14 ods. 3 GDPR.
292 Pozri článok 13 ods. 1 GDPR.
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f)  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informá-
cie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch 
takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.293

V prípade, ak poskytovateľ nezískal osobné údaje od dotknutej osoby, je 
povinný dotknutej osobe poskytnúť nasledujúce informácie: 
a)  totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zá-

stupcu prevádzkovateľa,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c)  účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ 

spracúvania,
d) kategórie dotknutých osobných údajov,
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f)  v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osob-

né údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a infor-
mácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti 
alebo odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie 
ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.294 
Okrem toho má prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe tieto ďalšie in-

formácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúva-
nia so zreteľom na dotknutú osobu:
a)  doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej 

určenie,
b)  oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak práv-

nym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý 
sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana [čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], 

c)  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 
týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva 
na prenosnosť údajov,

d)  ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej 
osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f)  z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o  tom, či 

údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

293 Pozri článok 13 ods. 2 GDPR.
294 Pozri článok 14 ods. 1 GDPR.
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g)  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informá-
cie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch 
takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.295

Prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť dotknutej osobe uvedené informá-
cie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v čase získavania osobných 
údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z  iného zdroja, 
v primeranej lehote v závislosti od okolností prípadu. Ak možno osobné údaje 
legitímne poskytnúť inému príjemcovi, dotknutá osoba by mala byť informo-
vaná o tom, kedy boli osobné údaje prvýkrát poskytnuté tomuto príjemcovi. 
Ak má prevádzkovateľ v úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na 
ktorý boli získané, mal by dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním 
poskytnúť informácie o tomto inom účele a ďalšie potrebné informácie. Ak sa 
z dôvodu použitia viacerých zdrojov nemohol dotknutej osobe poskytnúť pôvod 
osobných údajov, mala by sa poskytnúť všeobecná informácia.296 V záujme za-
medzenia vzniku dodatočných nákladov v prípade takejto zmeny účelu spracú-
vania osobných údajov prevádzkovateľ môže vopred (v čase získania osobných 
údajov) dotknutej osobe oznámiť budúce možné účely spracúvania osobných 
údajov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa sa neuplatňuje v rozsahu, v akom 
dotknutá osoba už má dané informácie.297 Informačná povinnosť prevádzko-
vateľa v prípade, ak osobné údaje nezískal od dotknutej osoby, sa neuplatňuje 
v rozsahu, v akom:
a) dotknutá osoba má už dané informácie;
b)  sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyža-

dovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie 
vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na 
štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 
89 ods. 1 GDPR, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že informačná povinnosť 
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto 
spracúvania. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia 
na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane 
sprístupnenia daných informácií verejnosti;

c)  sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve 
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a v ktorom sa stanovujú 

295 Pozri článok 14 ods. 2 GDPR.
296 Pozri článok 14 ods. 3 a 4 GDPR a recitál 61 GDPR.
297 Pozri článok 13 ods. 4 GDPR.
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primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; 
alebo

d)  v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti 
zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom 
členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo 
štatútu.298

5.2.2 Právo na prístup k osobným údajom 
GDPR spresňuje obsah, podmienky, obmedzenia a lehoty na výkon práva na 
prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba má právo žiadať a získať od pre-
vádzkovateľa potvrdenie o tom, či o nej spracúva alebo nie akékoľvek osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak jej osobné údaje spracúva, potom má dotknutá oso-
ba právo získať prístup k týmto údajom, dostať ich kópiu a akékoľvek príslušné 
doplňujúce informácie (napr. dôvod, resp. účel spracúvania jej osobných údajov, 
kategóriu spracúvaných osobných údajov atď., bližšie v texte ďalej). Prevádz-
kovateľ by mal poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracúva o dotknutej 
osobe bezplatne. Doplňujúce kópie môžu podliehať opodstatnenému poplatku. 
Keď sa žiadosť zasiela elektronicky (napr. cez e-mailovú poštu), a pokiaľ dotknu-
tá osoba nepožaduje inak, informácie by sa mali poskytnúť v bežne používanej 
elektronickej podobe.299

Dotknutá osoba má právo na tieto informácie:300 
a) účely spracúvania; 
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 

poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné or-
ganizácie;

d)  ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, 
ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov tý-
kajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracú-
vania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g)  ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné infor-

mácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

298 Pozri článok 14 ods. 5 GDPR.
299 Pozri článok 15 a recitály 63 a 64 GDPR.
300 Pozri článok 15 ods. 1 GDPR.
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h)  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto 
prípadoch informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpoklada-
ných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Dotknutá osoba by mala mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré boli 

o nej získané, a uvedené právo aj jednoducho a v primeraných intervaloch uplat-
ňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Pacienti 
ako dotknuté osoby tak majú právo na prístup k údajom týkajúcim sa ich zdra-
via, napríklad k údajom v ich lekárskych záznamoch obsahujúcich informácie, 
ako diagnóza, výsledky vyšetrení, posudky ošetrujúcich lekárov a akákoľvek po-
skytnutá terapia alebo uskutočnené zákroky. Dotknutá osoba by mala mať právo 
vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania osobných údajov, podľa 
možnosti o dobe spracúvania osobných údajov, o príjemcoch osobných údajov, 
o postupe v každom automatickom spracúvaní osobných údajov a aspoň v prí-
padoch, v ktorých sa spracúvanie opiera o profilovanie, o následkoch takéhoto 
spracúvania.301 Uvedené informácie by mali byť dotknutej osobe poskytnuté 
v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme, formulované 
jasne a jednoducho, v lehote najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti 
o prístup k osobným údajom.302

Pomerne častým problémom v praxi pri poskytovaní zdravotnej starost-
livosti je situácia, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ošetrujúci lekár) 
oznamuje zdravotné údaje pacientovi (napr. to, že má nejakú chorobu alebo 
diagnózu, napr. rakovinu či neplodnosť) v čakárni plnej iných pacientov, ktoré 
tak tieto zdravotné údaje počujú. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je pri-
tom povinný zachovávať mlčanlivosť o zdravotných údajoch pacienta. Podľa 
čl. 9 ods. 3 GDPR sa zdravotné údaje nevyhnutné napríklad na účely preventív-
neho lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diag-
nózy, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo liečby môžu spracúvať, len ak 
tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti 
odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa 
práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili 
príslušné vnútroštátne orgány (napr. lekárske komory), alebo ak údaje spracúva 
iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo 
práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne or-
gány. V takejto situácii možno tiež namietať nerešpektovanie jednej zo zásad 

301 Pozri recitál 63 GDPR.
302 Pozri článok 12 ods. 1 a 3 GDPR.
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spracúvania osobných údajov, a to zásadu dôvernosti,303 podľa ktorej osobné 
údaje majú byť spracúvané spôsobom, ktorý okrem iného zaručuje primeranú 
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred náhodnou stratou, a to pro-
stredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

5.2.3 Právo na opravu
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ 
spracúva, sú nesprávne, neúplné alebo nepresné, môže požiadať prevádzkovate-
ľa, aby opravil jej osobné údaje. Prevádzkovateľ musí osobné údaje opraviť bez 
zbytočného odkladu (v zásade do jedného mesiaca) alebo písomne odôvodniť, 
prečo tejto žiadosti nemožno vyhovieť.304 

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej oso-
by alebo zmluvy, dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa, aby jej posky-
tol osobné údaje, ktoré o nej spracúva. Taktiež môže požiadať, aby jej osobné 
údaje boli priamo zaslané inému prevádzkovateľovi, ktorého služby by dotknutá 
osoba chcela využiť, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné.305 

So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba tiež právo na doplne-
nie neúplných osobných údajov.306 Pri uplatnení tohto práva dotknutej osoby sa 
prihliada na účel spracúvania osobných údajov, aby prevádzkovateľ nespracúval 
osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.307 Doplnenie osob-
ných údajov môže dotknutá osoba učiniť prostredníctvom poskytnutia dopln-
kového vyhlásenia, vyplnením elektronického formulára a pod.

Právo na opravu reflektuje zásadu správnosti spracúvaných osobných úda-
jov,308 podľa ktorej spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby 
aktualizované, aby nespôsobili dotknutej osobe ujmu. 

Úlohou prevádzkovateľa je aj bez žiadosti dotknutej osoby prijať primerané 
a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré spracúva na 
určitý účel a ktoré sú nesprávne, boli vymazané alebo opravené. Prevádzkovateľ 

303 Pozri článok 5 ods. 1 písm. f) GDPR.
304 Pozri článok 12, 16, 19 a 23 GDPR a recitál 65 GDPR.
305 Pozri článok 20 GDPR, recitál 68 GDPR a usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa 

článku 29 k právu na prenosnosť údajov prijaté 13. decembra 2016, naposledy revidované 
a prijaté 5. apríla 2017, 16/SK, WP 242 rev. 01, s 5.

306 Pozri článok 16 GDPR.
307 Pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 243. ISBN 978-80-8155-077-5. 

308 Pozri článok 5 písm. d) GDPR.
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nenesie zodpovednosť za spracúvanie nesprávnych osobných údajov, len ak mu 
takéto nesprávne údaje poskytla samotná dotknutá osoba, pokiaľ mu osobitný 
predpis nestanovuje povinnosť overiť správnosť získaných údajov.309 

5.2.4 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Na základe osobitných okolností podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba prá-
vo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov. Tomuto právu zodpovedá 
povinnosť prevádzkovateľa zdržať sa ďalšieho spracúvania dotknutou osobou 
označených osobných údajov. Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
prináleží dotknutej osobe vtedy, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných 
údajov zo strany prevádzkovateľa obmedzuje jej práva, resp. do nich zasahu-
je.310 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa 
jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
a požiadať prevádzkovateľa (spoločnosť/organizáciu), aby prestal(a) spracúvať 
jej osobné údaje. 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov prináleží dotknutej 
osobe, ak: (i) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej pre-
vádzkovateľovi [t. j. na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR], 
(ii) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa alebo tretej strany [t. j. na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR] a (iii) spracúvanie osobných údajov sa realizuje na účel pria-
meho marketingu vrátane profilovania v  rozsahu, v akom súvisí s priamym 
marketingom.311 

Dôsledkom namietania spracúvania osobných údajov je to, že prevádzko-
vateľ viac nesmie spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže 
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, 
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplat-
ňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak dotknutá osoba namieta proti 
spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilo-
vania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide 
o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, prevádzkovateľ musí vždy, bez výnimky, 
prestať spracúvať jej osobné údaje a vyhovieť jej žiadosti, a to bezodplatne. Na 

309 Pozri VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 166. ISBN 978-80-8168-852-2.

310 Ibidem, s. 180. 
311 Pozri článok 21 ods. 1, 2 a 3 GDPR.
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právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov má byť dotknutá osoba vý-
slovne upozornená, a to najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom uvedené 
právo má byť prezentované jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informá-
cií.312 Povinnosť prevádzkovateľa informovať dotknutú osobu o práve namietať 
proti spracúvaniu osobných údajov zakotvujú aj články 13 a 14 GDPR.

Prevádzkovateľ však môže aj naďalej spracúvať osobné údaje napriek ná-
mietkam dotknutej osoby v týchto prípadoch:
• pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého/historického výskumu 

a štatistiky, 
• ak je spracúvanie nutné pre výkon úlohy, ktorá sa realizuje vo verejnom 

záujme,
• pri spracúvaní na základe oprávneného záujmu alebo na výkon úlohy vo 

verejnom záujme, ak môže dokázať, že má oprávnené dôvody, ktoré preva-
žujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby (v tejto súvislosti sa vyžaduje 
uskutočniť test proporcionality).
Ako príklad, kedy pacient, resp. pacientka, môže namietať spracúvanie ur-

čitých osobných údajov voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, možno 
uviesť situáciu, ak konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (špecialista, 
napr. interný lekár), ktorý spracúva osobné údaje o pacientovi, resp. pacient-
ke, z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, resp. zabezpečenia 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti či lekárskej diagnózy alebo liečby, má k dis-
pozícii v zdravotnej dokumentácii, ktorú prípadne poskytuje ďalším lekárom, 
údaje o pacientovi, resp. pacientke, týkajúce sa napr. jeho/jej gynekologických 
vyšetrení (napr. o umelom prerušení tehotenstva) alebo psychiatrických vy-
šetrení (napr. o  stavoch úzkosti) či rôznych diagnóz alebo hospitalizácie na 
protialkoholickom liečení, pričom tieto diagnózy alebo liečenia sa uvádzajú 
aj pri rôznych ďalších vyšetreniach na iných oddeleniach, hoci dotyčný pa-
cient, resp. pacientka, netrpia žiadnou gynekologickou alebo psychiatrickou 
diagnózou a uvedené údaje nie sú potrebné pre ošetrujúceho lekára. Pacient, 
resp. pacientka, v takýchto prípadoch môžu namietať spracovanie údajov o lie-
čeniach a diagnózach, ktoré nie sú potrebné pre ošetrujúceho lekára, ale ktoré 
sa aj napriek tomu automaticky objavia v správe o vyšetrení. 

312 Pozri recitály 69 a 70 GDPR, článok 21 ods. 4 GDPR. Povinnosť prevádzkovateľa infor-
movať dotknutú osobu o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov zakotvujú aj 
články 13 a 14 GDPR.
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5.2.5 Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú, a to bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ je po-
vinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý 
z týchto dôvodov: 
a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 

spracúvali,
b)  dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva 

a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c)  dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov a nepreva-

žujú žiadne nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá 
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho mar-
ketingu,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e)  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa 

práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
f)  osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoloč-

nosti podľa článku 8 ods. 1 a 2 GDPR.
Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje so zreteľom na dostupnú 

technológiu a náklady na vykonanie opatrení. Má podniknúť primerané opatre-
nia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vyko-
návajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali 
všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.313 

Dotknutá osoba sa nemôže dovolávať práva na vymazanie, pokiaľ je spracú-
vanie potrebné:
a)  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie (t. j. práva na vyma-

zanie sa nemožno dovolávať napr. voči tlačovým médiám),
b)  na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva 

Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo 
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verej-
nej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c)  z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (pokiaľ je spracú-
vanie nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, po-

313 Pozri články 12, 17 a 23 GDPR, recitály 65 a 66 GDPR a usmernenia pracovnej skupiny 
zriadenej podľa článku 29 k vykonávaniu rozsudku Súdneho dvora Európskej únie Google 
Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mariovi 
Costejovi Gonzálezovi C-131/12 prijaté 26. novembra 2014, 14/EN, WP 225. K zhrnutiu 
uvedeného rozsudku pozri Ú. v. C 212, 7. 7. 2014, s. 4.
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súdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskyto-
vania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia 
systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti, alebo pokiaľ je 
spracúvanie nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného 
zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia 
alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starost-
livosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo 
práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na 
ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo, ako aj 
pokiaľ ide o citlivé údaje, tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracú-
vajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachová-
vať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu),

d)  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historic-
kého výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že uplatnenie 
práva na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom 
sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, 

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.314

5.2.6 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
V prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať, si do-
tknutá osoba vo všeobecnosti môže uplatniť právo na obmedzenie spracúvania 
jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ pozastavil 
spracovateľské operácie s jej osobnými údajmi, t. j. aby jej osobné údaje „len“ 
uchovával, ale ďalej nepoužíval. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádz-
kovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 
a)  dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b)  spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale po-

trebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov,

d)  dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov podľa člán-
ku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie ich označenie (zre-

teľné a jasné označenie údajov, ktoré podliehajú režimu obmedzenia spracúva-

314 Pozri článok 17 ods. 3 GDPR.
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nia) s cieľom obmedziť ich spracúvanie do budúcnosti, t. j. zabezpečenie osob-
ných údajov pred akoukoľvek manipuláciou s nimi vrátane prístupu k nim tak, 
aby neboli predmetom ďalších spracovateľských operácií.315 Recitál 67 GDPR 
poukazuje na možné spôsoby označovania osobných údajov v prípade, ak dôjde 
k obmedzeniu ich spracúvania. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov by okrem iného mohli zahŕňať dočasné presunutie vybraných údajov 
do iného systému spracúvania, zamedzenie prístupu používateľov k vybraným 
osobným údajom alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z webového 
sídla. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracú-
vania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami takým spôsobom, 
aby osobné údaje neboli predmetom ďalších spracovateľských operácií a nebolo 
možné ich meniť. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, 
by sa v systéme mala jasne vyznačiť.

„Obmedzenie“ znamená, že osobné údaje môžu byť, s výnimkou ukladania, 
spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňo-
vanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej 
alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo 
členského štátu EÚ. Ak sa obmedzenie zruší, dotknutá osoba musí byť o tomto 
zrušení vopred informovaná.316 O zrušení obmedzenia spracúvania osobných 
údajov je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v súlade s člán-
kom 12 ods. 3 a ods. 4 GDPR.

Prevádzkovateľ má povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli 
osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov ale-
bo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to ne-
vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ má povinnosť o týchto príjemcoch 
informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.317

5.2.7 Právo na prenosnosť osobných údajov
Ide o nové právo priznané GDPR. Jeho cieľom je uľahčiť dotknutým osobám 
premiestňovanie, kopírovanie alebo preskupovanie vlastných osobných údajov 

315 Pozri VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 172. ISBN 978-80-8168-852-2.

316 Pozri článok 18 GDPR a recitál 73 GDPR.
317 Pozri článok 19 GDPR.
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z jedného informačného prostredia do druhého, resp. od jedného prevádzko-
vateľa k druhému.318 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi 
bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, 
a to v prípade, ak: (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby (podľa 
čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo je nevyhnutné na 
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba [podľa čl. 6 ods. 1 
písm. b)], a (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.319

Z uvedeného vyplýva, že žiadosť o uplatnenie práva na prenosnosť údajov 
sa môže týkať iba osobných údajov žiadateľa, ktoré poskytol prevádzkovateľovi. 
Údaje, ktoré sú anonymné alebo ktoré sa netýkajú dotknutej osoby, nepatria do 
rozsahu pôsobnosti žiadosti. Do tohto rozsahu však patria pseudonymné údaje, 
ktoré možno jednoznačne dať do súvisu s dotknutou osobou (napr. keď táto 
osoba poskytne príslušné informácie umožňujúce jej identifikáciu).320

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje na (resp. za „údaje poskytnuté do-
tknutou osobou“ možno považovať): (i) údaje aktívne a vedome poskytnuté 
dotknutou osobou (napríklad meno, vek, adresa bydliska atď.), (ii) údaje získané 
sledovaním, ktoré poskytla dotknutá osoba na základe používania služby alebo 
zariadenia (napr. údaje o histórii vyhľadávania, prevádzkové údaje a lokalizačné 
údaje danej osoby alebo pulz sledovaný príslušným zariadením).321 

Naproti tomu na údaje vytvorené prevádzkovateľom (resp. ním vyvodené 
alebo odvodené údaje na základe údajov poskytnutých dotknutou osobou) sa 
právo na prenosnosť údajov nevzťahuje.322 Napríklad výsledok posudzovania 
zdravotného stavu pacienta alebo aj profil vytvorený v súvislosti s  riadením 
určitých rizík nemožno ako také považovať za údaje „poskytnuté“ dotknutou 
osobou. Hoci tieto údaje môžu byť súčasťou profilu uchovávaného prevádzko-

318 Bližšie k právu dotknutých osôb na prenosnosť osobných údajov, pozri usmernenia pra-
covnej skupiny zriadenej podľa článku 29 k právu na prenosnosť osobných údajov prijaté 
13. decembra 2016, naposledy revidované a prijaté 5. apríla 2017, 16/EN, WP 242 rev. 01.

319 Pozri článok 20 ods. 1 GDPR.
320 Pozri článok 11 ods. 2 GDPR.
321 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 177. ISBN 978-80-8168-852-2.

322 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 264. ISBN 978-80-8155-077-5.
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vateľom a hoci sú vyvodené alebo odvodené z analýzy údajov poskytnutých 
dotknutou osobou (napríklad prostredníctvom jej činností), zvyčajne sa nepo-
važujú za údaje „poskytnuté dotknutou osobou“, a preto sa na ne právo na pre-
nosnosť údajov nevzťahuje. O kategóriu osobných údajov, ktoré by bolo možné 
považovať za prenositeľné, nepôjde ani v prípade údajov vytvorených zamestná-
vateľom, ktoré sa týkajú „zdravotného profilu“ uchádzača o zamestnanie alebo 
zamestnanca na základe analýzy údajov zhromaždených z lekárskych prehlia-
dok.323 Prevádzkovateľ nemusí vyhovieť žiadosti dotknutej osoby o prenosnosť 
„vyvodených“ údajov. Mal by však vyhovieť žiadosti o prenosnosť všetkých os-
tatných osobných údajov, ktoré mu dotknutá osoba poskytla prostredníctvom 
technických prostriedkov zabezpečovaných prevádzkovateľom. 

Za „poskytnuté údaje“ možno považovať aj osobné údaje, ktoré súvisia s čin-
nosťou dotknutej osoby alebo vyplývajú zo sledovania správania jednotlivca. 
Nemožno za ne však považovať údaje, ktoré sú výsledkom následnej analýzy 
tohto správania. Naproti tomu všetky osobné údaje, ktoré vytvoril prevádzko-
vateľ v rámci spracúvania osobných údajov, napr. prostredníctvom procesu per-
sonalizácie alebo odporúčaní, kategorizáciou alebo profilovaním používateľa sú 
údajmi, ktoré boli odvodené alebo vyvodené z osobných údajov poskytnutých 
dotknutou osobou a na ktoré sa právo na prenosnosť údajov nevzťahuje.

Ako príklad osobných údajov, ktoré vo všeobecnosti patria do rozsahu práva 
na prenosnosť údajov, možno ešte uviesť zoznam liekov alebo zdravotníckych 
pomôcok nakúpených určitou osobou prostredníctvom internetu alebo prípad-
né liečebné alebo terapeutické postupy prehrané prostredníctvom služby na ich 
prenos, pretože sa spracúvajú na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stra-
nou je dotknutá osoba.

Je potrebné neopomenúť skutočnosť, že právo na prenosnosť osobných úda-
jov sa uplatňuje iba vtedy, ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovaný-
mi prostriedkami, a preto sa nevzťahuje na spracovateľské operácie v papierovej 
podobe. Toto právo zahŕňa možnosť získať osobné údaje, ktoré sa týkajú do-
tknutej osoby a ktoré táto osoba poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, 
bežne používanom strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte a preniesť 
ich k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Prevádzkovatelia by sa mali nabádať, aby vy-
vinuli interoperabilné formáty, ktoré umožnia prenosnosť údajov.324

323 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 178. ISBN 978-80-8168-852-2.

324 Bližšie pozri recitál 68 GDPR.
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Právo na prenosnosť osobných údajov nemožno uplatniť, ak je spracúva-
nie osobných údajov založené na inom právnom základe, ako je súhlas ale-
bo spracúvanie na základe zmluvy. Toto právo sa teda neuplatňuje vo vzťahu 
k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ spracúva, ale len na tie 
údaje, na ktoré dotknutá osoba poskytla súhlas, alebo na tie, ktorých spracú-
vanie je potrebné na plnenie zmluvy. Zo samotnej povahy uvedeného práva 
vyplýva, že by sa nemalo uplatňovať voči prevádzkovateľom, ktorí spracúvajú 
osobné údaje pri výkone svojich verejných úloh. Nemalo by sa preto uplatňovať, 
ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na plnenie zákonnej povinnosti, 
ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.325 

Právo na prenosnosť osobných údajov znamená právo dotknutej osoby:
a) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľovi poskytla,
b)  preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez 

toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil,
c)  požadovať od prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje k inému 

prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, 
d) naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ pôvodného prevádzkovateľa.326 

5.2.8  Právo na neúčinnosť automatizovaného  
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania  
(automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania) 

Uvedené právo reflektuje súčasný stav, keď rôzne počítačové algoritmy dokážu 
spracúvať veľké množstvo rozličných vstupných údajov o osobách, ako aj samy 
získavať vstupné údaje z rôznych zdrojov (napr. online prostredia), dať ich do 
vzájomnej, ľudskými schopnosťami nepostrehnuteľnej súvislosti a na základe 
toho vyprodukovať nové údaje a to všetko vo veľmi krátkom čase.327 Profilovania 
a automatizované spracúvanie sú modernými prostriedkami pri rozhodovaní 
v mnohých oblastiach vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti a výskumu 
v oblasti zdravotníctva. Prevádzkovateľ pri nich zväčša zadáva do systému určité 
vstupné údaje (osobné údaje v rôznom rozsahu), ktoré príslušný algoritmus, 
resp. aplikácia aj po zohľadnení ďalších údajov získaných samotným príslušným 

325 Ibidem.
326 Bližšie pozri VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 176 ‒ 177. ISBN 978-80-8168-852-2.

327 Ibidem, s. 183.



134

5. KAPITOLA PRÁVA PACIENTOV AKO DOTKNUTÝCH OSÔB A  POVINNOSTI…

algoritmom, resp. aplikáciou vyhodnocujú a na základe vyhodnotenia vygene-
rujú určitý výsledok. 

Profilovanie a  automatizované spracúvanie však nedokážu zohľadňovať 
okolnosti osobitného prípadu hodné osobitného zreteľa, a tak sa v konkrétnom 
prípade môžu javiť ako nesprávne či nespravodlivé.328 GDPR preto priznáva 
dotknutej osobe právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je 
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré 
má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.329 
Rozhodnutie má právne účinky na dotknutú osobu vtedy, ak spôsobuje vznik, 
zmenu alebo zánik jej práv alebo povinností, resp. jej znemožňuje výkon jej práv. 
Tieto práva dotknutých osôb môžu mať charakter základných práv a slobôd 
(napr. právo na ochranu zdravia, právo na život alebo právo na prístup k pre-
ventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť).330 
Okrem toho spracúvanie môže výrazne ovplyvniť dotknutú osobu, ak ovplyvňu-
je jej okolnosti, správanie alebo voľby. Automatizované spracovanie zdravotných 
údajov alebo profilovanie pacientov môže napríklad viesť k odmietnutiu poskyt-
nutia zdravotnej starostlivosti, resp. určitej liečby či terapie, ktorú neodporučí 
výsledok automatizovaného spracúvania alebo profilovania.331

Pod profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracú-
vania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na 
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predo-
všetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisia-
cich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými pre-
ferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.332

K profilovaniu dochádza vtedy, keď sa hodnotia osobné vlastnosti dotknutej 
osoby na vytvorenie prognóz o nej, a to aj vtedy, keď sa neprijme žiadne roz-

328 Ibidem, s. 183.
329 Článok 22 ods. 1 GDPR.
330 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-

ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 278 ‒ 279. ISBN 978-80-8155-077-5.

331 K automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania bližšie pozri 
článok 22 GDPR, recitály 24, 30, 38, 60, 63, 70, 71, 72, 73, 75 a 91 GDPR a usmernenia 
pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 k automatizovanému individuálnemu roz-
hodovaniu a profilovaniu na účely nariadenia 2016/679 prijaté 3. októbra 2017, naposledy 
revidované a prijaté 6. februára 2018, 17/SK, WP 251 rev. 01.

332 Pozri článok 4 bod 4 GDPR.
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hodnutie.333 Napríklad, ak spoločnosť alebo organizácia posudzuje jej charak-
teristiky (napr. jej vek, pohlavie, výšku) alebo ju zaraďuje do určitej kategórie. 
K rozhodovaniu založenému výlučne na automatizácii dochádza vtedy, keď sa 
rozhodnutia o dotknutej osobe prijímajú pomocou technológií a bez akéhokoľ-
vek ľudského zásahu. Dokonca sa môžu prijať bez profilovania. Automatické 
rozhodnutie môže byť uskutočnené s použitím profilovania alebo aj bez neho. 
Profilovanie možno realizovať aj bez automatického rozhodovania.334 

Profilovanie a automatizované rozhodovanie sú bežnou praxou v mnohých 
sektoroch, ako sú bankovníctvo a financie, dane či zdravotná starostlivosť. Môže 
byť účinnejšie, ale môže byť aj menej transparentné a môže obmedzovať výber 
dotknutej osoby. Profilovanie a automatizované spracúvanie nie sú a priori za-
kázané. Musia však byť predvídateľné a uskutočňovať sa na základe legislatív-
nych pravidiel.335 

Rozhodnutia založené výlučne na automatizácii sú povolené, t. j. dotknutá 
osoba nemá právo žiadať vylúčenie automatizovaného rozhodovania vo vzťahu 
k svojej osobe, ak je automatizované spracúvanie:336

• nevyhnutné (t. j. ten istý cieľ nie je možné dosiahnuť iným spôsobom) pre 
uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo pre 
vykonávanie takejto zmluvy, 

• vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná a v ktorých sú zároveň ustanovené aj 
vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknu-
tej osoby (napr. automatizované spracúvanie osobných údajov na účely mo-
nitorovania podvodov a daňových únikov a ich predchádzania alebo na za-
istenie bezpečnosti a spoľahlivosti služby poskytovanej prevádzkovateľom), 

• založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Dotknutá osoba v tých prípadoch neostáva bez ochrany. Nemôže síce žiadať 

vylúčenie automatizovaného rozhodovania, no môže požiadať prevádzkovateľa 
o preverenie výsledku prostredníctvom ľudského zásahu (tzv. právo na ľudský 
zásah), má právo vyjadriť sa k takémuto výsledku/rozhodnutiu a tiež právo také-

333 Porovnaj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochra-
ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, , s. 277 ‒ 278. ISBN 978-80-8155-077-5.

334 Ibidem, s. 278.
335 Bližšie pozri usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 k automatizova-

nému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu na účely nariadenia 2016/679 prijaté 
3. októbra 2017, naposledy revidované a prijaté 6. februára 2018, 17/SK, WP 251 rev. 01, 
s. 10 a nasl.

336 Pozri článok 22 ods. 2, 3 a 4 GDPR.
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to rozhodnutie napadnúť. Prevádzkovateľ má pri automatizovanom rozhodova-
ní povinnosť prijať vhodné ochranné opatrenia s cieľom chrániť práva a slobo-
dy dotknutej osoby. Má tiež povinnosť informovať dotknutú osobu o existencii 
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania337 a tiež 
o tom, že má právo na ľudský zásah, ako aj informovať o zavedených požado-
vaných procesných postupoch umožňujúcich domôcť sa zrušenia rozhodnutia 
založeného na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.338 Informačná 
povinnosť prevádzkovateľa sa vzťahuje aj na možnosť namietať proti takémuto 
rozhodnutiu. 

Pri rozhodnutiach založených na algoritme (automatizovanom rozhodova-
ní) sa nesmú použiť osobitné kategórie údajov podľa článku 9 GDPR, tzv. citlivé 
osobné údaje. Automatizované rozhodovanie, ktoré spracúva tzv. citlivé údaje, 
je prípustné len vtedy, ak sa uplatňuje na základe výslovného súhlasu dotknu-
tej osoby339 alebo z dôvodu verejného záujmu a súčasne sú zavedené vhodné 
opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.340

5.2.9 Obmedzenia práv dotknutých osôb 
V  práve EÚ alebo v  práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ podliehajú, sa prostredníctvom legislatívneho opatrenia môže 
obmedziť rozsah práv a povinností ustanovených v GDPR, pokiaľ jeho ustano-
venia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanoveným v článkoch 12 až 22 
GDPR, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je 
nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti s cieľom 
zaistiť: 
a) národnú bezpečnosť,
b) obranu,
c) verejnú bezpečnosť,

337 Prevádzkovateľ má dotknutej osobe poskytnúť zmysluplné informácie o použitom postu-
pe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch automatizovaného spracúvania jej 
osobných údajov. Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe vysvetliť podstatu a kritériá, na 
ktorých automatizované rozhodovanie spočíva. Dotknutej osobe však nemusí vysvetliť 
alebo odhaliť celý algoritmus automatizovaného rozhodovania. Poskytnutá informácia 
by však mala byť pre dotknutú osobu zmysluplná.

338 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 187. ISBN 978-80-8168-852-2.

339 Pozri článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR.
340 Pozri článok 9 ods. 2 písm. g) GDPR.



137

5.2 Práva pacientov, ako dotknutých osôb, týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov pri…

d)  predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíha-
nie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej 
bezpečnosti a jeho predchádzanie,

e)  iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, 
najmä predmet dôležitého hospodárskeho alebo finančného záujmu Únie 
alebo členského štátu vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záleži-
tostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia,

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
g)  predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich vyšetrovanie, 

odhaľovanie a stíhanie,
h)  monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príleži-

tostne, s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až 
e) a g),

i) ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných,
j) vymáhanie občianskoprávnych nárokov.341

Obmedziť práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR (podľa článkov 12 
až 22 GDPR) možno len prostredníctvom legislatívneho aktu prijatého na úrov-
ni Únie alebo členského štátu. K obmedzeniu práv dotknutých osôb na základe 
uvedených dôvodov teda nemôže pristúpiť prevádzkovateľ alebo sprostredko-
vateľ na základe vlastného uváženia, ale možnosť takéhoto obmedzenia musí 
vyplývať z konkrétneho legislatívneho aktu Únie alebo členského štátu, ktorý 
sa na prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vzťahuje. Okrem práv dotknutej 
osoby sa legislatívnym opatrením Únie alebo členského štátu môžu obmedziť aj 
povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (podľa kapitoly IV GDPR), 
zásady spracúvania osobných údajov (podľa článku 5 a nasl. GDPR) a oznamo-
vanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (podľa článku 34 
GDPR). Možnosť obmedzenia výkonu práv dotknutých osôb podľa článku 23 
GDPR je vyjadrením toho, že ochrana osobných údajov a uplatňovanie práv do-
tknutých osôb nie sú absolútne a existujú prípady „vyššieho záujmu“, pri ktorých 
je potrebné uprednostniť iné záujmy spoločnosti.342 Obmedzenia výkonu práv 
dotknutých osôb obsiahnuté v legislatívnych aktoch Únie alebo členského štátu 
musia rešpektovať požiadavky obsiahnuté v článku 52 ods. 1 Charty základ-

341 Pozri článok 23 ods. 1 GDPR.
342 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 189. ISBN 978-80-8168-852-2. 



138

5. KAPITOLA PRÁVA PACIENTOV AKO DOTKNUTÝCH OSÔB A  POVINNOSTI…

ných práv EÚ343 a v príslušných ustanoveniach Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd.344 Legislatívne opatrenia obmedzujúce výkon práv 
dotknutých osôb prijaté na území Slovenskej republiky musia rešpektovať aj 
ústavné požiadavky obmedzenia výkonu základných práv a slobôd podľa Ústavy 
Slovenskej republiky a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky.345

Legislatívne opatrenie obmedzujúce výkon práv dotknutých osôb musí ob-
sahovať ustanovenia, ktoré upravujú aspoň:
a) účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
b) kategórie osobných údajov;
c) rozsah zavedených obmedzení;
d)  záruky zabraňujúce zneužitiu údajov alebo nezákonnému prístupu či pre-

nosu;
e) určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov;
f)  doby uchovávania a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah 

a účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
g) riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a
h)  práva dotknutých osôb na informovanie o obmedzení, pokiaľ tým nie je 

ohrozený účel obmedzenia.346

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti možno práva pacientov via-
žuce sa na ochranu osobných údajov obmedziť s cieľom zaistiť ochranu verej-
ného zdravia, napríklad právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby 

343 Charta základných práv Európskej únie. Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016, s. 391 – 407. Podľa 
článku 52 ods. 1 Charty základných práv EÚ akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd 
uznaných v tejto charte (vrátane základného práva na ochranu osobných údajov podľa 
čl. 8 Charty, pozn.) musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv 
a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobo-
dy obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného 
záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

344 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4. 11. 1950 
členmi Rady Európy v znení ustanovení dodatkových protokolov. Publikovaný v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky pod číslom 209/1992 Zb.

345 Pozri ustanovenia článku 13 ods. 2, 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorých 
pri každom zákonnom obmedzení základných práv a slobôd sa musí dbať na ich pod-
statu a zmysel a takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ spočívajúci 
v ochrane dôležitého verejného záujmu, pričom zákonné obmedzenia základných práv 
a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. 
Na každé obmedzenie základných práv a slobôd sa vzťahuje zásada (test) proporcionality. 
Z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky pozri napr. nálezy Ústavného súdu 
Slovenskej republiky vo veciach sp. zn., PL. ÚS 3/09, PL. ÚS 11/2013, PL. ÚS 10/2014, PL. 
ÚS 16/2018. 

346 Pozri článok 23 ods. 2 GDPR a recitály 19 a 73 GDPR.
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(pacienta) možno obmedziť tak, že pacientovi nebudú poskytnuté všetky jeho 
zdravotné údaje v strojovo čitateľnom formáte (z dôvodu faktickej nemožnosti) 
a poslané inému prevádzkovateľovi.

5.2.10 Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby 
Prevádzkovateľovi v záujme preukázania splnenia povinnosti podľa článku 12 
GDPR, t. j. povinnosti prijať vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej 
osobe určité informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to 
v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované 
jasne a jednoducho, možno odporučiť prijatie vnútornej dokumentácie k uplat-
ňovaniu práv dotknutých osôb, v ktorej by sa mali jasne a zrozumiteľne uviesť 
nasledujúce informácie:
1.  kontaktné údaje osoby poverenej vybavovaním žiadostí a poskytovaním in-

formácií k uplatňovaniu práv dotknutej osoby (meno, priezvisko, adresa na 
doručovanie, emailová adresa, telefónne číslo, fax) – týmito úlohami môže 
byť poverená zodpovedná osoba podľa článku 38 ods. 4 GDPR;

2.  spôsob a formu spätnej reakcie, napr. že odpovede na žiadosti k uplatňova-
niu práv a informácie budú poskytnuté vo forme, v akej bola podaná žiadosť 
(písomne, elektronicky alebo ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný 
spôsob;

3.  lehotu na vybavenie žiadosti, ktorá je podľa čl. 12 ods. 3 GDPR jeden mesiac 
od doručenia žiadosti, vrátane poučenia o tom, kedy a z akých dôvodov 
možno lehotu predĺžiť (lehotu možno v odôvodnených prípadoch s ohľa-
dom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj 
opakovane, pričom o predĺžení lehoty musí byť dotknutá osoba informova-
ná a musia jej byť oznámené aj dôvody predĺženia lehoty);

4.  informáciu o zavedení a výške poplatkov za vybavenie žiadosti a poskytnu-
tie informácií. Žiadosti sa vybavujú a informácie poskytujú primárne bez-
platne. Primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno 
požadovať za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov. Poplatok možno zaviesť aj 
za vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. 
Zjavnú neopodstatnenosť a neprimeranosť žiadosti má preukázať prevádz-
kovateľ; 

5.  iné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a opatrenia uľahčujúce 
výkon jej práv, napr. či umožňuje uplatňovanie práv aj elektronicky, resp. on-
line.347 

347 Bližšie pozri VOIGT, P., von dem BUSSCHE, A. The EU General Data Protection Regu-
lation (GDPR). A Practical Guide. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 141 
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5.3  Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  
ako prevádzkovateľov podľa GDPR

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľom, prípadne 
sprostredkovateľom, GDPR ukladá viaceré všeobecné a osobitné povinnosti. 

5.3.1 Všeobecné povinnosti 
Medzi všeobecné povinnosti patrí zodpovednosť prevádzkovateľa za spracú-
vanie osobných údajov. Prevádzkovateľ má povinnosť s ohľadom na povahu, 
rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnos-
ťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prijať vhodné technické 
a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie 
sa vykonáva v súlade s GDPR. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú 
a aktualizujú, ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti. Opatre-
nia zahŕňajú zavedenie primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádz-
kovateľa. Dodržiavanie schválených kódexov správania podľa článku 40 GPDR 
alebo schválených certifikačných mechanizmov podľa článku 42 GDPR sa môže 
použiť ako prvok na preukázanie splnenia povinností prevádzkovateľa.348

Prevádzkovateľ má tiež so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vyko-
nanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na rizi-
ká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje 
pre práva a slobody fyzických osôb, v čase určenia prostriedkov spracúvania aj 
v čase samotného spracúvania povinnosť prijať primerané technické a organi-
začné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné 
zavedenie zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, a povinnosť začle-
niť do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky GDPR a chrá-
niť práva dotknutých osôb.349 Prevádzkovateľ má povinnosť vykonať primerané 
technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne sa spracúvajú 
len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. 
Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah 

– 150. ISBN 978-3-319-57958-0; VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Prak-
tický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 212 – 214. ISBN 978-80-8168-852-2; 
HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓ-
DEX, 2018, s. 335 – 345. ISBN 978-80-8155-077-5.

348 Pozri článok 24 GDPR a recitály 74 až 77 a 83 GDPR.
349 Pozri článok 25 GDPR a recitál 78 GDPR.
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ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Takýmito opatreniami 
sa má zabezpečiť, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne 
prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. Ako prvok na preukázanie 
súladu s uvedenými požiadavkami sa môže použiť schválený certifikačný me-
chanizmus podľa článku 42 GDPR.350

Každý prevádzkovateľ a v príslušnom prípade zástupca prevádzkovateľa má 
tiež povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpo-
vedný.351 Tieto záznamy musia obsahovať všetky tieto informácie: 
a)  meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spo-

ločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby; 
b) účely spracúvania; 
c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov; 
d)  kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrá-

tane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií; 
e)  v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny ale-
bo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov uvedených v článku 49 
ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk; 

f)  podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií úda-
jov; 

g)  podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnost-
ných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1. GDPR. 

Každý sprostredkovateľ a v príslušnom prípade zástupca sprostredkovateľa ve-
die záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal 
v mene prevádzkovateľa, pričom tieto záznamy obsahujú: 
a)  meno/názov a kontaktné údaje sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov 

a každého prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostredkovateľ koná, a v prí-
slušnom prípade zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a zod-
povednej osoby; 

b) kategórie spracúvania vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa; 

350 Bližšie pozri VOIGT, P., von dem BUSSCHE, A. The EU General Data Protection Re-
gulation (GDPR). A Practical Guide. Cham: Springer International Publishing, 2017, 33 
‒ 38. ISBN 978-3-319-57958-0; VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Prak-
tický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 193 ‒ 195. ISBN 978-80-8168-852-2; 
HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓ-
DEX, 2018, s. 304 – 306. ISBN 978-80-8155-077-5. 

351 Pozri článok 30 GDPR a recitály 13, 39 a 82 GDPR.
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c)  v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny ale-
bo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov uvedených v článku 49 
ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk; 

d)  podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnost-
ných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1. GDPR.
Uvedené záznamy sa majú viesť v písomnej podobe vrátane elektronickej 

podoby. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a v príslušnom prípade zástupca 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa majú povinnosť sprístupniť uvedené 
záznamy dozornému orgánu na jeho požiadanie. Uvedené povinnosti sa ne-
vzťahujú na podnik alebo organizáciu, ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb, 
pokiaľ nie je pravdepodobné, že spracúvanie, ktoré vykonáva, povedie k riziku 
pre práva a slobody dotknutej osoby, pokiaľ je toto spracúvanie príležitostné 
alebo nezahŕňa osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR alebo 
osobných údajov týkajúcich sa uznaní viny za trestné činy a priestupky podľa 
článku 10 GDPR.

K všeobecným povinnostiam prevádzkovateľa patrí napokon aj povinnosť 
spolupráce s dozorným orgánom.352 Prevádzkovateľ a  sprostredkovateľ, prí-
padne ich zástupcovia, na požiadanie spolupracujú s dozorným orgánom pri 
výkone jeho právomocí, resp. plnení jeho úloh (napr. pri kontrole, v konaní 
o ochrane osobných údajov). Článok 83 ods. 2 písm. f) GDPR upravuje povin-
nosť dozorného orgánu náležite zohľadniť mieru spolupráce prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa s dozorným orgánom pri náprave porušenia a zmier-
není možných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov. 
Uvedená miera spolupráce môže byť zo strany dozorného orgánu vyhodnotená 
ako poľahčujúca alebo priťažujúca okolnosť pri rozhodovaní dozorného orgánu 
o uložení správnej pokuty a jej výške. Dozorný orgán pri rozhodovaní o ulože-
ní správnej pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z GDPR zohľadňuje 
skutočnosť, či bol subjekt pri náprave porušenia súčinný prípadne aj nad rá-
mec stanovený právnou úpravou, resp. ak svojím iniciatívnym konaním prispel 
k náprave porušenia alebo zmierneniu nepriaznivých dôsledkov porušenia.353

Podľa recitálu 82 GDPR každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ by mal 
byť povinný spolupracovať s dozorným orgánom a na požiadanie mu poskyt-
núť záznamy o spracovateľských činnostiach. Hoci GDPR neobsahuje zmienku 
o ďalších konkrétnych povinnostiach v  rámci spolupráce s dozorným orgá-

352 Pozri články 31 a 83 GDPR a recitál 82 GDPR.
353 Bližšie pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratisla-
va: EUROKÓDEX, 2018, s. 332 – 333. ISBN 978-80-8155-077-5.
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nom, povinnosť spolupráce s dozorným orgánom je potrebné vnímať širšie ako 
len v súvislosti so záznamami o spracovateľských činnostiach. Prevádzkovateľ 
a sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť dozornému orgánu aj iné dokumen-
ty, vyjadrenia a  informácie potrebné na výkon kontroly dozorného orgánu, 
umožniť zástupcom dozorného orgánu vstúpiť do ich priestorov, či umožniť 
zástupcom dozorného orgánu prístup k prostriedkom a zariadeniam slúžiacim 
na spracúvanie osobných údajov.354

5.3.2 Povinnosť zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ majú, so zreteľom na najnovšie poznatky, ná-
klady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, 
ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody 
fyzických osôb, povinnosť prijať primerané technické a organizačné opatrenia 
s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené 
opatrenia prípadne zahŕňajú aj: 
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
b)  schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť sys-

témov spracúvania a služieb;
c)  schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prí-

pade fyzického alebo technického incidentu; a
d)  proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti tech-

nických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.355

V súlade s dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti je bezpečnosť 
(spoľahlivosť) akejkoľvek informácie daná tromi základnými atribútmi a to:
• dôvernosťou,
• celistvosťou (integritou) a
• dostupnosťou.

Zachovanie dôvernosti údajov (t. j. zabezpečenie prístupu k údajom len pre 
oprávnené osoby), zabezpečenie integrity údajov (t. j. zabezpečenie ich celis-
tvosti voči neautorizovaným zmenám alebo chybám), zabezpečenie definovanej 
dostupnosti údajov pre oprávnené subjekty v požadovanom čase a zabezpečenie 
nepopierateľnosti úkonu a nepopretia obsahu pôvodcom predstavujú základné 
merateľné atribúty informačnej bezpečnosti.356

354 Ibidem, s. 333.
355 Pozri článok 32 ods. 1 GDPR a recitály 74 až 77 a 83 GDPR.
356 HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane fyzic-

kých osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓ-
DEX, 2018, s. 335. ISBN 978-80-8155-077-5.



144

5. KAPITOLA PRÁVA PACIENTOV AKO DOTKNUTÝCH OSÔB A  POVINNOSTI…

Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým 
na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného ale-
bo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávne-
ného prístupu k takýmto údajom. Dodržiavanie schváleného kódexu správania 
podľa článku 40 GDPR alebo schváleného certifikačného mechanizmu podľa 
článku 42 GDPR sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s uvedenými 
požiadavkami.357

5.3.3  Povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov  
dozornému orgánu 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného 
odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutoč-
nosti dozvedel, má povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov do-
zornému orgánu príslušnému podľa článku 55 GDPR s výnimkou prípadov, keď 
nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku 
pre práva a slobody fyzických osôb. Ak oznámenie nebolo dozornému orgá-
nu predložené do 72 hodín, má sa k nemu pripojiť zdôvodnenie omeškania.358 
Sprostredkovateľ má podať prevádzkovateľovi oznámenie bez zbytočného od-
kladu po tom, čo sa o porušení ochrany osobných údajov dozvedel. Oznámenie 
musí obsahovať aspoň: 
a)  opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, podľa možnosti, 

kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, 
a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch; 

b)  meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného 
miesta, kde možno získať viac informácií; 

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; a
d)  opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom na-

praviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení 
na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov.
V rozsahu, v akom nie je možné poskytnúť informácie súčasne, možno in-

formácie poskytnúť vo viacerých etapách bez ďalšieho zbytočného odkladu. 
Prevádzkovateľ má povinnosť zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany 

357 Pozri článok 32 ods. 2 a 3 GDPR.
358 Pozri článok 33 ods. 1 GDPR a recitály 75, 85, 87 a 88 GDPR. Pozri tiež článok 4 bod 12, 

článok 28 ods. 3 písm. f), článok 70 ods. 1 písm. g) a článok 83 ods. 4 GDPR.
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osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných 
údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu.359

Povinnosť oznamovať prípady porušenia ochrany osobných údajov (ozna-
movať bezpečnostný incident) dozornému orgánu má za cieľ zvýšiť bezpečnosť 
spracúvania osobných údajov a zároveň získať pomoc a podporu pri zvládnutí 
bezpečnostného incidentu od dozorného orgánu. Dozornému orgánu umož-
ňuje získať informácie o existencii možných rizík a o krokoch, ktorými možno 
tieto riziká eliminovať. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia majú povinnosť 
mať zavedené mechanizmy, ktoré umožňujú včas identifikovať bezpečnostný 
incident, posúdiť, či bezpečnostný incident je zároveň porušením ochrany osob-
ných údajov a nakoniec posúdiť mieru rizika, ktorá z takého incidentu vyplýva 
pre dotknuté osoby.360

5.3.4  Povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov  
dotknutej osobe 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie 
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ má po-
vinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov 
dotknutej osobe.361

Prevádzkovateľ je teda povinný oznámiť porušenie ochrany osobných úda-
jov nielen dozornému orgánu, ale v určitých prípadoch aj dotknutým osobám. 
Ide o prípady, keď porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie 
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. V prípade porušenia 
ochrany osobných údajov je teda prevádzkovateľ povinný skúmať, či dané poru-
šenie povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb alebo nie, 
a to v závislosti najmä od povahy porušenia, ako aj kategórií a objemu osobných 
údajov, ktorých sa porušenie týka, účelu spracúvania, či postavenia dotknutej 
osoby.362 Príkladmi kritérií, prostredníctvom ktorých je možné posudzovať cha-

359 Pozri článok 33 ods. 2 až 5 GDPR.
360 Porovnaj VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2018, s. 215 – 216. ISBN 978-80-8168-852-2.

361 Pozri článok 34 a recitály 75, 85 až 88 GDPR. Pozri tiež článok 4 bod 12, článok 5 ods. 1 
písm. a), článok 12, článok 70 ods. 1 písm. h) a článok 83 ods. 4 GDPR.

362 Pozri HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. et al. Nariadenie o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EU-
ROKÓDEX, 2018, s. 359. ISBN 978-80-8155-077-5.
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rakteristiku „vysokého rizika“, sú najmä nasledujúce znaky spracovania osob-
ných údajov:363

• rozsah potenciálnej majetkovej alebo nemajetkovej ujmy (napr. pre jednot-
livcov, určitú kategóriu jednotlivcov alebo pre spoločnosť vo všeobecnosti),

• objem spracúvaných osobných údajov,
• počet dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania,
• počet tretích strán, ktoré pristupujú k spracúvaným údajom,
• typ a počet príjemcov,
• geografické rozlíšenie spracovateľských činností,
• spracúvanie z mnohých, prípadne heterogénnych zdrojov údajov,
• typ spracovaných osobných údajov ‒ napr. citlivé osobné údaje alebo osobné 

údaje upravené osobitnými zákonmi (zdravotné údaje, biometrické údaje 
atď.),

• trvanie a frekvencia spracovania údajov,
• čas uchovávania spracúvaných údajov.

5.3.5 Povinnosť posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov 
Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na po-
vahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému 
riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním 
osobných údajov má povinnosť vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spra-
covateľských operácií na ochranu osobných údajov.364 Napríklad spracúvanie 
údajov o zdravotnom stave vo veľkom rozsahu sa považuje za také spracúva-
nie, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku a vyžaduje si posúdenie 
vplyvu na ochranu údajov.365 Posúdenie vplyvu je komplex činností, ktoré sú 
súhrnom právnej analýzy, odôvodnení potreby spracúvania osobných údajov 
prostredníctvom spracovateľskej operácie vrátane analýzy dopadov na práva 

363 Bližšie pozri recitály 75 a 76 GDPR a usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa 
článku 29 o oznámení porušenia ochrany osobných údajov podľa nariadenia 2016/679 
prijaté 3. októbra 2017, naposledy revidované a prijaté 6. februára 2018, 18/SK, WP 250 
rev. 01, s. 22 a nasl.

364 Pozri článok 35 ods. 1 GDPR, recitály 75, 77, 84, 89, 90, 91,92 a 93 GDPR a usmernenia 
pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu 
údajov a stanovenie toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie „pravdepodobne 
povedie k vysokému riziku“ prijaté 4. apríla 2017, naposledy revidované a prijaté 4. ok-
tóbra 2017, 17/SK, WP 248 rev. 01.

365 Pozri usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 týkajúce sa posúdenia 
vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie 
„pravdepodobne povedie k vysokému riziku“ prijaté 4. apríla 2017, naposledy revidované 
a prijaté 4. októbra 2017, 17/SK, WP 248 rev. 01, s. 21.
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a slobody fyzických osôb založenej na rizikách a aplikácii bezpečnostných opat-
rení, ktoré môžu prispieť k zmierneniu rizika.366 Prevádzkovateľ sa počas vy-
konávania posúdenia vplyvu na ochranu údajov radí so zodpovednou osobou, 
pokiaľ bola určená. 

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vyžaduje najmä v prípadoch:
a)  systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa 

fyzických osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane 
profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami tý-
kajúcimi sa fyzickej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu;

b)  spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku 
9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy 
a priestupky podľa článku 10 GDPR, alebo 

c)  systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsa-
hu.367

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov má obsahovať aspoň:
a)  systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúva-

nia, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ;
b)  posúdenie nutnosti a  primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu 

k účelu;
c)  posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb uvedeného v odse-

ku 1 a
d)  opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mecha-

nizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu 
s týmto nariadením, pričom sa zohľadnia práva a oprávnené záujmy dotknu-
tých osôb a ďalších osôb, ktorých sa to týka.368

5.3.6 Povinnosť predchádzajúcej konzultácie 
Prevádzkovateľ má povinnosť uskutočniť s dozorným orgánom pred spracúva-
ním osobných údajov konzultácie, ak z posúdenia vplyvu na ochranu údajov 
podľa článku 35 GDPR vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému 
riziku v prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto 
rizika.369

366 VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava: Wol-
ters Kluwer, 2018, s. 224. ISBN 978-80-8168-852-2.

367 Pozri článok 35 ods. 3 GDPR.
368 Pozri článok 35 ods. 7 GDPR.
369 Pozri článok 36 ods. 1 GDPR a recitály 94 až 96 GDPR.
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Prevádzkovateľ, ktorý po posúdení vplyvu jeho spracovateľských aktivít na 
ochranu osobných údajov identifikoval vysoké riziko pre spracúvanie osobných 
údajov a zatiaľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika, je povinný usku-
točniť s dozorným orgánom konzultáciu pred začatím spracúvania osobných 
údajov, pričom dozornému orgánu poskytne všetky informácie v rozsahu člán-
ku 36 ods. 3 GDPR. Podľa článku 36 ods. 3 GDPR má prevádzkovateľ povinnosť 
poskytnúť dozornému orgánu pri konzultácii tieto informácie:
a)  v príslušných prípadoch informácie o príslušných povinnostiach prevádz-

kovateľa, o spoločných prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch zapojených 
do spracúvania, najmä v prípade spracúvania v rámci skupiny podnikov;

b)  informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania a prostriedkoch na jeho vy-
konanie;

c)  informácie o opatreniach a zárukách poskytnutých na ochranu práv a slo-
bôd dotknutých osôb podľa GDPR;

d) v príslušných prípadoch kontaktné údaje zodpovednej osoby;
e) posúdenie vplyvu na ochranu údajov stanovené v článku 35 GDPR a
f) akékoľvek ďalšie informácie, o ktoré dozorný orgán požiada.

Povinnosťou dozorného orgánu je posúdiť predloženú dokumentáciu, 
vrátane identifikácie rizík a posúdenia primeranosti prijatých opatrení na ich 
zmiernenie. Úrad poskytuje v danej veci písomné poradenstvo prevádzkovate-
ľovi alebo sprostredkovateľovi. Predchádzajúca konzultácia nie je rozhodovacou 
činnosťou úradu, teda stanovisko úradu nie je pre prevádzkovateľa záväzné, ale 
má odporúčací charakter.370 To však nevylučuje uplatnenie ktorejkoľvek prá-
vomoci dozorného úradu podľa článku 58 GDPR, vrátane vykonania kontroly 
spracúvania osobných údajov.

Dozorný orgán poskytne písomné poradenstvo prevádzkovateľovi do 
ôsmich týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu, pričom túto lehotu môže 
predĺžiť o šesť týždňov. O predĺžení lehoty dozorný orgán informuje prevádz-
kovateľa do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Plynutie lehôt sa môže pre-
rušiť, kým dozorný orgán nezíska informácie, o ktoré požiadal na účely kon-
zultácie.371

370 VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava: Wol-
ters Kluwer, 2018, s. 230. ISBN 978-80-8168-852-2.

371 Pozri článok 36 ods. 2 GDPR.
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6. kapitola 
ZODPOVEDNOSTNÉ PRÁVNE VZŤAHY V KONTEXTE 
INŠTITÚTU ZODPOVEDNEJ OSOBY URČENEJ 
POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

6.1 Inštitút zodpovednej osoby 

Inštitút zodpovednej osoby predstavuje v kontexte právnej ochrany poskyto-
vanej dotknutým subjektom pri spracúvaní ich osobných údajov zo strany pre-
vádzkovateľov alebo sprostredkovateľov jednu zo záruk, ktorá prispieva k do-
siahnutiu zákonom stanovenej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov, 
a tým aj k ochrane základného práva na ochranu osobných údajov v zmysle čl. 8 
Charty základných práv Európskej únie a príslušných ústavnoprávnych úprav 
jednotlivých členských štátov. 

Predmetný inštitút je v súčasnosti legislatívne zakotvený v rámci práva Eu-
rópskej únie v článkoch 37 až 39 nariadenia 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré boli zo strany slovenského 
zákonodarcu implementované do ustanovení § 44 až 46 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto 
súvislosti možno poukázať na skutočnosť, že analyzovaný inštitút zodpovednej 
osoby nie je v rámci právnej úpravy ochrany osobných údajov novým inštitú-
tom, ktorý by predchádzajúca právna úprava (európskeho alebo vnútroštátneho 
práva) nepoznala. Naopak, inštitút „úradníka na ochranu osobných údajov“ bol 
upravený v rámci v súčasnosti už neúčinnej smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Úlohou úradníka na ochranu 
osobných údajov bolo inter alia nezávislým spôsobom zabezpečiť uplatniteľ-
nosť príslušnej vnútroštátnej úpravy v súlade so smernicou 95/46/EHS v rámci 
príslušnej organizácie. Napriek možnosti členských štátov zakotviť predmetný 
inštitút do svojich vnútroštátnych právnych úprav bol tento inštitút aplikovaný 
iba v obmedzenom množstve členských štátov, ktoré zahŕňali napríklad Ne-
mecko, Francúzsko, Švédsko, Maďarsko, Poľsko, ako aj Slovensko. V porovnaní 
s predchádzajúcou právnou úpravou je v súčasnosti inštitút zodpovednej osoby 
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upravený v rámci nariadenia, ktoré je v zmysle čl. 288 Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch bez možnosti 
jednotlivých štátov odchýliť sa od znenia tejto právnej úpravy. Z uvedeného 
dôvodu možno preto predpokladať aplikovateľnosť uvedeného inštitútu v rámci 
všetkých členských štátov Európskej únie. 

6.2 Povinnosť a možnosť určiť zodpovednú osobu 

V rámci príslušnej právnej úpravy je určenie zodpovednej osoby upravené ako 
osobitná povinnosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (zjednodušene 
subjektov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb), ktorá týmto subjek-
tom vzniká v prípade splnenia niektorej z alternatívne formulovaných podmie-
nok podľa § 44 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., a to v každom prípade, ak: 
a)  spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejno-

právna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci, 
b)  hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracova-

teľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyža-
dujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom 
rozsahu, alebo 

c)  hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúva-
nie osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom rozsahu alebo spracú-
vanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného 
činu alebo priestupku vo veľkom rozsahu. 
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú súčasne oprávnení určiť zodpovednú 

osobu aj v prípadoch nespadajúcich do rámca predtým vymedzených podmie-
nok pre určenie zodpovednej osoby. V takom prípade ide o dobrovoľné urče-
nie zodpovednej osoby, pri ktorom sa na túto osobu vzťahujú rovnaké pravidlá 
a požiadavky ako na povinne určenú zodpovednú osobu. 

Pokiaľ ide konkrétne o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tento bude 
povinný určiť zodpovednú osobu predovšetkým v dôsledku splnenia podmie-
nok ustanovených v § 44 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. 

V prvom prípade upravenom v § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. 
ide o situáciu, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci svojich hlav-
ných činností vykonáva spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju 
povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie 
dotknutej osoby vo veľkom rozsahu. Je zrejmé, že hlavná činnosť poskytovate-
ľa spočíva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie v spracúvaní osobných 
údajov. Možno však konštatovať, že neoddeliteľnou súčasťou tejto hlavnej čin-
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nosti poskytovateľa je spracúvanie osobných údajov jednotlivých dotknutých 
osôb – pacientov, ktoré je predpokladom efektívneho poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, a to napríklad prostredníctvom vytvorenia osobitného informač-
ného systému slúžiaceho zamestnancom poskytovateľa na indexáciu údajov 
o pacientoch, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť. V prípade posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti je tiež splnená podmienka pravidelného a sys-
tematického monitorovania dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, a to vzhľadom 
na dobu spracúvania osobných údajov (spravidla nepretržite bez obmedzenia 
napríklad na konkrétne odborné vyšetrenie), systematizáciu spracúvania osob-
ných údajov (vo vzťahu k všetkým prípadom poskytovania zdravotnej starost-
livosti) a rozsah spracúvania osobných údajov daný najmä množstvom zasiah-
nutých dotknutých osôb, množstvom a/alebo rozsahom spracúvaných údajov, 
dĺžkou, resp. trvaním spracúvania, ako aj geografickým rozsahom spracúvania 
osobných údajov. V tejto súvislosti je však potrebné poukázať na to, že nie každý 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude spĺňať podmienku veľkého rozsahu 
spracúvania. Uvedené sa bude týkať najmä tých individuálnych poskytovateľov, 
ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

V druhom prípade podľa § 44 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. vzniká 
povinnosť určiť zodpovednú osobu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
z dôvodu, že hlavnými činnosťami týchto poskytovateľov je spracúvanie oso-
bitných kategórií osobných údajov vo veľkom rozsahu. Zákon č. 18/2018 Z. z. 
v ustanovení § 16 ods. 1 zaraďuje medzi takéto osobitné kategórie osobných 
údajov inter alia genetické údaje, biometrické údaje, ako aj údaje týkajúce sa 
zdravia fyzickej osoby. Vzhľadom na to, že poskytovatelia zdravotnej starostli-
vosti primárne spracúvajú osobné údaje týkajúce sa zdravia dotknutých osôb 
– jednotlivých pacientov, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná, je zrej-
mé, že títo poskytovatelia spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov. To 
potvrdzuje napríklad aj Suchánková, podľa ktorej „typickým príkladom organi-
zácie spracúvajúcej osobitné kategórie údajov (citlivé údaje) budú zdravotnícke 
zariadenia“.372 V prípade, ak je uvedené spracúvanie osobných údajov realizo-
vané vo veľkom rozsahu, budú príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivos-
ti obdobne povinní určiť zodpovednú osobu dohliadajúcu na úroveň ochrany 
poskytovanej spracúvaným osobným údajom. 

V prípade nejednoznačnosti ohľadom ne-/existencie povinnosti poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti určiť zodpovednú osobu, sa poskytovateľ môže 

372 PATTYNOVÁ, J, SUCHÁNKOVÁ, L., ČERNÝ, J. a kol. Obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů (GDPR) Data a soukromí v digitálním světě. Komentář. Praha: Leges, 2018, 
s. 287. ISBN 978-80-7502-288-2.
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obrátiť na príslušný štátny orgán na účely získania usmernenia v tejto veci. To 
sa môže týkať najmä individuálnych poskytovateľov ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorým nemusí byť napríklad jasné, či spracúvajú osobné úda-
je svojich pacientov vo veľkom rozsahu alebo nie. V tejto súvislosti možno 
poukázať napríklad na odporúčania obsiahnuté v metodike vydanej českým 
ministerstvom zdravotníctva, v rámci ktorej sa uvádza: „Poskytovateľ lôžkovej 
starostlivosti určuje zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spravidla 
vždy, kým v prípade ambulantných poskytovateľov je určenie zodpovednej osoby 
dobrovoľné. S prihliadnutím na svoju organizačnú štruktúru a veľkosť sa ambu-
lantný poskytovateľ určujúci zodpovednú osobu môže dobrovoľne rozhodnúť pre 
určenie vlastnej zodpovednej osoby alebo môže zodpovednú osobu zdieľať s inými 
ambulanciami.“373 

6.3  Postavenie zodpovednej osoby vo vzťahu k poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti 

V prípade, ak príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prislúcha 
povinnosť určiť zodpovednú osobu, má možnosť voľby medzi dvomi spôsobmi 
jej určenia. Po prvé, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže za zodpovednú 
osobu určiť niektorého zo svojich zamestnancov (interná zodpovedná osoba), 
tzn. osobu pôsobiacu v rámci organizácie poskytovateľa. Alternatívou k uve-
denému je možnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti určiť zodpovednú 
osobu pôsobiacu mimo rámca organizácie poskytovateľa (externá zodpovedná 
osoba), a to na základe uzavretia zmluvy. Predmetom ďalšieho textu je bližšia 
analýza postavenia internej a externej zodpovednej osoby, ich úloh, ako aj prí-
padných zodpovednostných právnych vzťahov, ktoré môžu vzniknúť z právneho 
vzťahu existujúceho medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na strane 
jednej a zodpovednou osobou na strane druhej. 

373 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Jak imple-
mentovat v ambulantní sféře nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v resortu zdravotnictví (na co si dát pozor v ambu-
lantní sféře) z 31. marca 2018. 



153

6.3 Postavenie zodpovednej osoby vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

6.3.1  Zodpovedná osoba v pozícii zamestnanca  
(interná zodpovedná osoba) 

Jedným zo spôsobov, akým si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže splniť 
svoju povinnosť určiť zodpovednú osobu, je jej výber z rámca osôb, vo vzťahu 
ku ktorým je zamestnávateľom. Výber zodpovednej osoby z rámca zamestnan-
cov poskytovateľa bude relevantný najmä v prípade tých poskytovateľov, ktorí 
majú v rámci svojej organizácie k dispozícii vhodnú osobu, ktorá dokáže plniť 
zákonom stanovené úlohy zodpovednej osoby, ako aj kapacitu na vytvorenie 
takého prostredia v rámci organizácie, ktoré umožní zodpovednej osobe vy-
konávať svoje činnosti spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám stanoveným 
príslušnou právnou úpravou. 

Osobitne dôležitou požiadavkou pri určení zodpovednej osoby z rámca za-
mestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je v zmysle § 45 ods. 6 záko-
na č. 18/2018 Z. z. povinnosť poskytovateľa zabezpečiť, aby žiadna z iných úloh 
a povinností, ktoré zodpovedná osoba plní mimo rámca úloh zodpovednej oso-
by, neviedla k vzniku konfliktu záujmov. To bude relevantné najmä v prípade, ak 
zodpovedná osoba vykonáva v rámci organizácie poskytovateľa aj iné činnosti, 
ktoré vyplývajú z jej pôvodného pracovnoprávneho vzťahu k poskytovateľovi. 
Poskytovateľ bude predovšetkým povinný zamedziť tomu, aby príslušná zodpo-
vedná osoba posudzovala svoju vlastnú činnosť v rámci príslušnej organizácie, 
a to počas celého obdobia jej pôsobenia. Pracovná skupina vo svojich poky-
noch374 konštatuje neprípustnosť situácie, keď by v pozícii zodpovednej osoby 
pôsobila osoba, ktorá sa v rámci organizácie poskytovateľa podieľa na určovaní 
účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov. V tomto prípade pôjde naj-
mä o osoby vo vedúcich pozíciách, ktoré môžu mať vplyv na spôsob spracúvania 
osobných údajov v rámci organizácie poskytovateľa. Konkrétnym príkladom 
môže byť v prípade poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti situá-
cia, keď by pozíciu zodpovednej osoby zastával jediný lekár v ordinácii. 

Rozhodujúcim bude pri určení internej zodpovednej osoby také nastavenie 
vzájomného vzťahu tejto osoby a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré 
umožní zodpovednej osobe plnenie jej zákonom stanovených úloh, medzi ktoré 
zákon č. 18/2018 Z. z. v § 46 ods. 1 zaraďuje najmä: 
a)  poskytovanie informácií a poradenstva poskytovateľovi zdravotnej starostli-

vosti a jeho zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, 
o ich povinnostiach vyplývajúcich z právnej úpravy ochrany osobných úda-
jov, 

374 Article 29 Data Protection Working Party:  Guidelines  on  Data  Protection Officers 
(‚DPOs‘) z 13. decembra 2016. 
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b)  monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov s príslušnou právnou 
úpravou ochrany osobných údajov, ako aj s pravidlami poskytovateľa súvi-
siacimi s ochranou osobných údajov, vrátane rozdelenia povinností, zvyšo-
vania povedomia a odbornej prípravy osôb zapojených do spracovateľských 
operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov, 

c)  poskytovanie poradenstva na požiadanie v prípade posudzovania vplyvu na 
ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania, 

d) spolupráca s Úradom na ochranu osobných údajov pri plnení svojich úloh, 
e)  plnenie úloh kontaktného miesta pre Úrad na ochranu osobných údajov 

v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane 
predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 zákona č. 18/2018 Z. z. a podľa po-
treby aj konzultácie v iných veciach. 
Právny vzťah medzi internou zodpovednou osobou a poskytovateľom zdra-

votnej starostlivosti bude mať charakter pracovnoprávneho vzťahu založeného 
napríklad na základe uzavretia pracovnej zmluvy medzi týmito subjektmi. Pred-
metný pracovnoprávny vzťah sa bude okrem ustanovení pracovnej zmluvy spra-
vovať aj príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov, 
a to najmä zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Pracovnoprávny vzťah internej zodpovednej osoby je do veľkej miery chrá-
nený priamo zo zákona, a to konkrétne podľa § 45 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z., 
podľa ktorého poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie odvolať alebo po-
stihnúť zodpovednú osobu za výkon jej úloh. Zodpovednú osobu tak nemožno 
sankcionovať výlučne z dôvodu, že si táto plní svoje povinnosti vyplývajúce z jej 
postavenia zodpovednej osoby. Uvedené je podporené aj osobitným pravidlom 
ustanoveným v § 45 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého zodpovedná 
osoba pri plnení jej úloh zodpovedá priamo štatutárnemu orgánu poskytovateľa. 

Zákaz odvolať alebo inak postihovať zodpovednú osobu za plnenie jej úloh 
však žiadnym spôsobom nerieši vznik prípadnej zodpovednosti tejto osoby za 
škodu spôsobenú poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v dôsledku neplnenia 
jej úloh alebo porušenia povinností, ktoré jej prislúchajú. Vznik zodpovednosti 
tejto osoby nevylučuje ani záver pracovnej skupiny, podľa ktorého zodpoved-
ná osoba osobne nezodpovedá v prípade nesúladu s právnou úpravou ochrany 
osobných údajov,375 pretože dôsledkom uvedeného je skôr obmedzenie mož-
nosti príslušných orgánov vymáhať uplatňovanie stanovených pravidiel priamo 
voči zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba tak nie je týmto spôsobom chrá-
nená pred založením jej zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľovi. 

375 Article 29 Data Protection Working Party:  Guidelines  on  Data  Protection Officers 
(‚DPOs‘) z 13. decembra 2016, s. 4. 
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Možnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti domáhať sa voči zodpoved-
nej osobe náhrady časti nákladov, ktoré tento vynaložil v dôsledku porušenia 
povinností vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, 
môže byť pre poskytovateľa lákavá najmä z dôvodu výšky sankcií, ktorých ulo-
ženie pripúšťa táto právna úprava. Uvedené sankcie vo forme pokút môžu totiž 
dosahovať výšku až 10 miliónov EUR alebo ak ide o podnik do 2 % celkového 
svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá 
suma je vyššia, prípadne aj dvojnásobok uvedeného podľa povahy porušenia. 
Je preto aj v záujme zodpovednej osoby, aby bola jej zodpovednosť za prípadné 
porušenia jednoznačne špecifikovaná pred začatím jej pôsobenia v tejto pozícii, 
a to napríklad priamo v pracovnej zmluve internej zodpovednej osoby. Alterna-
tívu k uvedenému môže tiež predstavovať limitovanie prípadnej zodpovednosti 
zodpovednej osoby prostredníctvom uzavretia poistnej zmluvy pokrývajúcej 
škodu spôsobenú porušením príslušnej úpravy ochrany osobných údajov. 

V prípade absencie osobitného zmluvného dojednania medzi dotknutý-
mi stranami bude pri riešení zodpovednosti internej zodpovednej osoby po-
trebné prihliadať predovšetkým na aplikovateľnú vnútroštátnu právnu úpravu 
pracovnoprávneho vzťahu existujúceho medzi zodpovednou osobou a jej za-
mestnávateľom ‒ poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V podmienkach Slo-
venskej republiky bude aplikovateľnou predovšetkým právna úprava všeobec-
nej zodpovednosti zamestnanca za škodu obsiahnutá v § 179 a nasl. zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu je v zmysle § 179 ods. 1 zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce formulovaná ako zodpovednosť zamest-
nanca za škodu, ktorú tento spôsobil zamestnávateľovi zavineným porušením 
povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. 

V zmysle konštantnej judikatúry boli ako základné predpoklady pre vznik 
zodpovednostného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa 
§ 179 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce identifikované nasledu-
júce predpoklady: 
a) existencia pracovnoprávneho vzťahu, 
b)  protiprávne konanie zamestnanca v rozpore s právnymi povinnosťami vy-

plývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj individuál-
nych normatívnych aktov vzťahujúcich sa na prácu zamestnanca (napríklad 
pracovný poriadok, organizačný poriadok, interné pracovné predpisy, poky-
ny, inštrukcie a pod.), v neposlednom rade je to pracovná zmluva, prípadne 
pracovná náplň, ak je písomne dojednaná, a nakoniec pokyny nadriadené-
ho, 

c)  vznik škody (úbytok hodnôt v majetkovej sfére poškodeného), 
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d)  príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním zamestnanca a vznikom 
škody, 

e) zavinenie zamestnanca, ktoré musí zamestnávateľ preukázať, 
f)  ku škode musí dôjsť pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 

s týmto plnením.376

Pre možnosť založenia zodpovednosti zamestnanca za škodu v zmysle § 179 
ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa vyžaduje kumulatívne splne-
nie všetkých uvedených predpokladov. V prípade nesplnenia čo i len jedného 
z týchto predpokladov nemožno zodpovednosť zamestnanca za škodu podľa 
tohto ustanovenia založiť. 

V prípade zodpovednej osoby určenej poskytovateľom zdravotnej starost-
livosti z radov zamestnancov tohto poskytovateľa tak teoreticky prichádza do 
úvahy možnosť založenia zodpovednosti tejto osoby za spôsobenú škodu v prí-
pade splnenia všetkých uvedených zákonných predpokladov v zmysle § 179 
ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Primárnym predpokladom pre možnosť založenia zodpovednosti zodpo-
vednej osoby je v tomto prípade existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zodpovednou osobou. V prípade 
interných zodpovedných osôb je zrejmé, že uvedený predpoklad je splnený 
vzhľadom na existenciu predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu medzi 
dotknutými osobami. 

Ďalším zodpovednostným predpokladom je protiprávne konanie zamest-
nanca v rozpore s jeho právnymi povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z prísluš-
ných právnych predpisov alebo iných interných pravidiel, a to vrátane samot-
nej pracovnej zmluvy. Skutočnosť, že určená zodpovedná osoba si je vedomá 
a pozná svoje povinnosti, ktoré jej prislúchajú, by mala byť zabezpečená už 
v procese výberu vhodnej osoby na výkon tejto funkcie. Zákon č. 18/2018 Z. z. 
v ustanovení § 44 ods. 6 výslovne predpokladá určenie zodpovednej osoby na 
základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva 
a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť 
jej zákonom ustanovené úlohy (vymedzené predtým). Uvedené by malo viesť 
k tomu, aby zvolená zodpovedná osoba vykonávala riadne a včas činnosti, ktoré 
súvisia s ochranou osobných údajov, na zabezpečení čoho sa však má podľa 
§ 45 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. podieľať aj samotný poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti. Príkladom konkrétneho porušenia zákonom stanovenej povin-

376 Pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júna 2009 sp. zn. 
3 Cdo 318/2009, rozsudok Okresného súdu Pezinok z 15. mája 2012 sp. zn. 4C/128/2010 
a pod. 
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nosti zodpovednej osoby by mohlo byť porušenie povinnosti mlčanlivosti, kto-
rú ustanovuje okrem samotného zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov napríklad aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov, a to napríklad v § 18 ods. 3, ktorý ustanovuje povinnosť kaž-
dého, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie, 
zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich 
strate alebo zneužitiu. V prípade, ak by príslušná zodpovedná osoba prezradila 
osobné údaje konkrétneho pacienta, ku ktorým má prístup napríklad prostred-
níctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bolo 
by možné konštatovať existenciu protiprávneho konania tejto osoby a splnenie 
ďalšieho zodpovednostného predpokladu. 

Predpokladom založenia zodpovednosti zamestnanca je aj spôsobenie ško-
dy zamestnávateľovi. Škodou sa zjednodušene rozumie majetková ujma, kto-
rú možno vyjadriť v peniazoch. Príkladom uvedeného by mohlo byť uloženie 
pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zo strany dozorného orgánu ‒ 
Úradu na ochranu osobných údajov v dôsledku porušenia stanovených pravi-
diel na ochranu osobných údajov. 

Na to, aby bolo možné požadovať od zamestnanca náhradu škody spôso-
benej zamestnávateľovi, musí medzi protiprávnym konaním zamestnanca na 
strane jednej a vznikom škody na strane druhej existovať príčinná súvislosť. 
Na účely posúdenia príčinnej súvislosti je potrebné predovšetkým posúdiť, 
či vzhľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu spôsobilo protiprávne 
konanie zamestnanca vznik škody, tzn. či by daný škodlivý následok nastal aj 
v prípade absencie takéhoto protiprávneho konania. V tejto súvislosti možno 
napríklad poukázať na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
sp. zn. 2 Cdo 292/2006, podľa ktorého je atribútom príčinnej súvislosti „pria -
mosť“ pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) 
predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto 
priamy, bezprostredný a neprerušený, pričom nestačí, ak je iba sprostredkovaný. 
V kontexte zodpovednej osoby tak bude predpokladom identifikácie príčinnej 
súvislosti posúdenie, či protiprávne konanie tejto osoby viedlo vzhľadom na 
všetky okolnosti konkrétneho prípadu k vzniku škody, ktorej náhradu si prís-
lušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nárokuje. 

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu v zmysle § 179 ods. 1 zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce je založená na subjektívnom princípe, 
pričom ide v každom prípade o zodpovednosť za zavinenie (úmyselné alebo 
nedbanlivostné). Ďalším zodpovednostným predpokladom je teda existencia 
zavinenia zamestnanca, ktoré musí zamestnávateľ preukázať. Konkrétny za-
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mestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v prípade, ak ju 
spôsobil zavineným porušením svojich povinností, a to hoci aj z nedbanlivosti, 
pričom dôkazné bremeno preukázania existencie zavinenia spočíva na prísluš-
nom zamestnávateľovi. Príkladom zavinenia by mohla byť situácia, keď určená 
zodpovedná osoba umožní prístup do informačného systému poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti tretej osobe, o ktorej vie, že na takýto prístup nie je 
oprávnená, a to napríklad na účely získania informácií o konkrétnej osobe, kto-
rej osobné údaje sú v príslušnom systéme obsiahnuté. 

Posledným predpokladom možnosti založenia zodpovednosti zamestnanca 
za škodu spôsobenú zamestnávateľovi je požiadavka, podľa ktorej musí ku škode 
dôjsť pri plnení pracovných úloh zamestnanca alebo v priamej súvislosti s týmto 
plnením. Plnením pracovných úloh sa v zmysle § 220 ods. 1 zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce rozumie výkon pracovných povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávneho vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa 
a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. V priamej súvislosti s plnením 
pracovných úloh sú v zmysle § 220 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce uskutočňované úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvy-
čajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. V prípade 
zodpovednej osoby tak bude preto potrebné skúmať, či spôsobená škoda vznikla 
pri plnení pracovných úloh tejto zodpovednej osoby (vymedzených predtým) 
alebo v priamej súvislosti s týmto plnením. 

V prípade splnenia všetkých vymedzených predpokladov prichádza do 
úvahy možnosť založenia zodpovednosti internej zodpovednej osoby za ško-
du spôsobenú príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je 
jej zamestnávateľom. Vzhľadom na absenciu riešenia týchto zodpovednost-
ných právnych vzťahov, ktoré môžu vzniknúť medzi uvádzanými subjektmi, 
je vhodné uvedené bližšie upraviť napríklad v rámci pracovnej zmluvy. Ako 
uvádza Matheson, v prípade, „ak má pochybenie zodpovednej osoby za následok 
vymáhanie plnenia stanovených povinností zo strany príslušného orgánu alebo 
dotknutou osobou, potenciál založenia zodpovednosti zodpovednej osoby je znač-
ný a významne prevyšujúci akúkoľvek kompenzáciu ponúkanú tejto osobe“.377 Je 
preto najmä v záujme samotnej zodpovednej osoby, aby si od okamihu začatia 
vykonávania tejto funkcie bola vedomá možnosti založenia jej zodpovednosti 
za porušenie jej povinností, ktorých výsledkom bol vznik škody. Uvedené je 
osobitne dôležité v prípade zodpovedných osôb pôsobiacich v rámci organizá-

377 MATHESON, L. DPO Liability and Potential Insurance Coverage. International Associa-
tion of Privacy Professionals. Dostupné na: https://iapp.org/news/a/dpo-liability-and-po-
tential-insurance-coverage/ 
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cie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to z dôvodu závažnosti prípadné-
ho zásahu do práv osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, ako aj možného 
rozsahu škody tým spôsobenej. 

Zákonník práce v tejto súvislosti priznáva osobitnú výhodu zamestnancovi, 
ktorý spôsobil svojmu zamestnávateľovi škodu z nedbanlivosti. V takom prí-
pade je výška náhrady škody, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, 
v zmysle § 186 ods. 2 zákona č. 311/2001 Zákonník práce limitovaná takým 
spôsobom, že nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu 
sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povin-
nosti, ktorým spôsobil škodu. Týmto spôsobom možno v prípade zodpovednej 
osoby obmedziť výšku náhrady škody, ktorú bude táto osoba povinná uhradiť 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia jej povinnos-
tí, a to za splnenia predpokladu, že išlo o nedbanlivostné zavinenie zo strany 
zodpovednej osoby. V prípade, ak by však išlo o úmyselné zavinenie, nemožno 
uvedené obmedzenie rozsahu škody týmto spôsobom limitovať. 

6.3.2  Zodpovedná osoba v pozícii tretieho subjektu  
(externá zodpovedná osoba) 

Alternatívou k výberu zodpovednej osoby z rámca organizácie príslušného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je možnosť u uvedeného poskytovateľa 
preniesť výkon úloh zodpovednej osoby na tretiu osobu, tzv. externú zodpo-
vednú osobu. Množstvo spoločností v súčasnosti ponúka v rámci predmetu 
svojho podnikania poskytovanie služieb súvisiacich s plnením povinností pre-
vádzkovateľov a sprostredkovateľov vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy 
ochrany osobných údajov, a to vrátane plnenia úloh zodpovednej osoby. Pora-
denstvo v oblasti ochrany osobných údajov je tiež jednou z činností zaradených 
do kategórie voľných živností, pri ktorých nie je v zmysle § 19 písm. c) zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ako pod-
mienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť. 

Subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti zabezpečenia dodržiavania pravi-
diel ochrany osobných údajov, poskytujú tieto služby v rámci predmetu svojho 
podnikania. Vzhľadom na to, že jedným z pojmových znakov podnikania je 
v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník jeho výkon na 
vlastnú zodpovednosť podnikateľa, znáša podnikateľ ekonomické riziko spo-
jené s jeho činnosťou. V prípade podnikateľov, predmetom činnosti ktorých je 
poskytovanie služieb zodpovednej osoby, prichádza do úvahy znášanie vyššej 
miery zodpovednosti za plnenie týchto úloh ako v prípade interných zodpoved-
ných osôb. Vo vzťahu k týmto podnikateľom však možno predpokladať prijatie 
určitých opatrení na účely zníženia existujúceho podnikateľského rizika, a to 
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napríklad jeho transferom na iné subjekty. Príkladom uvedeného je napríklad 
prenos rizika na poisťovňu na základe uzavretia poistnej zmluvy s cieľom po-
kryť prípadné škody alebo straty spôsobené podnikateľom. Ochrana poskytnutá 
zodpovednej osobe týmto spôsobom nemusí byť pravidlom aj v prípade inter-
ných zodpovedných osôb, pretože tieto spravidla nebudú v pozícii subjektov 
oprávnených na uzavretie podobnej poistnej zmluvy, ale uvedené bude skôr 
v rukách samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Právny vzťah medzi podnikateľom a poskytovateľom zdravotnej starost-
livosti, ktorému sú služby zodpovednej osoby poskytované, bude spravidla 
vzťahom obchodnoprávnym spravujúcim sa príslušnými ustanoveniami záko-
na č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to z dôvodu uzavretia záväzkového 
právneho vzťahu medzi viacerými podnikateľmi, pri vzniku ktorých je zrejmé 
s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. 
Vzhľadom na absenciu osobitného zmluvného typu budú zmluvy o poskyto-
vaní služieb týkajúcich sa zabezpečenia zákonom požadovanej úrovne ochra-
ny osobných údajov, vrátane poskytovania služieb zodpovednej osoby, spra-
vidla uzatvárané ako nepomenované zmluvy v súlade s § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to za splnenia podmienky dostatočného 
určenia predmetu záväzkov účastníkov zmluvy. V dôsledku uvedeného sa aj 
na prípady prípadného porušenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich 
z ich vzájomného záväzkového vzťahu bude aplikovať obchodnoprávna úprava 
porušenia zmluvných povinností a ich následkov, a to vrátane úpravy zodpo-
vednosti za škodu. 

V zmysle § 373 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník platí, že kto 
poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým 
spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôso-
bené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť strany obchod-
noprávneho záväzkového vzťahu za škodu spôsobenú porušením jej povinností, 
ktoré jej z tohto vzťahu vyplývajú, je v Obchodnom zákonníku koncipovaná 
ako objektívna zodpovednosť s možnosťou liberácie. V prípade obchodnopráv-
nych vzťahov sa tak neprihliada na zavinenie zmluvnej strany (či už úmyselné 
alebo nedbanlivostné). Ako uvádza Ovečková, „princíp objektívnej zodpoved-
nosti lepšie vyhovuje povahe obchodných vzťahov, najmä s ohľadom na rozlože-
nie rizika“.378 Osobitosťou je dispozitívny charakter obchodnoprávnej úpravy 
zodpovednostných vzťahov, tzn. možnosť zmluvných strán odchýliť sa od zá-
konnej úpravy zodpovednosti za škodu, a to napríklad ustanovením povinnos-

378 OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok II (§ 261 až 775). 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 409. ISBN 978-80-8168-573-6. 
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ti nahradiť škodu s prihliadnutím na zavinenie alebo modifikáciou princípu 
objektívnej zodpovednosti na základe vylúčenia možnosti liberácie (absolútna 
zodpovednosť) alebo rozšírením zákonom stanovených liberačných dôvodov 
o nové dôvody oslobodenia subjektu od zodpovednosti. 

Predpokladmi založenia zodpovednosti podnikateľa poskytujúceho služby 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v oblasti ochrany osobných údajov, a to 
vrátane služieb zodpovednej osoby, je obdobne ako v prípade interných zodpo-
vedných osôb existencia protiprávneho úkonu (porušenie povinnosti vyplývajú-
cej podnikateľovi z príslušnej zmluvy uzavretej s poskytovateľom bez ohľadu na 
zavinenie podnikateľa), vznik škody (uloženie pokuty poskytovateľovi zo stra-
ny príslušného dozorného orgánu pre porušenie pravidiel ochrany osobných 
údajov) a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom porušiteľa a vznikom 
škody. Splnenie všetkých uvedených predpokladov založenia zodpovednosti za 
škodu je povinný preukázať poškodený. 

Obchodný zákonník umožňuje podnikateľovi zodpovedajúcemu za ško-
du spôsobenú poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby sa tento od tejto 
prísnej objektívnej zodpovednosti oslobodil, a to prostredníctvom preukázania 
existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť. V zmysle § 374 ods. 1 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platí, že za okolnosti vylučujúce zodpo-
vednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 
(splnenie povinnosti je znemožnené bez možnosti povinnej strany uvedené 
ovplyvniť) a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpo-
kladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Sú-
časne podľa § 374 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platí, že 
zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana 
bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti (strana, ktorá je v omeškaní, znáša 
riziko vzniku škody) alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov (insolventnosť, 
nedostatok odborných znalostí). Existenciu okolností vylučujúcich zodpoved-
nosť musí preukázať ten, kto škodu spôsobil. 

Podnikateľ plniaci úlohy externej zodpovednej osoby vo forme služby po-
skytovanej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti má na rozdiel od internej 
zodpovednej osoby možnosť upraviť si svoj zmluvný vzťah s príslušným po-
skytovateľom spôsobom, ktorý vo väčšej miere zohľadňuje riziká spojené s vý-
konom tejto funkcie, a to napríklad prispôsobením si vzájomných práv a po-
vinností zmluvných strán v zmluve alebo prípadne prenesením časti rizika na 
tretí subjekt (uzavretím poistnej zmluvy). Možno tiež predpokladať, že takýto 
podnikateľ si bude vopred vedomý možných následkov porušenia aplikovateľ-
ných pravidiel na ochranu osobných údajov, na základe čoho bude možnosť 



162

6. KAPITOLA ZODPOVEDNOSTNÉ PRÁVNE VZŤAHY V KONTEXTE INŠTITÚTU…

spätného vymáhania škody, ktorá poskytovateľovi v dôsledku takého porušenia 
vznikne, zo strany poskytovateľa limitovať priamo v zmluve. Vzhľadom na to, že 
predmetný podnikateľ bude spravidla svoje služby v oblasti ochrany osobných 
údajov poskytovať viacerým subjektom, možno očakávať, že riešenie vzniku 
prípadnej zodpovednosti podnikateľa bude štandardizované a osobitne špecifi-
kované v zmluvách uzatváraných so zmluvnými partnermi podnikateľa. 

Zhrnutie 

Predmetom tejto kapitoly bolo posúdenie inštitútu zodpovednej osoby a jeho 
aplikácie zo strany jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s pri-
hliadnutím na vzájomné vzťahy, k vzniku ktorých dochádza medzi poskyto-
vateľmi na strane jednej a zodpovednou osobou na strane druhej. Osobitne 
boli analyzované zodpovednostné právne vzťahy, k vzniku ktorých môže dôjsť 
medzi uvedenými subjektmi, a to konkrétne zodpovednosť zodpovednej oso-
by za škodu spôsobenú poskytovateľovi v dôsledku porušenia jej povinností. 
Predmetná zodpovednosť bola posudzovaná osobitne v kontexte tzv. interných 
zodpovedných osôb, ktoré sú zamestnancami poskytovateľa, a tzv. externých 
zodpovedných osôb pôsobiacich mimo rámca organizácie poskytovateľa. Kým 
v prípade interných zodpovedných osôb je v rámci slovenského vnútroštátne-
ho práva predpokladom založenia zodpovednosti zamestnanca za škodu zavi-
nenie zamestnanca (úmyselné alebo nedbanlivostné), zodpovednosť externej 
zodpovednej osoby za škodu je koncipovaná ako objektívna zodpovednosť 
s možnosťou liberácie v prípade preukázania zákonom stanovených okolností 
vylučujúcich zodpovednosť. Odlišne riešenou otázkou je pri rozlíšení zodpo-
vednosti interných a externých zodpovedných osôb tiež možnosť odchýliť sa od 
príslušnej právnej úpravy, ktorá je pri obchodnoprávnej úprave zodpovednosti 
za škodu garantovaná dispozitívnou povahou príslušných ustanovení Obchod-
ného zákonníka, čo však neplatí pre relevantné ustanovenia Zákonníka práce. 
V porovnaní s internou zodpovednou osobou možno tiež predpokladať vyššiu 
mieru zásahu externej zodpovednej osoby do úpravy rizika spojeného s výko-
nom tejto funkcie, a to či už prostredníctvom prispôsobenia si zmluvnej úpravy 
vznikajúceho obchodnoprávneho vzťahu, alebo transferom časti rizika na tretí 
subjekt na základe uzavretia poistnej zmluvy. 
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7. kapitola 
ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNOSŤ 
PRI  POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je dôležitým aspektom našej spoločnosti. 
Rovnako ako aj iné spoločenské oblasti, aj oblasti zdravotníctva sa dotýka vývoj 
informačných technológií. To so sebou prináša nielen pozitívne dopady, ale aj 
rôzne formy ohrození. Digitalizácia údajov o pacientoch znamená posun v ob-
lasti ich ochrany. Dôležitosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pre normálne 
fungovanie spoločnosti si vyžaduje nastavenie mechanizmov pre predchádzanie 
situáciám, keď je táto zdravotná starostlivosť narušená. Predchádzanie alebo už 
samotné riešenie problémov s riadnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
si vyžiadali zavedenie rôznych foriem opatrení, resp. postupov. 

Nosnou témou monografie je zodpovednosť, ktorá neobchádza ani oblasť 
bezpečnosti. Chápanie zodpovednosti v  európskom a  slovenskom práve sa 
pojmovo líši. Tieto rozdielne pohľady je možné demonštrovať na použití roz-
dielneho pojmového aparátu v GDPR. Tento pojmový aparát vyjadruje rôzne 
typy zodpovednosti, keďže anglická verzia GDPR rozlišuje medzi accountability, 
responsibility a  liability. Naopak slovenský zákon o ochrane osobných údajov 
vzhľadom aj na zaužívané miestne reálie a právnu teóriu tieto obsahovo odlišné 
právne pojmy prekladá rovnako a stotožňuje ich s právnym inštitútom zodpo-
vednosti. V rámci tejto kapitoly sa zameriame na informačnú a kybernetickú 
bezpečnosť a bližšie tieto formy bezpečnosti budeme analyzovať z pohľadu zod-
povednosti rôznych typov subjektov.

Naše skúmanie rozšírime z konceptu ochrany osobných údajov cez infor-
mačnú bezpečnosť až ku kybernetickej bezpečnosti. Bližšie sa budeme venovať 
aj zodpovednosti za dva inštitúty súvisiace s bezpečnosťou pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti, a to zodpovednosti za riešenie bezpečnostných inciden-
tov a zodpovednosti za oznámenie bezpečnostného incidentu, resp. porušenia 
ochrany osobných údajov. 

Na základe uvedeného si táto kapitola dáva za cieľ zodpovedať na otázku 
zodpovednosti za bezpečnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento 
cieľ je možné rozbiť do menších čiastkových cieľov, ktorými sú:
1.  porovnanie inštitútu zodpovednosti ku konceptu accountability, responsibi-

lity a liability z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
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2.  identifikácia predpokladov nutných k naplneniu zodpovednosti v oblasti 
riešenia bezpečnostného incidentu. 
Táto kapitola je rozdelená do 8 častí. V kapitole 7.1 sa všeobecne venujeme 

otázke bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kapitola 7.2 sa bliž-
šie venuje informačnej bezpečnosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 
Kapitola 7.3 na druhej strane hovorí o kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci kapitoly 7.4 sa bližšie venu-
jeme inštitútu zodpovednosti v kontexte liability, responsibility a accountability. 
Nasledujúce kapitoly sa bližšie venujú zodpovednosti v špecifických situáciách 
(riešenie bezpečnostného incidentu v kapitole 7.5, riešenie bezpečnostných zra-
niteľností v kapitole 7.6, oznámenie bezpečnostných incidentov v kapitole 7.7). 
Parciálne závery analýz sú zhrnuté v kapitole 7.8.

7.1 Bezpečnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

Zodpovednosť za bezpečnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti379 úzko 
súvisí s dvoma dôležitými situáciami, z ktorých je nutné vychádzať v nasledu-
júcom texte:
• pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k spracúvaniu osobných 

údajov vrátane údajov týkajúcich sa zdravia,
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti je z pohľadu úloh štátu považované 

za kritickú službu.
Obe uvedené situácie smerujú k nutnosti zaistenia bezpečnosti spracúva-

ných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a samotného poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. V prípade bezpečnosti spracúvania osobných údajov 
je možné na osobné údaje nazerať ako na aktíva, teda to, čo je potrebné chrániť. 
Z tohto pohľadu hovoríme o informačnej bezpečnosti. V druhom prípade je 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti z pohľadu štátu služba, ktorá je nevyhnut-
ná pre správne fungovanie spoločnosti a štátu. V tomto prípade možno hovoriť 
o kybernetickej bezpečnosti.

Často dochádza k zamieňaniu týchto typov bezpečnosti, keďže sú pova-
žované za synonymá. V skutočnosti majú tieto pojmy spoločné ciele, ako aj 
použité metódy (bezpečnostné opatrenia), ale líšia sa objektom, ktorý chránia. 
Informačnú bezpečnosť by sme mohli definovať ako zachovanie dôvernosti, in-

379 Zdravotná starostlivosť (healthcare) je v zmysle normy ISO/IEC 27799:2016 ‒ Health 
informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002 defino-
vaná ako druh služieb poskytovaných profesionálmi, ktoré majú vplyv na zdravotný stav.
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tegrity a dostupnosti informácií.380 Na druhej strane kybernetická bezpečnosť 
je definovaná ako zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií 
v kyberpriestore. Kyberpriestor381 je komplexné prostredie, ktoré je výsledkom 
interakcie ľudí, softvéru a služieb na internete prostredníctvom technologických 
zariadení a sietí, ktoré sú k nemu pripojené a ktoré neexistujú v žiadnej fyzickej 
podobe.382

Vzťahu medzi informačnou a kybernetickou bezpečnosťou sa venujú viacerí 
autori. Rossouw Von Solms v jeho práci uvádza, že informačná bezpečnosť je 
ochrana informácií, ktoré sú aktívom pred možným poškodením v dôsledku 
rôznych hrozieb a slabých miest. Na druhej strane kybernetická bezpečnosť nie 
je nevyhnutne len ochranou samotného kyberpriestoru, ale aj ochranou tých, 
ktorí v kyberpriestore fungujú, a všetkých ich aktív, ktoré sú prostredníctvom 
kyberpriestoru dostupné.383

Ako sme už spomenuli, informačná aj kybernetická bezpečnosť sledujú rov-
naký cieľ, a to zabezpečenie nasledujúcich vlastností informácií a v širšom po-
nímaní informačných systémov, v ktorých sú tieto informácie uložené a spracú-
vané:384, 385

• dôvernosť (confidentiality),
• integrita (integrity), 
• dostupnosť (availability).

Prvú vlastnosť predstavuje dôvernosť (confidentiality). Podstatou tejto vlast-
nosti je, aby dôverné informácie neboli sprístupnené alebo zverejnené neopráv-

380 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27000: 2018 ‒ Information technology — Security techniques — Informa-
tion security management systems — Overview and vocabulary.

381 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27032: 2012 – Information technology — Security techniques — Guideli-
nes for cybersecurity. 

382 The Cyberspace is complex environment resulting from the interaction of people, software 
and services on the Internet by means of technology devices and networks connected to 
it, which does not exist in any physical form.

383 VON SOLMS, R., VAN NIEKERK, J. From information security to cyber security. Compu-
ters & security. 2013 Oct 1;38:97-102.

384 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27000: 2018 - Information technology — Security techniques — Informa-
tion security management systems — Overview and vocabulary. 

385 FLORES, M. The Language of Cybersecurity. XML Press, 2018.
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neným osobám, subjektom alebo procesom.386 Ak by sa neoprávnený použí-
vateľ dostal k dôverným informáciám, nesmie mať možnosť zistiť ich obsah. 
Príkladom zabezpečenia dôvernosti je ochrana zdravotnej dokumentácie pa-
cienta predtým, ako by sa s jej obsahom oboznamovali neoprávnené osoby, resp. 
ochrana zdravotnej dokumentácie pred jej zverejnením pre verejnosť.

Druhou vlastnosťou je integrita (integrity). Podstatou tejto vlastnosti je do-
siahnutie, aby informácie boli kompletné, konzistentné a nemodifikované.387 
Ak dôjde k modifikácii informácií, oprávnený používateľ musí mať možnosť 
zistiť túto skutočnosť. Príkladom je pozmenenie zdravotnej dokumentácie ne-
oprávnenou osobou.

Treťou vlastnosťou je dostupnosť (availability). Pri tejto vlastnosti môže zís-
kať prístup k informáciám len oprávnená osoba, subjekt alebo proces. To zna-
mená, že informácie budú prístupné a použiteľné v správny čas, na správnom 
mieste, oprávnenej osobe, subjektu alebo procesu a existujú prekážky, ktoré 
znemožňujú prístup neoprávneným osobám, subjektom alebo procesom.388 
Príkladom môže byť zabezpečenie zdravotnej dokumentácie pred jej stratou 
alebo zničením.

7.2 Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Vzťah ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti je najmä v spojení 
osobného údaja ako aktíva. Domnievame sa, že pri spracúvaní osobných údajov 
je nutné pracovať aj s inými údajmi, ktoré síce nespĺňajú definíciu osobných 
údajov, ale ich citlivosť, resp. dôležitosť pri samotnom poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti je vysoká. Vo všeobecnosti môžeme rozprávať o informáciách 
o zdraví (health information). Porovnanie pojmov týkajúcich sa údajov pacienta 
je možné vidieť v tabuľke 1.

386 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27000: 2018 ‒ Information technology – Security techniques – Information 
security management systems – Overview and vocabulary.

387 DEATH, D. Information security handbook: develop a threat model and incident response 
strategy to build a strong information security framework. Packt Publishing Ltd; 2017.

388 Norma ČSN ISO/IEC 27000:2014 ‒ Systémy riadenia bezpečnosti informácií – Prehľad 
a slovník.
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Tabuľka 1 Porovnanie pojmov týkajúcich sa údajov pacienta389

Právna úprava Pojem Definícia pojmu

Data Protection 
Bill (2017)390

zdravotný záznam 
(Health record)

Akýkoľvek záznam informácií týka-
júcich sa fyzického alebo duševného 
zdravia niekoho, ktorý vytvoril  
(alebo v mene ktorého)  
zdravotnícky pracovník.

HIPAA (1996)391 chránené zdravotné 
informácie (Protected 
health information)

Individuálne identifikovateľné zdravot-
né informácie, ktoré sa prenášajú 
elektronickými médiami, uchovávajú 
sa v elektronických médiách alebo 
prenášajú alebo uchovávajú sa v akej-
koľvek inej forme alebo na médiu.

GDPR  
(2018)

údaje týkajúce 
sa zdravia (Data 
concerning health)

Osobné údaje týkajúce sa fyzic-
kého alebo duševného zdravia 
fyzickej osoby vrátane údajov 
o poskytovaní služieb zdravotnej 
starostlivosti, ktorými sa odhaľujú 
informácie o jej zdravotnom stave.

Privacy Act (1988)392 informácie o zdraví  
(Health information)

Akékoľvek informácie o zdraví alebo 
zdravotnom postihnutí niekoho, ako 
aj akékoľvek ďalšie osobné informácie 
zhromaždené počas poskytovania 
zdravotnej starostlivosti osobe.

Saudi Health Information 
Exchange Policies393

zdravotný záznam  
(Health Record)

zdroj informácií tykajúci sa zdravia 
subjektu zdravotnej starostlivosti.

389 CHERNYSHEV, M., ZEADALLY, S., BAIG, Z. Healthcare data breaches: Implications for 
digital forensic readiness. Journal of medical systems. 2019 Jan 1;43(1):7.

390 Information Commissioner’s Office (ICO), Data Protection Bill 2017. Dostupné na: htt-
ps://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-bill/

391 U.S. Department of Health & Human Services (HHS), The HIPAA privacy rule. [online]. 
[cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/
index.html

392 Office of the Australian Information Commissioner (OAIC), Privacy Act [online]. 
[cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.oaic.gov.au/privacy-law/privacy-act/

393 IS0303 Saudi Health Information Exchange Policies. [online] [27. 11. 2020]. Dostupné na: 
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/is0303_saudi_health_information_ex-
change_policies_v1.0.pdf
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Norma ISO IEC 27799:2016 definuje pojem osobné zdravotnícke informácie 
(personal health information) ako informácie o identifikovateľnej osobe, ktoré 
sa týkajú fyzického alebo duševného zdravia jednotlivca, ktoré môžu zahŕňať:394

a)  informácie o registrácii fyzickej osoby na poskytovanie zdravotných služieb,
b)  informácie o platbách alebo oprávnenosti na zdravotnú starostlivosť vo vzťa-

hu k fyzickej osobe,
c)  číslo, symbol alebo konkrétny údaj pridelený fyzickej osobe na jednoznačnú 

identifikáciu tejto osoby pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
d)  všetky informácie o fyzickej osobe, ktoré sa zhromažďujú v rámci poskyto-

vania zdravotnej starostlivosti,
e)  informácie získané z testovania alebo vyšetrenia časti tela alebo telesnej lát-

ky,
f)  identifikácia fyzickej osoby (napr. zdravotníckeho pracovníka) ako posky-

tovateľa zdravotnej starostlivosti pre pacienta.
Právna úprava bezpečnosti spracúvania osobných údajov (vrátane uvede-

ných informácií o zdraví) je uvedená v tabuľke 2. Tabuľka obsahuje informá-
ciu o krajine, resp. zoskupení krajín, názov právneho aktu a rok nadobudnutia 
účinnosti. 

Tabuľka 2  Právne akty upravujúce bezpečnosť spracúvania osobných a iných 
údajov395

Krajina Názov právneho aktu Rok

Kanada (Provincia Alberta) Health information act396 2020

EÚ General Data Protection Regulation (GDPR) 2018

Spojené kráľovstvo Data Protection Bill 2017

USA Health Insurance Accountability  
and Portability Act (HIPAA)

1996

Austrália Privacy Act 1988

394 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27799:2016 ‒ Health informatics — Information security management in 
health using ISO/IEC 27002.

395 CHERNYSHEV, M., ZEADALLY, S., BAIG, Z. Healthcare data breaches: Implications for 
digital forensic readiness. Journal of medical systems. 2019 Jan 1;43(1):7.

396 Health information act, 2020. [online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.
qp.alberta.ca/ documents/Acts/H05.pdf
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Bezpečnosť spracúvania osobných údajov je upravená v článku 32 GDPR, 
podľa ktorého „prevádzkovateľ a  sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na naj-
novšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext 
a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou 
pre práva a slobody fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia 
s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku“. Tento článok za-
vádza povinnosť pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa prijať bezpečnostné 
opatrenia zodpovedajúce určitej úrovni bezpečnosti. Súčasne predpokladá, že 
úroveň bezpečnosti je určená na základe stanovenia bezpečnostného rizika. 
Navyše bezpečnosť spracúvania a vyhodnotenia rizík je precizovaná aj v reci-
táloch 74 až 94 GDPR.

Ústredným pojmom bezpečnosti spracúvania osobných (aj iných citlivých) 
údajov je bezpečnostné riziko. To je z pohľadu informačnej bezpečnosti defino-
vané ako „vplyv neistoty na ciele“ informačnej bezpečnosti a vyjadruje „kom-
bináciou následkov udalosti (vrátane zmien okolností) a súvisiacej pravdepodob-
nosti udalosti “.397 Celkový proces od identifikácie rizika cez analýzu rizika až 
po vyhodnotenie rizika označujeme ako posúdenie rizika.398 Dôležitým krokom 
v tomto procese predstavuje pochopenie podstaty rizika a následne stanovenie 
úrovne rizika. Tento proces označujeme ako analýzu rizika.399 Úroveň rizika je 
možné pri použití kvalitatívneho prístupu vypočítať ako súčin pravdepodobnos-
ti, že dôjde k riziku, a závažnosti (dopadu) tohto rizika. V oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti je možné riziko počítať ako súčin pravdepodobnosti, 
že dôjde k narušeniu osobných údajov, a závažnosti na práva a slobody fyzic-
kých osôb (najmä pacientov) pri alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. Na základe hodnoty rizika je nutné stanoviť stratégiu k ošetreniu 
rizika. Do úvahy prichádza redukcia rizika, prenesenie rizika, vyhnutie sa riziku 
alebo zdieľanie rizika.400

Článok 32 GDPR bližšie popisuje proces prijímania bezpečnostných opat-
rení, keď spomína okolnosti, ktoré je nutné pri tomto procese zohľadňovať. Je 
nutné zohľadňovať tieto okolnosti:

397 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27000: 2018 ‒ Information technology—Security techniques—Information 
security management systems—Overview and vocabulary.

398 Ibidem.
399 Ibidem.
400 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-

sion. ISO/IEC 27005:2018 ‒ Information technology — Security techniques — Informa-
tion security risk management
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• najnovšie poznatky v danej oblasti (state of art),
• náklady na vykonanie opatrení a 
• povahu, rozsah, kontext a účely spracovania.

Najnovšie poznatky v danej oblasti (state of art) je možné nájsť v technic-
kých normách alebo odborných štúdiách. Príkladom je už spomenutá norma 
ISO/EIC 27799:2016, ktorej cieľom je poskytnúť poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti usmernenie v oblasti osobných informácií o zdraví a spôsoboch, 
ako najlepšie chrániť ich dôvernosť, integritu a dostupnosť. Iným príkladom 
sú organizácie venujúce sa kybernetickej bezpečnosti v oblasti zdravotníctva. 
Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) pravidelne publikuje 
štúdie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.401, 402 

Druhým okruhom okolností sú náklady na vykonanie opatrení. V rámci in-
formačnej bezpečnosti platí základná zásada, že náklady na zavedenie bezpeč-
nostného opatrenia nemajú byť vyššie, ako je hodnota samotného aktíva. V ob-
lasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je otázka nákladov, ktoré je potrebné 
vynaložiť na to, aby bolo možné zabrániť úniku zdravotnej dokumentácie. Je-
den z možných prístupov je vypočítanie ceny vzniku bezpečnostného incidentu 
(napr. úniku údajov) a jeho následného riešenia. V tomto smere existuje viacero 
štúdií, ktoré sa zameriavajú aj na sektor poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Cena (hodnota) bezpečnostného incidentu bude závisieť od viacerých faktorov 
(krajiny, typu zariadenia, počtu pacientov a pod.).403 Následne je nutné zohľad-
niť pravdepodobnosť vzniku bezpečnostného incidentu. Tu je možné vziať do 
úvahy rôzne prístupy a dostupné štatistiky.404

Posledným je povaha, rozsah, kontext a účel spracovania. Kým poznatky 
v danej oblasti predstavujú znalosť všeobecného bezpečnostného povedomia, 
existujúcich bezpečnostných hrozieb, bezpečnostných zraniteľností a  odpo-
rúčaných bezpečnostných opatrení uvedených v bezpečnostných normách,405 

401 Bližšie pozri ENISA: Security and Resilience in eHealth Infrastructures and Services. [on-
line]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/securi-
ty-and-resilience-in-ehealth-infrastructures-and-services

402 Bližšie pozri ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online]. [cit. 27. 11. 
2020]. Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resi-
lience-for-smart-hospitals

403 Bližšie pozri IBM: Cost of a Data Breach Report 2020 [online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné 
na: https://www.ibm.com/security/data-breach 

404 CHERNYSHEV, M., ZEADALLY, S., BAIG, Z. Healthcare data breaches: Implications for 
digital forensic readiness. Journal of medical systems. 2019 Jan 1;43(1):7.

405 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27799:2016 ‒ Health informatics – Information security management in 
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posledný okruh predstavuje zohľadnenie osobitných okolností rizika. V tomto 
smere je rozdiel, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov nemocnicou ale-
bo ambulanciou, všeobecným lekárom alebo špecializovaným oddelením. Účel 
spracovania je najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale môžu to byť aj 
pridružené činnosti – napr. zabezpečenie ubytovania a stravovania pacientov 
alebo prevoz pacienta k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo 
domov. 

Navyše článok 32 GDPR uvádza aj demonštratívny výpočet bezpečnostných 
opatrení:
a)  pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov – z pohľadu informačnej bez-

pečnosti ide o zabezpečenie dôvernosti osobných údajov prevádzkovateľa 
– ochrana pred tým, aby sa neautorizovaná osoba mohla oboznámiť s obsa-
hom napr. zdravotnej starostlivosti, 

b)  schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť sys-
témov spracúvania a  služieb – toto ustanovenie predstavuje previazanie 
s informačnou bezpečnosťou, keďže ide o zabezpečenie základných cieľov 
informačnej bezpečnosti,

c)  schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade 
fyzického alebo technického incidentu – dôležité opatrenie nutné k zabezpe-
čeniu kontinuity činností prevádzkovateľa. Súčasne ustanovenie spomína 
nutnosť riešenia bezpečnostného incidentu,

d)  proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti tech-
nických a  organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania – 
bezpečnostné opatrenie konštatujúce skutočnosť, že zabezpečenie ochrany 
osobných údajov nie je stav, ale neustály proces.

7.3 Bezpečnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti pred-
stavuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a in-
formačných systémov v Únii (ďalej len „NIS smernica“). Cieľom NIS smernice 
je zaručiť spoločnú bezpečnosť sietí a informačných systémov v rámci Európskej 
únie, a to najmä prostredníctvom zavedenia bezpečnostných požiadaviek, po-

health using ISO/IEC 27002, International Organization for Standardization, Interna-
tional Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27005:2018 ‒ Information technology – 
Security techniques – Information security risk management.
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žiadaviek na hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov, vytvorenia 
tímov na riešenie bezpečnostných incidentov, ako aj postupným budovaním 
spolupráce.

V NIS smernici sa uvádza zoznam siedmich odvetví a ich príslušných pod-
odvetví, v rámci ktorých je nutné zabezpečovať bezpečnosť sietí a informačných 
systémov. Článok 5 ods. 3 NIS smernice vyžaduje, aby členské štáty zostavili 
zoznam základných služieb založený na týchto odvetviach, pododvetviach a ty-
poch subjektov.406 V rámci Slovenskej republiky bolo prostredníctvom zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o KB“) stanovených 11 sektorov. Jedným z týchto 
sektorov je zdravotníctvo, ktoré obsahuje podsektor zdravotníckych zariadení. 

Koncepcia rozdelenia zodpovednosti v  rámci kybernetickej bezpečnosti 
spočíva najmä v určení tzv. základných služieb a digitálnych služieb a následne 
pomocou týchto služieb identifikáciu subjektov, ktoré sú povinné zabezpečovať 
úlohy, resp. služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

V rámci jednotlivých sektorov, resp. podsektorov sú definované základné 
služby. Podľa § 3 písm. k) zákona o KB sa za základnú službu považuje taká 
služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a
a)  „závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore 

alebo podsektore,
b)  je informačným systémom verejnej správy, alebo
c)  je prvkom kritickej infraštruktúry – aktuálne nie je vedená NBÚ žiadna zák-

ladná služba spĺňajúca túto požiadavku“.
Nie všetky služby v rámci daného sektora sú základnými službami. K iden-

tifikácii základných služieb boli stanovené v zmysle § 18 ods. 1 identifikačné 
kritériá prevádzkovanej služby, a to dopadové kritériá a špecifické sektorové kri-
tériá. Špecifické sektorové kritériá sú podľa § 18 ods. 2 určené všeobecne záväz-
ným právnym predpisom, a to vyhláškou Národného bezpečnostného úradu 
č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služ-
by (kritériá základnej služby). Špecifickými sektorovými kritériami pre sektor 
zdravotníctva sú:
a)  celkový počet akútnych lôžok v posledných troch kalendárnych rokoch naj-

menej 500,

406 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rady o posúdení jednotnosti prístupov člen-
ských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 23 
ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí. [online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostup-
né na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML /?uri= CELEX:52019D-
C0546&from=EN
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b)  štatút centra vysoko špecializovanej traumatologickej starostlivosti podľa 
osobitného predpisu alebo

c)  laboratórne služby.
V zmysle ustanovenia § 3 písm. l) zákona o KB prevádzkovateľom základ-

nej služby je orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu 
službu podľa písmena k. Podľa prílohy č. 1 k zákonu o KB sú prevádzkovateľmi 
základnej služby v sektore zdravotníctvo407:
• poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ‒ akákoľvek osoba alebo akýkoľvek iný 

subjekt, ktorý legálne poskytuje zdravotnú starostlivosť na území členského 
štátu,

• správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom 
kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruk-
túre, alebo sú k nemu priamo pripojené.
V prípade sektora zdravotníctva pôjde najmä o nemocnice, zdravotnícke 

laboratóriá, resp. iný subjekt. Ako sme už uviedli, zodpovednosť v oblasti kyber-
netickej bezpečnosti je rozdelená medzi viacero subjektov. Dôležitými subjekt-
mi sú prevádzkovatelia základných služieb a poskytovatelia digitálnych služieb. 
Okrem týchto subjektov, zákon o KB stanovuje povinnosti a zodpovednosť aj 
pre ústredný orgán pre daný sektor (v prípade zdravotníctva je to Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky) a aj pre tím na riešenie počítačových bez-
pečnostných incidentov (v prípade zdravotníctva to je na základe zmluvného 
vzťahu NBÚ – SK-CERT). 

Bezpečnostnými opatreniami na účely zákona o KB sú „úlohy, procesy, role 
a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je 
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných 
systémov“. Bezpečnostné opatrenia sú zavedené a realizované v závislosti od 
klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov u prevádz-
kovateľa základnej služby. 

Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre oblasť (§ 20 ods. 3 zákona 
o KB) organizácie informačnej bezpečnosti, riadenia aktív, hrozieb a rizík, per-
sonálnej bezpečnosti, technických zraniteľností systémov a zariadení, riadenia 
prevádzky a pod. Bližšie bezpečnostné opatrenia precizuje vykonávací právny 
predpis ‒ vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z, ktorou 
sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. V rámci tejto 

407 Aktuálny zoznam prevádzkovateľov základných služieb vrátane sektora zdravotníctva 
[online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/
kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm



174

7. KAPITOLA ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNOSŤ PRI  POSKYTOVANÍ…

kapitoly sa z dôvodu rozsahu samotnej kapitoly a jej cieľov nebudeme bližšie 
venovať jednotlivým bezpečnostným opatreniam.

7.4 Inštitút zodpovednosti v kontexte bezpečnosti

Teoretickým východiskám inštitútom zodpovednosti bola venovaná pozornosť 
v predchádzajúcich kapitolách tejto publikácie. V rámci tejto kapitoly budeme 
precizovať pojmy accountability, responsibility a liability v zmysle konkrétnych 
ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti osobných údajov alebo poskytovania zdra-
votnej starostlivosti. Tieto pojmy sa od seba odlišujú vo viacerých smeroch, 
najmä však okamihom vzniku daného typu zodpovednosti, zodpovedným sub-
jektom, ale aj z hľadiska obsahu a charakteru povinností, ktoré z nej pre zodpo-
vednostný subjekt vyplývajú.

Pre responsibility a accountability platí, že v slovenčine neexistuje významo-
vý ekvivalent, najbližšie k týmto pojmom má práve pojem zodpovednosť. Res-
ponsibility predstavuje zodpovednosť, ktorá vzniká spolu s primárnou právnou 
povinnosťou a predstavuje tak zodpovednosť za splnenie povinnosti. Z tohto 
vyplýva, že musí existovať právna norma, ktorá zakladá určitú povinnosť zodpo-
vednej osobe. Accountability je rozšírením tejto zodpovednosti, keď okrem pri-
márnej zodpovednosti, zodpovedný subjekt má povinnosť sa zodpovedať a dru-
há osoba má právo vyžadovať preukázanie splnenia primárnej zodpovednosti.408 

Z pohľadu ochrany osobných údajov čl. 24 GDPR určuje hlavnú zodpo-
vednosť (responsibility) prevádzkovateľa (v spojení s čl. 28 GDPR aj sprostred-
kovateľa) prijať „vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol 
schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s  týmto nariadením. 
Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú“. Toto ustanovenie 
je možné vykladať aj v širšom kontexte informačnej bezpečnosti. Napríklad ná-
vrh použitia šifrovania, resp. pseudoanonymizácie v zmysle čl. 6 ods. 4 písm. e) 
GDPR.

Zodpovednosť v zmysle accountability je v GDPR určená len v konkrétnom 
prípade, ale z kontextu samotnej povinnosti ide o všeobecnú povinnosť. Podľa 
čl. 5 ods. 2 GDPR je prevádzkovateľ „zodpovedný za súlad s odsekom 1 a musí 

408 ALHADEFF, J., VAN ALSENOY, B., DUMORTIER, J. The accountability principle in data 
protection regulation: origin, development and future directions. In: D. GUAGNIN, L., 
HEMPEL, C., ILTEN a.o. (eds.). Managing Privacy through Accountability. Palgrave Mac-
millan, 2012. p. 49 ‒ 82.
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vedieť tento súlad preukázať (‚zodpovednosť‘)“.409 Čl. 5 ods. 1 obsahuje výpočet 
(ostatných) zásad ochrany osobných údajov obsiahnutých v GDPR, ktorými 
sú:410

1. „zákonnosť a transparentnosť,
2. obmedzenie účelu,
3. minimalizácia údajov,
4. správnosť,
5. minimalizácia uchovávania,
6. integrita a dôvernosť “.

Ustanovenie čl. 5 ods. 2 GDPR primárnu povinnosť zakladá a nie je potreb-
né, aby zo strany prevádzkovateľa došlo k akémukoľvek porušeniu povinnosti. 
Ako sme už uviedli skôr, responsibility v zmysle GDPR je tak možné chápať ako 
zodpovednosť za splnenie povinnosti.

Dôležité spojenie ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti je 
uvedené v čl. 5 ods. 1 bod 6, kde integrita a dôvernosť sú zaradené medzi zák-
ladné zásady ochrany osobných údajov. GDPR, ako sme už uviedli, stanovuje 
zodpovednosť vo forme accountability za dodržiavanie tejto zásady a súčasne za-
väzuje prevádzkovateľa túto povinnosť preukázať. Schopnosť preukázania tejto 
povinnosti bude možné prostredníctvom prostriedkov informačnej bezpečnos-
ti, napríklad pomocou analýzy rizík a navrhnutých bezpečnostných opatrení, 
ktoré znižujú výskyt udalostí ovplyvňujúcich integritu a dôvernosť osobných 
údajov. Príkladom splnenia tejto povinnosti a jej možného preukázania je zave-
denie ochrany voči škodlivému kódu na zariadeniach u poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Iným príkladom je školenie personálu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, resp. v širšom kontexte zvyšovanie bezpečnostného povedomia. 
Tieto bezpečnostné opatrenia musia priamo reflektovať riziká vyjadrené v rámci 
manažmentu rizík a sú súčasťou riešenia rizika (zmierňovanie alebo redukcie 
rizika).411 V zmysle zodpovednosti vo forme accountability nestačí len zavedenie 
bezpečnostných opatrení, ale je nutné, aby prevádzkovateľ preukázal, že prijaté 
bezpečnostné opatrenia napomáhajú spracovaniu osobných údajov v kontexte 
zásady integrity a dôvernosti, čo sú súčasne cieľmi informačnej bezpečnosti. 
K preukázaniu tohto súladu je možné použiť práve spomínanú analýzu rizík. Tá 
vytvára „logickú reťaz“ od cieľov informačnej bezpečnosti (integrity, dôvernosti, 

409 Porovnaj čl. 5 ods. 2 GDPR.
410 Porovnaj čl. 5 ods. 1 GDPR. Bližšia charakteristika zásad, ako aj rozbor ich obsahu je 

obsiahnutý v 1. kapitole tejto publikácie.
411 FOREMAN, P. Vulnerability management. CRC Press; 2019.
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dostupnosti) cez aktíva, bezpečnostné hrozby, bezpečnostné zraniteľnosti cez 
vyhodnotenie rizík až k prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení.

NIS smernica, ako aj zákon o KB primárne stanovujú primárnu zodpoved-
nosť (responsibility). Accountability je možné vidieť v ustanovení § 29 zákona 
o KB, ktoré ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa základnej služby (po-
skytovateľa zdravotnej starostlivosti) „preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných 
opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu 
kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa zá-
kladnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb“. 

Primárnu zodpovednosť (responsibility) v rámci kybernetickej bezpečnos-
ti je možné rozdeliť podľa zodpovedných subjektov. Pre bezpečnostné tímy 
(CISRT) sú stanovené povinnosti primárne v ustanoveniach § 15 a § 16 zákona 
o KB. Povinnosti pre prevádzkovateľov základných služieb, resp. poskytovateľov 
digitálnej služby sú stanovené v ustanovení § 19 zákona o KB, resp. § 22 zákona 
o KB. 

V zmysle § 19 zákona o KB poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný 
(responsibility):
a) „riešiť kybernetický bezpečnostný incident,
b)  bezodkladne hlásiť závažný kybernetický bezpečnostný incident,
c)  spolupracovať s úradom a ústredným orgánom pri riešení hláseného kyber-

netického bezpečnostného incidentu a na tento účel im poskytnúť potrebnú 
súčinnosť, ako aj informácie získané z vlastnej činnosti dôležité pre riešenie 
kybernetického bezpečnostného incidentu,

d)  v čase kybernetického bezpečnostného incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dô-
kazný prostriedok tak, aby mohol byť použitý v trestnom konaní,

e)  oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru sku-
točnosti, že bol spáchaný trestný čin, ktorého sa kybernetický bezpečnostný 
incident týka, ak sa o ňom hodnoverným spôsobom dozvie“.
Ďalším príkladom primárnej zodpovednosti (responsibility) poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti je ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o KB. Podľa tohto 
ustanovenia je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti „povinný pri uzatvorení 
zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len ‚tretia 
strana‘) uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a noti-
fikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby platnosti zmluvy“. Pri 
tejto povinnosti je zaujímavou otázkou to, ktorých informačných systémov sa 
táto povinnosť dotýka. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti obdobne ako aj iní 
prevádzkovatelia základných služieb využívajú viacero informačných systémov, 
ktoré majú rozdielny vplyv na hlavnú činnosť (napr. na poskytovanie zdravot-
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nej starostlivosti). Nemocničný informačný systém je príkladom informačného 
systému, ktorý je dôležitý pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a v prípade 
dodávky tohto systému treťou stranou je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
povinný uzatvoriť zmluvu v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o KB. Iným 
prípadom bude dochádzkový systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
ktorý síce má nepriamy vzťah na hlavnú činnosť, ale neovplyvňuje ju natoľko, 
že by bola splnená podmienka priamej súvislosti, ktorú vyžaduje predmetné 
ustanovenie. Z tohto dôvodu sa domnievame, že nie je potrebné v tomto prípa-
de uzatvárať zmluvu s dodávateľom tohto informačného systému v zmysle § 19 
ods. 2 zákona o KB.

Liability predstavuje druh právnej zodpovednosti, ktorá vzniká až poruše-
ním určitej primárnej právnej povinnosti, a to v podobe sekundárnej sankčnej 
povinnosti nahradiť škodu alebo inú ujmu, alebo podrobiť sa určitému opatre-
niu alebo pokute uloženej oprávneným dozorným orgánom, zodpovednosť za 
škodu (civilnoprávnu zodpovednosť) a administratívnoprávnu zodpovednosť.

Úpravu civilnoprávnej zodpovednosti v oblasti ochrany osobných údajov je 
možné nájsť v čl. 82 ods. 1 GDPR, podľa ktorého: „Každá osoba, ktorá utrpela 
majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia tohto nariadenia, má 
právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.“ 
Civilnoprávna zodpovednosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti je upravená 
v ustanovení § 19 ods. 8 zákona o KB. Podľa tohto ustanovenia poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti v pozícii prevádzkovateľa základnej služby „nezodpo-
vedá za škodu, ktorá vznikne inému subjektu obmedzením kontinuity základnej 
služby pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu“. Zodpovednosť za 
škodu spôsobenú obmedzením kontinuity základnej služby kybernetickým bez-
pečnostným incidentom (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti) plnením 
povinnosti podľa zákona o KB (napr. samotným riešením kybernetického bez-
pečnostného incidentu) zodpovedá Národný bezpečnostný úrad. Ten istý úrad 
v zmysle § 12 ods. 5 zákona o KB zodpovedá za „škodu spôsobenú prevádzko-
vateľom základnej služby, poskytovateľom digitálnej služby, ich zamestnancom 
alebo osobe oznamujúcej kybernetický bezpečnostný incident, ktorá vznikla ozná-
mením“.

Administratívnoprávna zodpovednosť v oblasti ochrany osobných údajov 
je upravená v čl. 83 GDPR. Zákon o KB upravuje sankcie v § 30, resp. správne 
delikty v § 31. 

V tabuľke 3 sú zhrnuté uvedené poznatky a porovnané jednotlivé formy 
zodpovednosti vzhľadom na použitý koncept zodpovednosti, právnu úpravu, 
podmienky vzniku zodpovednosti, príklady ustanovení v právnych predpisoch, 
povinné subjekty, ako aj stručné zhrnutie popisu zodpovednosti.
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Tabuľka 3  Formy zodpovednosti v rámci informačnej a kybernetickej bez-
pečnosti

Typ zodpo-
vednosti Obsah Vznik Ustanovenie Subjekt

Responsibility zodpovednosť 
za splnenie 
povinnosti,

vznik spolu 
s primárnou 
právnou 
povinnosťou 

čl. 24 GDPR 
a iné

prevádzkovateľ 
a sprostred-
kovateľ

15 a § 16 
zákona o KB, 
§ 19 zákona 
o KB, § 22 
zákona o KB

CSIRT, pre-
vádzkovateľov 
základných 
služieb, posky-
tovateľov digi-
tálnej služby

Accountability zodpovednosť 
za splnenie 
povinnosti a
schopnosť 
na vyzvanie 
preukázať, že 
predmetné po-
vinnosti spĺňa

vznik spolu 
s primárnou 
právnou 
povinnosťou 

čl. 5 ods. 2 
GDPR

prevádzkovateľ

§ 29 záko-
na o KB

prevádzkova-
teľ základnej 
služby

Liability zodpovednosť 
za porušenie 
zodpovednosti

vzniká až ako 
následok po-
rušenia určitej 
primárnej práv-
nej povinnosti

čl. 82 a čl. 83 
GDPR

prevádzkovateľ 
a sprostred-
kovateľ

§ 12 ods. 5 
zákona o KB
§ 30 a § 31 
zákona o KB

Národný bez-
pečnostný úrad
fyzická osoba,
prevádzkova-
teľ základnej 
služby,
poskytovateľ di-
gitálnej služby

Uvedené koncepty zodpovednosti si bližšie priblížime na troch konkrétnych 
prípadoch zodpovednosti za činnosti vykonávané na účely zabezpečenia bez-
pečnosti, a to zodpovednosti za: 
• riešenie bezpečnostných incidentov,
• riešenie bezpečnostných zraniteľností, 
• oznámenie bezpečnostných incidentov alebo porušenia ochrany osobných 

údajov. 



179

7.5 Zodpovednosť za riešenie bezpečnostného incidentu

7.5 Zodpovednosť za riešenie bezpečnostného incidentu

Situácie, keď dôjde k narušeniu bezpečnosti organizácie, neobchádzajú ani sek-
tor zdravotníctva, resp. oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre bliž-
šie pochopenie skúmanej problematiky si uvedieme niekoľko prípadov situácií 
ovplyvňujúcich bezpečnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Nemocnica Rudolfa a  Stefanie Benešov (Česká republika) zaznamenala 
v  decembri 2019 ochromenie svojej činnosti spôsobenej škodlivým kódom 
(malvérom), ktorý zamedzil prístupu k súborom, a následne útočník žiadal od 
nemocnice výkupné. Týmto došlo k porušeniu dostupnosti viacerých zariadení. 
Nemocnica na to reagovala zrušením všetkých nadchádzajúcich operačných 
úkonov412. Iným príkladom je útok na Paris Hospital Authority v marci 2020, 
ktorý mal zahltiť systémy spoločnosti a znemožniť ich používanie. Útok sa snažil 
zneprístupniť nemocničnú službu vo francúzskom hlavnom meste zahltením 
počítačov413.

Riešenie bezpečnostných incidentov je explicitne uvedené v právnej úprave 
kybernetickej bezpečnosti (NIS smernica a zákon o KB). V zmysle § 3 písm. j) 
zákona o KB sa „kybernetickým bezpečnostným incidentom rozumie akákoľvek 
udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a informačného systému, 
alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv 
na kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je:
1)  strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému,
2)  obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej 

služby,
3)  vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digi-

tálnej služby alebo
4)  ohrozenie bezpečnosti informácií“.

GDPR explicitne neupravuje definíciu bezpečnostného incidentu, len na 
dvoch miestach poukazuje na nutnosť jeho riešenia. V recitáli 49 GDPR sa spo-
mínajú tímy na riešenie bezpečnostných incidentov a ich činnosť ako súčasť 
zabezpečenia ochrany osobných údajov. Druhým miestom je článok 32 GDPR, 
ktorý sa venuje bezpečnosti spracúvania osobných údajov. V rámci tohto článku 

412 Brno University Hospital ransomware attack (2020) [online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné 
na: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Brno_University_Hospital_ransomware_attack_
(2020)

413 MUTHUPPALANIAPPAN, M., STEVENSON, K. Healthcare cyber-attacks and the CO-
VID-19 pandemic: an urgent threat to global health. International Journal for Quality in 
Health Care. 2020, Sep. 27.
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sa medzi bezpečnostné opatrenia zaraďuje aj „schopnosť včas obnoviť dostupnosť 
osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu“.

V rámci tejto kapitoly budeme používať všeobecnejší pojem, aký nám posky-
tuje NIS smernica a slovenský zákon o KB, a to počítačový bezpečnostný incident. 
Ide o porušenie alebo bezprostrednú hrozbu porušenia pravidiel počítačovej 
bezpečnosti, prijateľných zásad používania alebo štandardných bezpečnostných 
postupov.414 Používaním tohto pojmu z praktického hľadiska rozšírime oblasť 
kybernetickej bezpečnosti o tie časti informačnej bezpečnosti, ktoré kyberne-
tickou bezpečnosťou nie sú pokryté.415 Ide takto o širšie poňatie problematiky 
bezpečnostných incidentov, čo umožní lepšie spracovanie danej problematiky.

Podľa článku 4 (8) NIS smernice riešením incidentov sú všetky postupy na 
podporu odhaľovania, analýzy a obmedzenia následkov incidentu a reakcie naň. 
Podobnú definíciu podáva § 3 písm. o) zákona o KB, ktorý uvádza, že „riešením 
kybernetického bezpečnostného incidentu všetky postupy súvisiace s oznamova-
ním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na kybernetický bezpečnostný incident 
a s obmedzením jeho následkov“.

Riešenie počítačových bezpečnostných incidentov môžeme rozdeliť na pre-
ventívne (proaktívne) činnosti a reaktívne činnosti. Preventívne (proaktívne) 
činnosti sa zameriavajú na prevenciu počítačových bezpečnostných incidentov 
a zaraďujeme medzi ne podľa § 15 ods. 2 zákona o KB vytváranie bezpečnostné-
ho povedomia, spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, monitorovanie 
a evidenciu počítačových bezpečnostných incidentov a pod. 

Naopak reaktívne činnosti sa zameriavajú na riešenie počítačových bez-
pečnostných incidentov a sú nimi v zmysle § 15 ods. 3 zákona o KB najmä 
výstrahy a varovania, detekcia a analýza týchto bezpečnostných incidentov, re-
akcia, podpora na kybernetický bezpečnostný incident a koordinácia reakcií na 
kybernetické bezpečnostné incidenty, návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu 
pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu kybernetických bezpečnostných 
incidentov.

V rámci riešenia počítačových bezpečnostných incidentov v sektore zdra-
votníctva môžeme uvažovať o nasledujúcich kategóriách subjektov, ktoré sú 
zodpovedné za toto riešenie:

414 CICHONSKI, P. et al. Computer security incident handling guide. NIST Special Publication, 
2012, 800.61: 1-147.

415 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27032:2012 ‒ Information technology – Security techniques – Guidelines 
for cybersecurity.
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• prevádzkovatelia základných služieb – poskytovatelia zdravotnej starostli-
vosti,

• ústredný orgán – Ministerstvo zdravotníctva SR,
• tím na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) – národná 

bezpečnostná jednotka SK-CERT.
Z technického pohľadu má proces riešenia počítačových bezpečnostných 

incidentov niekoľko fáz.416 Prípravná fáza v sebe zahŕňa vytvorenie a školenie 
tímu na riešenie bezpečnostných incidentov a získanie potrebných nástrojov 
a zdrojov. Počas prípravy sa organizácia tiež snaží obmedziť počet bezpečnost-
ných incidentov, ku ktorým dôjde výberom a implementáciou súborov proak-
tívnych opatrení (ako výsledok analýzy rizík). Reziduálne riziko však nevyhnut-
ne pretrváva aj po zavedení týchto opatrení. Druhá fáza sa zameriava priamo 
na detekciu a analýzu bezpečnostného incidentu. Cieľom je detegovať incident 
v čo najkratšom čase a získať potrebné informácie o jeho rozsahu a následkoch. 
V rámci tretej fázy sa organizácia snaží zmierniť dopad bezpečnostného inci-
dentu tým, že ho zastaví a nakoniec sa z neho úplne zotaví. Počas tejto fázy sa 
aktivita často cyklicky vracia k detekcii a analýze. Napríklad, ak chceme zis-
tiť, či v rámci počítačovej siete máme ďalšie infikované zariadenia škodlivým 
kódom (malvérom). Po spracovaní incidentu (prvé tri fázy) organizácia vydá 
správu, v ktorej sa podrobne uvedú príčiny, následky a náklady bezpečnostného 
incidentu a kroky, ktoré by organizácia mala prijať, aby sa zabránilo budúcim 
podobným bezpečnostným incidentom. 

Pri riešení bezpečnostných incidentov sa stretávame s tzv. paradoxom detek-
cie úniku údajov (the Breach Detection Paradox).417 Na to, aby sme vedeli iden-
tifikovať únik údajov a vo všeobecnosti bezpečnostný incident, potrebujeme 
zbierať množstvo údajov. Pri prenose údajov v rámci počítačovej siete je nutné 
spracovať množstvo metaúdajov, napríklad sa zaznamenáva informácia o pride-
lení IP adresy a dĺžka pripojenia. Na zabezpečenie prihlasovania používateľov je 
nutné udržiavať informácie o používateľských účtoch a procese autentifikácie. 
Okrem toho si rôzne antimalvérové riešenia umiestnené na koncových zariade-
niach udržiavajú informácie o možných detekciách škodlivého kódu doplnené 

416 CICHONSKI, P. et al. Computer security incident handling guide. NIST Special Publica-
tion, 2012, 800.61: 1-147.

417 CORMACK, A. Processing Data to Protect Data: Resolving the Breach Detection Para-
dox. SCRIPTed. 2020;17:197. Dostupné na: https://script-ed.org/article/processing-da-
ta-to-protect-data-resolving-the-breach-detection-paradox/
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ďalšími informáciami o koncovom zariadení. Všetky tieto údaje obsahujú ča-
sové pečiatky a IP adresu.418 

Uvedené údaje v zmysle európskej právnej úpravy v oblasti ochrany osob-
ných údajov je možné považovať za osobné údaje419 a podľa toho treba k čin-
nosti detekcie bezpečnostného incidentu aj pristupovať. Je nutné dodržiavať 
základné zásady spracovania osobných údajov (napr. zásadu minimalizácie 
údajov), ako aj účel spracovania osobných údajov. 

Príkladom úniku údajov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti je 
uverejnenie zdravotnej dokumentácie pacienta na verejnom úložisku treťou 
osobou. Na riešenie spôsobu úniku údajov je potrebné zistiť všetky prístupy 
k zdravotnej dokumentácii konkrétneho pacienta, časové pečiatky, pristupujúce 
používateľské účty, IP adresy zariadení a pod. Všetky tieto informácie môžu 
napomôcť pri určení spôsobu úniku údajov, identifikácii používateľského účtu 
a potencionálnu identifikáciu úniku aj iných ako doposiaľ zverejnených údajov 
(zdravotnej dokumentácie). 

Paradox detekcie úniku údajov v danom prípade znamená, že na to, aby 
sme vedeli identifikovať postup útočníka a rozsah úniku údajov (zdravotnej sta-
rostlivosti), je nutné zbierať metaúdaje o sieťovej prevádzke a o používateľoch. 
Riešenie tohto paradoxu pre tento a ďalšie prípady je možné nájsť v európskej 
legislatíve, ako aj v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ. 

Podľa recitálu 49 GDPR spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnut-
ne potrebnom a primeranom na účely zaistenia bezpečnosti siete a informačnej 
bezpečnosti a na činnosti bezpečnostných tímov (napríklad riešenie bezpeč-
nostných incidentov) predstavuje oprávnený záujem dotknutého prevádzko-
vateľa údajov. Príkladom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré napomáha pri 
riešení tohto paradoxu, je rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Breyer.420 
V danom rozhodnutí Súdny dvor EÚ konštatoval, že uchovávanie a spracova-
nie údajov na detekciu a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov môže byť 
zákonné.

418 WEST-BROWN, M. et al. Handbook for Computer Security Incident Response Teams. Car-
negie-mellon university. Pittsburgh. 2003. 84 s. Dostupné na: https://resources.sei.cmu.
edu/library/asset-view.cfm?assetid=6305

419 Bližšie pozri rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. októbra 2016 vo veci C-582/14 Patrick 
Breyer proti Bundesrepublik Deutschland. Dostupné na: http://curia.europa.eu/juris/do-
cument/document.jsf?text= &docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&-
dir=&occ=first&part=1&cid=23015604

420 Ibidem.
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Súčasná právna úprava síce definuje bezpečnostný incident, ale už sa nevenuje 
bližšie bezpečnostným zraniteľnostiam. Bezpečnostnú zraniteľnosť môžeme defi-
novať ako slabosť aktíva alebo opatrenia, ktorá modifikuje riziko, ktoré je možné 
zneužiť jednou alebo viacerými bezpečnostnými hrozbami, teda potenciálnymi 
príčinami nežiaduceho incidentu, ktorý môže mať za následok poškodenie sys-
tému alebo organizácie.421 V sektore zdravotníctva môžeme uviesť ako príklad 
nedostatočné zabezpečenie prístupu k databáze pacientov, softvérovú chybu 
webového sídla nemocnice, neaktualizovaný operačný systém a pod. 

Pravidelný a neustály proces pozostávajúci z identifikácie, klasifikácie, ná-
pravy a zmierňovania zraniteľností označujeme ako manažment bezpečnostných 
zraniteľností.422 Ten je v súčasnej dobe považovaný za samostatnú službu posky-
tovanú, resp. realizovanú v rámci počítačových bezpečnostných tímov.423

Bez existencie zraniteľnosti nie je možné vykonať bezpečnostný útok, a teda 
nemôžeme dôjsť k bezpečnostnému incidentu. Inými slovami, pri bezpečnost-
nom incidente bude vždy prítomná aj bezpečnostná zraniteľnosť. Jedným z cie-
ľov riešenia bezpečnostného incidentu je aj identifikovať postup útočníka, čo so 
sebou prináša identifikáciu jednej, resp. viacerých bezpečnostných zraniteľností.

Ukážku dôsledkov bezpečnostnej zraniteľnosti je možné ukázať na príkla-
de. Predajca transkriptorov pre ortopedické centrum v Orlande urobil chybu 
počas aktualizácie softvéru, čo malo za následok vystavenie 19 101 záznamov 
pacientov počas dvoch mesiacov. Záznamy obsahovali mená pacientov, dátumy 
narodenia, podrobnosti o poistení, zamestnávateľoch a lekárskych ošetreniach. 
Predajca inovoval svoj softvér v decembri 2017 a počas celého procesu aktua-
lizácie bol server ponechaný otvorený pre verejnosť a umožnil prístup bez au-
tentifikácie. Spoločnosť Orlando Orthopedic sa o tomto porušení dozvedela 
vo februári 2018. Oficiálne vyhlásenie nevysvetľovalo, prečo organizácii trvalo 
upovedomenie pacientov takmer šesť mesiacov. V rámci HIPAA majú orga-

421 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion. ISO/IEC 27000: 2018 – Information technology – Security techniques – Information 
security management systems – Overview and vocabulary.

422 FOREMAN, P. Vulnerability management. CRC Press; 2019.
423 Bližšie pozri FIRST: CSIRT Services Framework, verzia 2.1. [online]. [cit. 27. 11. 2020]. 

Dostupné na: https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_fra-
mework_v2.1
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nizácie len 60 dní na to, aby informovali americké ministerstvo zdravotníctva 
a sociálnych služieb od okamihu zistenia porušenia.424

Dôležitou otázkou pri riešení bezpečnostných zraniteľností je aj stanovenie 
zodpovednosti za riešenie zraniteľnosti. To bude závisieť od viacerých aspektov. 
Okrem iného aj od toho, čoho sa predmetná zraniteľnosť týka. Teda, či ide o zra-
niteľnosť (chybu) v softvéri, hardvéri, v procesnom postupe, alebo u používateľa. 
Pri riešení bezpečnostného incidentu máme vždy minimálne dva povinné sub-
jekty, a to subjekt, ktorý vytvoril konkrétnu vec, postup a subjekt, ktorý danú 
vec a postup používa pri svojej činnosti. 

Z pohľadu sektora zdravotníctva, príkladom prvej skupiny subjektov môže 
byť aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý si sám vyvíja napríklad sys-
tém na objednávanie pacientov. V danom prípade je možné uvažovať o sekun-
dárnej právnej povinnosti za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného 
vzťahu medzi dodávateľom zraniteľného systému a poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti.

V druhom prípade pôjde o tie subjekty, ktoré sú povinné zabezpečiť infor-
mačnú a kybernetickú bezpečnosť (presné odôvodnenie), a teda v tomto prí-
pade uvažujeme o zodpovednosti za splnenie svojej primárnej zodpovednosti 
(responsibility). Ako sme už uviedli, k tomuto je potrebné, aby existovala právna 
norma, ktorá takúto zodpovednosť uvádza. 

Dôležitou otázkou je, pod ktorú právnu normu je možné riešenie bezpeč-
nostnej zraniteľnosti zaradiť. Riešenie v tomto smere nám ponúka právna úpra-
va jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti (§ 8 zákona 
o KB). Ako je uvedené v § 8 ods. 2 písm. j) súčasťou tohto informačného systé-
mu sú aj „výstrahy a varovania a ďalšie informácie slúžiace na minimalizovanie, 
odvrátenie alebo nápravu následkov kybernetického bezpečnostného inciden-
tu“. Podľa § 8 ods. 4 zákona o KB je súčasťou tohto informačného systému aj 
„centrálny systém včasného varovania, ktorý zaisťuje včasnú výmenu informácií 
o hrozbách, kybernetických bezpečnostných incidentoch a rizikách“. Ako sme už 
spomenuli, riziko a jeho vyhodnotenie v sebe zahŕňa nielen bezpečnostnú hroz-
bu, ale aj bezpečnostnú zraniteľnosť. Na základe uvedeného možno konštatovať, 
že napriek neexistencii výslovného uvedenia bezpečnostnej zraniteľnosti v našej 
právnej úprave je obsiahnutá v rámci nahlasovania ďalších dôležitých informá-
cií súvisiacich s riešením bezpečnostného incidentu alebo vo všeobecnosti so 
zabezpečením bezpečnosti. 

424 Bližšie pozri DAVIS, J. Third-party vendor error exposes data of 19K patients for 2 months 
[online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.healthcareitnews.com/news/third-
party-vendor-error-exposes-data-19k-patients-2-months



185

7.6 Zodpovednosť za riešenie bezpečnostných zraniteľností

Primárna povinnosť (responsibility) je pri hlásení bezpečnostných zraniteľ-
ností obsiahnutá v ustanovení § 8 ods. 6 zákona o KB, kde: „Ten, kto je povinný 
podľa zákona o KB poskytovať informácie, údaje a hlásenia prostredníctvom jed-
notného informačného systému kybernetickej bezpečnosti, je povinný ich poskyto-
vať bezodplatne a bezodkladne po tom, ako sa dozvie o skutočnosti zakladajúcej 
túto povinnosť.“

7.7 Zodpovednosť za oznámenie bezpečnostného incidentu

Z pohľadu právnej úpravy najviac prepracovanou oblasťou riešenia počítačo-
vých bezpečnostných incidentov je ich oznámenie. V rámci tejto kapitoly sa 
zameriavame na oznamovanie počítačových bezpečnostných incidentov z hľa-
diska právneho rámca informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Oznámenie bezpečnostného incidentu možno klasifikovať ako povinné 
oznámenie (čl. 14 GDPR, čl. 33, 34 NIS smernice, § 24 a 25 zákona o KB) a dob-
rovoľné oznámenie (čl. 20 NIS smernice). Dobrovoľné oznámenie znamená, že 
„subjekty, ktoré neboli identifikované ako prevádzkovatelia základných služieb 
a nie sú poskytovateľmi digitálnych služieb, môžu dobrovoľne oznámiť bezpečnost-
né incidenty, ktoré majú významný vplyv na kontinuitu služieb, ktoré poskytujú“ 
(čl. 20 ods. 1 NIS smernice, resp. § 26 zákona o KB). V prípade právnej úpravy 
ochrany osobných údajov inštitút dobrovoľného oznámenia z podstaty veci nee-
xistuje. Pri ochrane osobných údajov, resp. informačnej bezpečnosti sa notifiká-
cia bezpečnostného incidentu vzťahuje na všetky povinné subjekty. Ako sme už 
uviedli, existencia kritérií pre určenie základnej služby niektoré subjekty stavia 
mimo povinnosti uvedené v zákone o KB. To vytvára priestor pre dobrovoľné 
plnenie právnej povinnosti pre povinné subjekty.

Pri riešení bezpečnostných incidentov je možné identifikovať štyri dôležité 
otázky, ktoré ovplyvňujú samotné vykonávanie tohto dôležitého procesu:
• Kto oznamuje počítačový bezpečnostný incident?
• Komu sa oznamuje počítačový bezpečnostný incident?
• Aké druhy počítačových bezpečnostných incidentov sa oznamujú?
• Aká je lehota na oznámenie počítačového bezpečnostného incidentu?

V prípade kybernetickej bezpečnosti odpovede na uvedené otázky poskytuje 
NIS smernica. Tá súčasne zavádza povinnosť (čl. 14 NIS smernice) pre členské 
štáty stanoviť podmienky pre nahlasovanie kybernetických bezpečnostných in-
cidentov. Táto povinnosť je transponovaná v ustanoveniach § 24 ‒ § 26 zákona 
o KB. 
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Prvá a druhá otázka sú spojené so subjektmi, ktoré sú povinné oznámiť 
(bezpečnostný) incident (ďalej len „zodpovedný subjekt“) a osobami, ktorým 
bol (bezpečnostný) incident oznámený (ďalej len „notifikovaný subjekt“). Podľa 
NIS smernice sú zodpovednými subjektmi prevádzkovatelia základných slu-
žieb (napr. nemocnice) a poskytovatelia digitálnych služieb (napr. poskytovateľ 
e-shopov). Tieto subjekty ohlásia počítačové bezpečnostné incidenty prísluš-
nému orgánu alebo tímu na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov 
(v prípade sektora zdravotníctva národného tímu na riešenie bezpečnostných 
incidentov SK-CERT).

V prípade bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov, 
resp. informačnej bezpečnosti sú zodpovednými subjektmi prevádzkovateľ 
(controller) a sprostredkovateľ (processor). Tieto subjekty oznamujú počítačové 
bezpečnostné incidenty orgánom dohľadu (v prípade Slovenskej republiky je to 
Úrad na ochranu osobných údajov). Ak je pravdepodobné, že bezpečnostný in-
cident (napr. porušenie ochrany osobných údajov) bude mať za následok vysoký 
dopad na práva a slobody fyzických osôb, tieto subjekty oznámia dotknutému 
subjektu (napr. pacient, rodinný príslušník, ale aj zdravotný personál) tento 
druh bezpečnostného incidentu.

Keďže existuje prienik uvedených množín povinných subjektov, nastanú 
situácie, keď tieto subjekty budú musieť oznámiť bezpečnostný incident via-
cerým subjektom. Príkladom môžu byť poskytovateľ zdravotnej starostlivos-
ti ‒ nemocnica, ktorá je súčasne prevádzkovateľom základnej služby a súčas-
ne prevádzkovateľom v zmysle právnej úpravy osobných údajov. Nemocnica 
oznámi bezpečnostný incident tímu na riešenie počítačových bezpečnostných 
incidentov (CSIRT tímu), orgánom dohľadu (Úradu na ochranu osobných úda-
jov) a bude musieť zvážiť oznámenie aj dotknutej osobe (vzhľadom na dopad 
bezpečnostného incidentu).

Tretia otázka sa dotýka typu počítačového bezpečnostného incidentu, ktorý je 
nutné oznámiť. Prevádzkovatelia základných služieb oznamujú tie počítačové 
bezpečnostné incidenty, ktoré majú významný vplyv na kontinuitu základných 
služieb, ktoré poskytujú (čl. 14 ods. 3 NIS smernice). S cieľom určiť „význam 
dopadu počítačového bezpečnostného incidentu“ sa zohľadnia tieto parametre 
(čl. 14 ods. 4 NIS smernice):
a)  „počet používateľov, ktorých sa bezpečnostný incident dotýka,
b)  trvanie bezpečnostného incidentu a
c)  geografické rozloženie vzhľadom na oblasť ovplyvnenú bezpečnostným inci-

dentom“.
Vyššie ustanovenia NIS smernice boli transponované do § 24 zákona o KB. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona o KB: „Prevádzkovateľ základnej služby je povinný 
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hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý identifikuje na 
základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických 
bezpečnostných incidentov.“ V zmysle § 24 ods. 2 zákona o KB: „Závažný kyber-
netický bezpečnostný incident sa člení na kategóriu prvého (I) stupňa, druhého 
(II) stupňa a  tretieho (III) stupňa v závislosti od“ viacerých kritérií, ktoré sú 
precizované vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z., 
ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kyber-
netických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov:
a)  počtu používateľov základnej služby ‒ počtu pacientov, resp. aj iných osôb 

– v závislosti od kategórie sa počty používateľov pohybujú od 25 000 použí-
vateľov (I. stupeň), od 50 000 používateľov (II. stupeň) a od 100 000 používa-
teľov (III. stupeň). Narušenie informačného systému umožňujúceho overe-
nie výsledku testu na ochorenie Covid-19 spôsobené vírusom SARS-CoV-2, 
v ktorom je viac ako 100 000 používateľov, je možné zaradiť do kategórie III. 
stupňa. 

b)  dĺžky trvania kybernetického bezpečnostného incidentu a geografického roz-
šírenia kybernetického bezpečnostného incidentu (množstva poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti) – v tomto prípade ide o obmedzenie alebo naru-
šenie prevádzky základnej služby alebo prvku kritickej infraštruktúry v roz-
sahu viac ako 15 000 používateľských hodín (I. stupeň), viac ako 100 000 
používateľských hodín (II. stupeň), viac ako 500 000 používateľských hodín 
(III. stupeň), pričom pojem používateľská hodina sa týka počtu postihnu-
tých používateľov na území najmenej jedného okresu počas 60 min. Príkla-
dom môže byť nefunkčnosť informačného systému pre zdravotný personál 
záchrannej zdravotnej starostlivosti. III. stupeň závažného kybernetického 
bezpečnostného incidentu možno dosiahnuť nedostupnosťou služby pre 
1 000 osôb po dobu 500 hodín alebo aj pre 2 500 osôb po dobu 200 hodín.

c)  stupňa narušenia fungovania základnej služby – v tomto prípade ide o závaž-
ný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý spôsobil úplnú nedostupnosť 
služby (napr. prístup k zdravotnej starostlivosti v rámci ezdravie425), pre kto-
rú je možné zabezpečiť náhradné riešenie (II. stupeň), alebo pre ktorú nie je 
možné zabezpečiť náhradné riešenie (III. stupeň). Pre informačné systémy 
takého rozsahu a komplexnosti, akým je informačný systém ezdravie bude 
postupom času veľmi obťažné zabezpečiť náhradné riešenie. V súčasnej si-
tuácii sú stále k dispozícii údaje v papierovej podobe, resp. údaje v nemoc-

425 Bližšie pozri webové sídlo ezdravie [online]. [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.
ezdravotnictvo.sk/sk/o-ezdravie
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ničných informačných systémoch jednotlivých poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Z tohto dôvodu sa domnievame, že nefunkčnosť informačné-
ho systému ezdravie je možné zaradiť do kategórie II. stupňa. 

d)  rozsahu vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na hospodárske ale-
bo spoločenské činnosti štátu – v prípade poskytovateľov zdravotnej starostli-
vosti, resp. sektoru zdravotníctva uvažujeme o narušení, resp. znemožnení 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo môže viesť k obetiam na životoch, 
ale aj k hospodárskej strate a hmotnej škode. V prípade straty jedného živo-
ta pôjde o I. stupeň závažného kybernetického bezpečnostného incidentu, 
v prípade viac ako 100 obetí na životoch o II. stupeň a v prípade 500 mŕtvych 
o III. stupeň. Príkladom bezpečnostného incidentu by bol útok na infraš-
truktúru poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnice), ktorého 
dôsledkom by bolo prerušenie dodávky elektrickej energie, resp. iných ži-
votne dôležitých zdrojov (napr. dodávky kyslíka pre dýchacie prístroje). 
GDPR sa zameriava na špecifický typ počítačového bezpečnostného inci-

dentu ‒ porušenie ochrany osobných údajov. Podľa čl. 4 ods. 12 GDPR ide o po-
rušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, 
strate, pozmeneniu, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu k osobným 
údajom prenášaným, uchovávaným alebo inak spracovaným. V  porovnaní 
s NIS smernicou a zákonom o KB, ide o iný pohľad na počítačový bezpečnost-
ný incident. Zatiaľ čo NIS smernica a zákon o KB rozdeľuje typy počítačových 
bezpečnostných incidentov podľa ich dopadu, GDPR neberie do úvahy dopad, 
ale samotné správanie.

Poslednou skúmanou otázkou je lehota na oznámenie počítačového bez-
pečnostného incidentu. Tieto bezpečnostné incidenty sa oznámia bez zbytoč-
ného odkladu (čl. 14 ods. 3 NIS smernice). Zákon o KB v ustanovení § 8 ods. 6 
zákona o KB ukladá povinnosť bezodkladne oznámiť bezpečnostný incident, 
keď uvádza, že: „Ten, kto je povinný podľa zákona o KB poskytovať informácie, 
údaje a hlásenia prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej 
bezpečnosti, je povinný ich poskytovať bezodplatne a bezodkladne po tom, ako 
sa dozvie o skutočnosti zakladajúcej túto povinnosť.“ Bezpečnostné incidenty 
v oblasti ochrany osobných údajov sa oznamujú najneskôr 72 hodín po tom, ako 
sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ dozvedeli o počítačovom bezpečnost-
nom incidente. Ak sa oznámenie dozornému orgánu neuskutoční do 72 hodín, 
musí byť k nemu pripojené odôvodnenie omeškania.

Iba GDPR uvádza maximálnu hranicu na oznámenie bez zbytočného od-
kladu. Ostatné právne predpisy ju ponechávajú na posúdenie notifikovanému 
subjektu. Čas oznámenia je určený niekoľkými faktormi, či už technickými, 
právnymi alebo organizačnými. Malo by sa zvážiť v závislosti od typu a dopa-
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du bezpečnostného incidentu. V budúcnosti, keď budú k dispozícii konkrétne 
štatistické údaje, bolo by možné stanoviť skutočný odhadovaný čas potrebný na 
oznámenie bezpečnostného incidentu. Aj tu však bude potrebné zvážiť špecifiká 
notifikovaných subjektov. Uvedené poznámky sú zhrnuté v tabuľke 4.

Tabuľka 4  Porovnanie zodpovednosti za oznámenie bezpečnostného inci-
dentu

Právny rámec Povinný subjekt Notifikovaný 
subjekt

Typ (bezpeč-
nostného) 
incidentu

Čas pre 
oznámenie

GDPR prevádzkovateľ
sprostred-
kovateľ

orgán dohľadu
dotknutá osoba

únik osob-
ných údajov

bez zbytočného 
odkladu (max. 
72 hodín)

NIS smernica prevádzkova-
telia základ-
ných služieb
poskytovatelia 
digitálnych 
služieb

kompetentná 
autorita 

incident ‒ 
význam vplyvu
incident ‒ 
podstatný vplyv

bez zbytočné-
ho odkladu

Zákon o KB prevádzkova-
telia základ-
ných služieb
poskytovatelia 
digitálnych 
služieb

Národný bez-
pečnostný úrad 
‒ SK-CERT

závažný 
kybernetický 
bezpečnost-
ný incident, 
3 stupne 
závažnosti

bez zbytočné-
ho odkladu

7.8 Zhrnutie

V rámci tejto kapitoly sme sa zamerali na zodpovednosť za bezpečnosť pri po-
skytovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci kapitoly vychádzame z konceptu 
existencie viacerých typov zodpovednosti (responsibility, accountability a liabi-
lity). Ochranu osobných údajov v zmysle právnej úpravy GDPR rozširujeme na 
úroveň ochrany zdravotníckych informácií, a teda problematiky zodpovednosti 
v oblasti informačnej bezpečnosti. Súčasne pre úplnosť uvažujeme v rámci ka-
pitoly aj nad kybernetickou bezpečnosťou, ktorá nie je synonymom, ale dopl-
nením informačnej bezpečnosti. Vo viacerých aspektoch dochádza k prekrytiu 
týchto dvoch typov bezpečnosti.
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Kapitola precizovala teoretické východiská z druhej kapitoly tejto publikácie. 
Rozlišovanie jednotlivých typov zodpovednosti pri konkrétnych povinnostiach 
môže napomôcť pri zabezpečení bezpečnosti, resp. riešení bezpečnostných in-
cidentov. Kým GDPR ukladá povinnosti primárne pre prevádzkovateľov a v ur-
čitých prípadoch aj pre sprostredkovateľov, rozloženie povinností pri kyberne-
tickej bezpečnosti je viac diferencované. 

V rámci kapitoly sme sa bližšie venovali možnosti spoločného nazerania 
na informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Právna úprava kybernetickej bez-
pečnosti precizuje riešenie bezpečnostných incidentov a v určitom pohľade aj 
pokrýva bezpečnostné incidenty v zmysle GDPR. Od riešenia bezpečnostných 
incidentov je nutné rozlišovať riešenie bezpečnostných zraniteľností, ktoré sú 
elementárnou súčasťou samotného incidentu, ale ich odstránenie môže poten-
cionálnemu incidentu zabrániť. Najviac prepracovanou oblasťou pri riešení bez-
pečnostných incidentov je ich ohlasovanie. V rámci informačnej aj kybernetic-
kej bezpečnosti existujú jasné pravidlá, kto, komu, kedy a akým spôsobom má 
nahlásiť kybernetický bezpečnostný incident, resp. porušenie ochrany osobných 
údajov.
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8. kapitola 
PRÁVNE VZŤAHY PREVÁDZKOVATEĽA 
K  INÝM SUBJEKTOM V  RÁMCI OCHRANY 
OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

8.1  Všeobecne o právnych vzťahoch prevádzkovateľa  
a iných subjektov pri spracúvaní osobných údajov

Vzťahy vznikajúce v nadväznosti na ochranu osobných údajov sú obdobne ako 
iné kategórie právnych vzťahov determinované najmä obsahom týchto vzťahov, 
no nemenej podstatnými sú i subjekty, medzi ktorými tieto vzťahy s určitým 
obsahom vznikajú. Minimálnou požiadavkou z hľadiska subjektov je existen-
cia dvoch strán, stojacich na opačných stranách konštrukcie právneho vzťahu. 
V našom konkrétnom prípade to bude existencia vzťahu na jednej strane me-
dzi prevádzkovateľom, t. j. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a na strane 
druhej dotknutou stranou, t. j. pacientom. Vzťah etablovaný niektorým zo zá-
konnou úpravou reglementovaným právnym základom nemôže existovať bez 
týchto dvoch subjektov. Tieto subjekty predstavujú esentialia negotii predmetné-
ho právneho vzťahu. Prítomnosť iných subjektov zabezpečujúcich určitý aspekt 
hlavného právneho vzťahu je možnosť, nie zákonná nevyhnutnosť. Absencia 
sekundárnych subjektov, t. j. subjektov, ktoré môžu dotvárať primárny vzťah 
medzi prevádzkovateľom a  dotknutou osobou, neaktivuje zákonnú sankciu 
neplatnosti záväzkového vzťahu. Na druhej strane však „obohatenie“ základ-
ného právneho vzťahu o ďalšie subjekty, a tým vzťahové roviny môže zásadne 
determinovať kvalitu realizácia práv a povinností vyplývajúcich z primárneho 
vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Najmä v prípade subjektu 
sprostredkovateľa je zámerom skvalitnenie primárneho vzťahu v zmysle od-
bremenenia prevádzkovateľa od osobného plnenia zákonných povinností a ich 
prenesenie na tretiu osobu, t. j. sprostredkovateľa. 

Táto kapitola monografie bude venovaná analýze primárneho vzťahu a se-
kundárnych vzťahov, ktoré sa v súlade so stavom de lege lata môžu upínať a nad-
väzovať na primárny vzťah. Primárny vzťah, t. j. vzťah medzi prevádzkovate-
ľom, teda poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dotknutou osobou, t. j. 
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pacientom bude analyzovaný len v limitovanom rozsahu, keďže nie je ústrednou 
témou tejto kapitoly, ale je analyzovaný v iných častiach tejto monografie. Vzťah 
medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou je však východiskom pre analýzu 
ďalších aspektov. Okrajovo sa teda vrátime k bazálnym aspektom tohto vzťahu. 
Ďalším rozmerom problematiky, ktorému nebudeme venovať pozornosť v tej-
to kapitole, je vzťah poskytovateľa zdravotnej starostlivosti smerom dovnútra 
zdravotníckeho zariadenia a spracúvania iných kategórií osobných údajov so 
zreteľom na plnenie iných zákonných povinností (napr. pracovnoprávne vzťa-
hy).426 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v závislosti od právnej formy 
často i zamestnávateľom a je povinný realizovať ustanovenia európskeho práva 
a vnútroštátnej právnej úpravy regulujúcej ochranu osobných údajov aj so zre-
teľom na uzatvorené pracovnoprávne vzťahy (aj ďalšie právne vzťahy, v rámci 
ktorých spracúva osobné údaje). 

Ako sme už uviedli vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
a pacientom je určujúcim faktorom pre existenciu ďalších aspektov i ďalších 
subjektov. Samozrejme, treba zobrať do úvahy samotný fakt, že v prípade zá-
niku vzťahu voči konkrétnemu pacientovi len v minime prípadov sám osebe 
ovplyvní existenciu ďalších aspektov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je 
z hľadiska subjektov masovou záležitosťou a prevádzkovateľ vstupuje do vzťa-
hov s množstvom pacientov, v kontexte ochrany údajov s dotknutými osobami. 
Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, teda pre-
vádzkovateľom a dotknutou osobou je kreovaný na základe predpisov týkajú-
cich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Samotný vzťah medzi prevádz-
kovateľom ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dotknutou osobou 
ako pacientom je vzťahom spravidla doplnkovým, nie ústredným. Poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti je v tomto konkrétnom vzťahu conditione sine qua non. 
Bez poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je vzťah medzi poskytovateľom 
ako prevádzkovateľom a pacientom ako dotknutou osobou, ktorého objektom 
sú osobné údaje pacienta, t. j. dotknutej osoby, právne relevantný. 

Právny vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a akceptantom 
zdravotnej starostlivosti je právne etablovaný v zákone č. 576/2004 Z. z. o posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

426 Pozri bližšie ŽUĽOVÁ, J., ŠVEC, M. GDPR a ochrana záujmov zamestnanca. Bratislava: 
Friendrich Ebert Stiftung, 2019; VALENTOVÁ, T., HORECKÝ, J., ŠVEC, M. GDPR v pra-
covnoprávnej praxi. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. 
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niektorých zákonov. Definičné ohraničenie zdravotnej starostlivosti nachádza-
me v uvedených právnych predpisoch. Zaoberanie sa tým, čo je a čo, naopak, 
nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je rozhodujúce pre posudzovanie 
subjektov v rámci nami skúmaných vzťahov. Teda vzťah medzi určitým po-
skytovateľom zdravotnej starostlivosti a prijímateľom zdravotnej starostlivosti 
sa aktivizuje po splnení viacerých zákonných predpokladov a podmienok. Vo 
vzťahu k hodnoteniu právnej subjektivity subjektov v rámci právnych vzťahov 
pri poskytovaní zdravotnej spôsobilosti sa nám k všeobecným požiadavkám 
pričleňujú aj osobitné, špecifické požiadavky. 

Predtým sme uviedli, že minimálnou požiadavkou pre existenciu právne-
ho vzťahu, je subjekt prevádzkovateľ a subjekt dotknutá osoba. Základná línia 
zodpovednostného vzťahu, ktorý sledujeme v tejto monografii, je zodpovednosť 
prevádzkovateľa za spracovanie osobných údajov dotknutej osoby. K tomuto 
primárnemu vzťahu sa fakultatívne pridružujú ďalšie vzťahové roviny. V ďalších 
riadkoch sa budeme venovať analýze vzťahu prevádzkovateľa k ďalším subjek-
tom, ktoré sa môžu pridružiť k hlavnému vzťahu. Analýze práv a povinností 
týchto sekundárnych subjektov a analýze, akým spôsobom existencia týchto 
vzťahov ovplyvňuje zodpovednosť prevádzkovateľa, sa venujeme v ďalšom texte. 

Ešte kým sa dostaneme podrobnejšie k analýze samotného inštitútu zodpo-
vednosti prevádzkovateľa a jeho determinovaniu existenciou ďalších subjektov 
na vzťahovej priamke poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – pacient, krátko sa 
dotkneme analýzy komplikovanosti vzťahov súvisiacich s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti. Historicky prvotný režim upravujúci vzťahy pri poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti bol jednoduchý.427 Spomenutá vzťahová priamka 
medzi lekárom a  pacientom nebola systémovo narúšaná ďalšími subjektmi. 
Postupne do tohto vzťahu týkajúceho sa poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pribudli ďalšie subjekty, a to najmä zdravotné poisťovne.

V rámci súčasného modelu poskytovania zdravotnej starostlivosti môžu 
vznikať v zásade 3 druhy dvojstranných vzťahov, ktoré spolu úzko súvisia. Prvú 
rovinu predstavuje vzťah pacienta a  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
ktorého obsahom je zo strany pacienta právo na poskytnutie služieb zdravot-
nej starostlivosti a zo strany zdravotníckeho zariadenia povinnosť poskytnutia 
tejto služby. Druhým vzťahom je vzťah medzi pacientom (poistencom) a zdra-
votnou poisťovňou, ktorého obsahom je právo pacienta (poistenca) na úhradu 
za úkony zdravotnej starostlivosti a povinnosť odvádzať zdravotnej poisťovni 
zmluvné či zákonné úhrady. Tejto povinnosti pacienta zodpovedá nárok zdra-

427 DOLEŽAL, T. In: CSACH, K., HUSÁR, J. et at. Profesijná zodpovednosť. Košice: UPJŠ, 
2011, s. 281. 
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votnej poisťovne na tieto platby. Ilustrované roviny dopĺňa tretia, a tou je vzťah 
medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou poisťovňou, ktorej obsahom je 
záväzok zdravotníckeho zariadenia poskytnúť poistencom poisťovne zdravotné 
služby v dohodnutom rozsahu a záväzok poisťovne poskytovať úhradu za zdra-
votné úkony.428 Okrem týchto vzťahov sa k primárnemu vzťahu upínajú aj ďalšie 
vzťahy kreované už spravidla zákonnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 

Prevádzkovateľ, teda subjekt, ktorý sám alebo spoločne s  inými vymedzí 
účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo 
vlastnom mene, je obligatórnou súčasťou právneho vzťahu a z hľadiska jeho po-
stavenia pôjde o subjekt, u ktorého prevažujú najmä povinnosti. Primárnu líniu 
zodpovednostného vzťahu identifikujeme vo vzťahu medzi prevádzkovateľom 
a dotknutou osobou, t. j. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. 
Primárna rovina zodpovednostného vzťahu je teda rozhodujúcou, keďže v rám-
ci tohto vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou identifikujeme to, 
či právny vzťah má všetky prvky, ktoré vyžaduje zákon, eventuálne, či v rámci 
tohto vzťahu existuje určitý nedostatok, určitá vada. Zodpovednostný vzťah 
definovaný významnými teoretikmi429 je determinovaný viacerými podmien-
kami sine qua non, medzi ktoré patrí aj konanie povinnej osoby. Nebudeme sa 
podrobnejšie venovať analýze teoreticko-právnych východísk zodpovednosti 
v rámci GDPR a následne aj nového zákona o ochrane osobných údajov.430 Bu-
deme však analyzovať zodpovednostný vzťah s akcentom na tretie osoby, ktoré 
sa v rámci procesu spracovania osobných údajov v zdravotníctve vyskytujú. 

8.2 Prevádzkovateľ a spoloční prevádzkovatelia 

Realizácia zákonných povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov 
kladie na prevádzkovateľov určité materiálne požiadavky spojené s potrebou 
zaobstarania nevyhnutného technického a  ďalšieho vybavenia potrebného 
k agende spracúvania osobných údajov. Tieto požiadavky môžu byť intenzív-
nejšie zaťažujúce v prípade menších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

428 Prevzaté DOLEŽAL, T. In: CSACH, K., HUSÁR, J. et at. Profesijná zodpovednosť. Košice, 
UPJŠ, 2011, s. 282.

429 KNAPP, V., PLAN, K. Učebnica československého občianskeho práva. II. zväzok. Bratislava: 
Obzor, 1965; KNAPPOVÁ, M. Povinnost a odpovědnost v občanskem právu. Praha: Euro-
lex Bohemia, 2003; 

430 K tomu bližšie pozri kapitolu 2. 
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teda najmä rôznych súkromných ambulancií, ktoré sú z hľadiska osobitného 
zákona431 podnikateľmi, a teda aj prevádzkovateľmi v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov nerieši právna 
úprava kategorizáciu prevádzkovateľov vzhľadom na ich veľkosť či rozsiahlosť 
spracúvania osobných údajov. Zákon nedefinuje kvantitatívne parametre, za 
ktorých je prevádzkovateľ povinný spracúvať osobné údaje samostatne. Z de-
finície jednotlivých aspektov spracúvania osobných údajov, najmä z definície 
osoby prevádzkovateľa v ustanovení § 5 písm. o) zákona a z vymedzenia jed-
notlivých zásad a podmienok pre spracúvanie osobných údajov sme nevyab-
strahovali kvantitatívny limit pre zákonný príkaz spracúvania osobných údajov. 
Dôvodom pre túto skutočnosť je zákonná povinnosť aj pri minimálnom splnení 
zákonom stanovených podmienok plniť zákonom stanovené povinnosti. 

Aj napriek neexistencii zákonom stanovených kvantitatívnych limitov pre 
zákonnú požiadavku spracúvania osobných údajov poskytuje zákon najmä 
menším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti možnosť odbremenenia od 
spracúvania osobných údajov. Spomenuté odbremenenie však nemožno vnímať 
v právnom zmysle, ale v zmysle materiálnom, teda technicko-organizačnom. 
Predtým sme už uviedli, že agenda spracúvania osobných údajov kladie na kaž-
dého prevádzkovateľa určité materiálno-organizačné požiadavky. Náklady na 
obstaranie týchto požiadaviek môžu prevádzkovatelia za zákonom stanovených 
podmienok znášať viacerí spoločne prostredníctvom inštitútu spoločnej pre-
vádzky, resp. ako spoloční prevádzkovatelia. Pojem spoloční prevádzkovatelia 
predchádzajúci zákon o ochrane osobných údajov, ani smernica o ochrane osob-
ných údajov nepoznali, avšak aj napriek tomu oba uvedené predpisy s takouto 
situáciou explicitne bez toho, aby zavádzali osobitné marginálne označovanie, 
rátali.432 Zákonná definícia prevádzkovateľa súčasná i tá predchádzajúca akcen-
tovala vo vymedzení subjektu možnosť vymedzenia účelu spracovania osobných 
údajov samostatne alebo spoločne s inými. Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. b) zá-
kona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bolo v časti vymedzenia sub-
jektu prevádzkovateľa prevzaté do nového zákona o ochrane osobných údajov. 

Pre posudzovanie toho, či ide alebo nie o spoločných prevádzkovateľov, je 
rozhodujúce, či spoločne určili účel a prostriedky spracúvania, bez ohľadu na to, 
v akom rozsahu sa na určení každý z nich podieľal.433 Otázka podielu na určení 

431 Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
432 Rovnako aj HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. Nariadenie o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: Eurokó-
dex, 2018, s. 307. 

433 Ibidem, s. 307.
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spracúvania osobných údajov je podľa nášho názoru iluzórna, keďže nie je prak-
ticky možné určiť aspekty vplyvu na určenie účelu a prostriedkov spracúvania 
osobných údajov. Táto zákonom formulovaná požiadavka však indikuje to, že za 
prevádzkovateľa sa považuje každý samostatný subjekt práva splňujúci zákon-
né požiadavky. Jeho prejav vôle smerujúci k tomu, aby realizoval spracúvanie 
osobných údajov spoločne s ďalším subjektom, je preto vyžadovaným úkonom. 

Spoloční prevádzkovatelia musia transparentným spôsobom určiť a dohod-
núť sa na spoločnom spracovaní osobných údajov.434 GDPR a ani zákon o ochra-
ne osobných údajov pritom neurčujú formu dohody, keď stanovujú, že v dohode 
sú povinní transparentne určiť zodpovednosť každého z nich za plnenie povin-
ností a úloh podľa tohto zákona, najmä ak ide o vykonávanie práv dotknutej 
osoby. V dohode sú tiež povinní určiť kontaktné miesto pre dotknutú osobu. 
V záujme právnej istoty a s cieľom zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť 
Európsky výbor pre ochranu údajov odporúča, aby sa takáto dohoda realizo-
vala vo forme záväzného dokumentu, teda najmä zmluvy alebo prípadne iného 
právne záväzného dokumentu v súlade s právom EÚ alebo právom členského 
štátu, ktoré sa na postavenie prevádzkovateľov vzťahuje.435 Vzhľadom na uve-
dené bude optimálne uzatvárať takúto dohodu v písomnej podobe, i keď zákon 
túto požiadavku neformuluje, avšak na druhej strane požaduje, aby základné 
časti dohody (identifikácia spoločných prevádzkovateľov, predmet zmluvy, doba 
platnosti zmluvy, kontaktné miesto pre dotknutú osobu) spoloční prevádzkova-
telia poskytli dotknutým osobám. 

Postavenie spoločných prevádzkovateľov a  ich zodpovednosť vo vzťahu 
k spracovávaniu osobných údajov si upravia spoloční prevádzkovatelia v pred-
metnej dohode, ktorej podstatné časti musia byť dotknutým osobám transpa-
rentne sprístupnené (podľa našej skúsenosti tak poskytovatelia zdravotnej sta-
rostlivosti v súčasnosti robia prostredníctvom svojich webových sídel). Otázna 
je miera podielu jednotlivých prevádzkovateľov pri komplexnom posudzovaní 
zodpovednosti za spracúvanie osobných údajov a limitácia miery zodpoved-
nosti jednotlivých prevádzkovateľov. S  tým veľmi intenzívne súvisí miera li-
mitácie uplatňovaných nárokov vo vzťahu k  jednotlivým prevádzkovateľom, 
najmä náhrada škody za porušenie povinností pri spracúvaní osobných údajov 

434 Usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) č. 7/2020 (prijaté 2. septem-
bra 2020) ku konceptu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. 

435 Usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) č. 7/2020 (prijaté 2. sep-
tembra 2020) ku konceptu prevádzkovateľa a  sprostredkovateľa – verzia 1.0 [online]. 
[cit. 1. 11. 2020]. Dostupné na: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consulta-
tions-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
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dotknutých osôb. V kontexte obchodnoprávnej zodpovednosti a limitácie ná-
hrady škody podľa Obchodného zákonníka sa dlhodobo diskutuje, či je možno 
limitovať náhradu škody. 

V nadväznosti na limitáciu miery zodpovednosti v rámci vzťahov medzi 
spoločnými prevádzkovateľmi si treba všimnúť relatívne jednoznačnú právnu 
úpravu, ktorá reflektuje možnosť limitácie v ustanovení § 33 ods. 1, podľa ktoré-
ho si dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia dohodou určia zodpovednosť každého 
z nich za plnenie povinností a úloh podľa tohto zákona, najmä pokiaľ ide o vy-
konávanie práv dotknutej osoby. Ďalej zákon v tomto ustanovení nerozvádza 
kvalitatívne podmienky takejto dohody a jej právne účinky. V ustanovení § 33 
ods. 1 zákona však zákonodarca deklaruje, že bez ohľadu na podmienky takej-
to dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi môže dotknutá osoba uplat-
niť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. 
Z  toho vyplýva, že dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi má právne 
účinky inter partes, t. j. smerom dovnútra právneho vzťahu medzi zmluvnými 
stranami. Vo vzťahu k dotknutým osobám nemá takáto zmluvná limitácia práv-
ne účinky. A tak pacient – dotknutá osoba sa môže rozhodnúť, ktorého prevádz-
kovateľa zo skupiny spoločných prevádzkovateľov bude kontaktovať, dotazovať, 
prípadne si aj uplatňovať právne nároky plynúce z porušenia povinnosti pri 
spracovaní osobných údajov. Pacient nemusí po návšteve konkrétnej súkromnej 
ambulancie, ktorá má uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, pátrať 
po tom, ako majú títo prevádzkovatelia vyriešenú ochranu osobných údajov, 
ktorý prevádzkovateľ má aké povinnosti atď. Môže si svoje práva uplatňovať 
voči ktorémukoľvek prevádzkovateľovi, môže postupovať úplne pragmaticky 
a uplatniť si práva priamo voči svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos-
ti. Spravidla majú tieto situácie spoloční prevádzkovatelia aj priamo ošetrené 
v uzavretej dohode. 

8.3 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ 

Sprostredkovateľ je subjekt, ktorý sa môže, ale zároveň aj nemusí vyskytnúť 
v konkrétnej reťazi vzťahov pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov. Už 
z označenia tohto subjektu vyplýva, že jeho funkcia je „niečo“ sprostredkovať, 
pričom však z podstaty inštitútu vyplýva, že sprostredkovanie je len možnosť, 
a nie nevyhnutnosť. Sprostredkovanie v rámci spracúvania osobných údajov je 
inštitútom odlišným od sprostredkovania v kontexte obchodného práva. Ide 
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o historický pojem z prvého česko-slovenského zákona o ochrane osobných 
údajov z roku 1992, ktorý pracoval s pojmom sprostredkovateľ informácií.436

Prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť, či využije alebo nevyužije prostrední-
ka/sprostredkovateľa pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov. Jeho voľba 
pre túto fakultatívnu možnosť závisí od schopnosti prevádzkovateľa postarať sa 
o spracúvanie osobných údajov sám. Jeho možnosti a schopnosti ovplyvňuje 
množstvo faktorov na jeho strane, ale aj na strane konkrétneho sprostredkova-
teľa. Pri výbere sprostredkovateľa by mal prevádzkovateľ zohľadňovať odborné 
znalosti, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, ako aj schopnosť 
zabezpečiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. 

Podľa stanoviska pracovnej skupiny čl. 29 č. 1/2010 k pojmom „prevádzkova-
teľ“ a „sprostredkovateľ“ dve základné podmienky právnej kvalifikácie subjektu 
za sprostredkovateľa spočívajú na jednej strane v tom, že musí byť samostatnou 
(spravidla, ale nie nevyhnutne právnickou) osobou s vlastnou právnou subjek-
tivitou vo vzťahu k prevádzkovateľovi a na druhej strane musí spracúvať osobné 
údaje v prevádzkovateľovom mene.437 S totožnými východiskami pre definíciu 
sprostredkovateľa nakladá aj usmernenie Európskeho výboru pre ochranu úda-
jov438 č. 7/2020 ku konceptu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (verzia 1.0.).439 
Samostatná entita znamená, že prevádzkovateľ sa rozhodne delegovať všetky 
alebo niektoré činnosti pri spracovaní údajov na externú organizáciu. V rámci 
skupiny spoločností môže jedna spoločnosť pôsobiť ako sprostredkovateľ inej 
spoločnosti, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ, pričom obe spoločnosti sú sa-
mostatné entity. Na druhej strane oddelenie v rámci spoločnosti nemôže byť 
vo všeobecnosti sprostredkovateľom iného oddelenia v rámci toho istého sub-
jektu.440 

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, kto-
rý rozhoduje o účele a dôvode spracúvania. Vzťah medzi prevádzkovateľom 

436 Sprostredkovateľ podľa čl. 28 GDPR – s kým musíte uzavrieť sprostredkovateľskú zmlu-
vu [online]. [cit. 1. 11. 2020]. Dostupné na: https://www.dagital.sk/blog/sprostredkova-
tel-podla-cl-28-gdpr-s-kym-musite-uzavriet-sprostredkovatelsku-zmluvu 

437 ZIMEN, O. In: BERTHOTY, J. et al. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 
Praha: C. H. Beck, 2018, s. 168. 

438 Európsky výbor je pre ochranu osobných údajov. 
439 [cit. 1. 11. 2020]. Dostupné na: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consulta-

tions-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
440 Usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) č. 7/2020 (prijaté 2. sep-

tembra 2020) ku konceptu prevádzkovateľa a  sprostredkovateľa – verzia 1.0 [online]. 
[cit. 1. 11. 2020]. Dostupné na: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consulta-
tions-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
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a sprostredkovateľom je vzťahom obchodným, keďže sprostredkovateľ vykonáva 
tieto činnosti pre prevádzkovateľa ako profesionál – odborník. Za sprostredko-
vateľa sa nepovažuje zamestnanec prevádzkovateľa. Ten, ak nakladá s osobnými 
údajmi, tak v mene prevádzkovateľa, ako keby s nimi nakladal on sám (napr. 
lekár zamestnaný v zdravotníckom zariadení nakladá s osobnými údajmi v mene 
svojho zamestnávateľa, teda prevádzkovateľa, rovnako to platí pre ďalší personál). 
Následne vzťah tohto zamestnanca a prevádzkovateľa sa spravuje pri zabezpečo-
vaní adekvátnej ochrany spracovávaných údajov uzatvorenou pracovnou zmlu-
vou a príslušnými právnymi predpismi. Ak príslušný zamestnanec poruší svoje 
povinnosti a týmto dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov pacienta, tak 
toto porušenie je pričítateľné samotnému prevádzkovateľovi, nie konkrétnemu 
zamestnancovi. Sankcionovateľnosť jeho konania (alebo nekonania) sa bude 
následne riešiť podľa pravidiel pracovného práva. 

Ako sme už uviedli, sprostredkovateľ vystupuje pri správe osobných údajov 
ako profesionál a vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom je oso-
bitným zmluvným vzťahom. Tento vzťah sa riadi ustanoveniami GDPR a usta-
noveniami zákona o ochrane osobných údajov. Právny základ pre právny vzťah 
medzi prevádzkovateľom, resp. spoločnými prevádzkovateľmi a sprostredko-
vateľom pri spracúvaní osobných údajov je upravený v článku 28 (3) GDPR 
a v ustanovení § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov a nasl. Európsky 
zákonodarca i  tuzemská právna úprava zhodne vychádzajú z  toho, že vzťah 
môže byť kreovaný na zmluvnom základe alebo na základe iného právneho 
úkonu. Zmluvné založenie právneho vzťahu je štandardným pre dobrovoľné 
kreovanie záväzkového vzťahu. Právna úprava však ráta aj so založením vzťahu 
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom aj prostredníctvom iného práv-
neho aktu podľa práva Únie alebo práva členského štátu EÚ. Pojem „právny akt“ 
nariadenie spája najmä s normatívnou činnosťou orgánov verejnej správy, ale 
nie je vylúčené, že tento pojem zahŕňa aj právny úkon, teda prejav vôle sme-
rujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy 
spájajú s týmto prejavom.441

Tento vzťah sa spravidla subsidiárne riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, i keď označenie tejto 
zmluvy nemusí byť priamo sprostredkovateľská. V praxi sú frekventovanejšie 
označenia: napr. zmluva o spracúvaní osobných údajov.6 Tento jav je pocho-
piteľný, keďže sprostredkovateľská zmluva môže evokovať sprostredkovanie 

441 HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. Nariadenie o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2018, 
s. 317.
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rôznorodých záležitostí, kým označenie zmluva o ochrane osobných údajov, 
prípadne zmluva o spracúvaní osobných údajov je jednoznačnejšie. 

8.3.1 Zodpovednosť sprostredkovateľa 
V súvislosti so zodpovednostným vzťahom medzi prevádzkovateľom, sprostred-
kovateľom a na strane druhej dotknutou osobou je nová právna úprava pre-
cíznejšia a striktnejšia. Rigoróznejšia je najmä so zreteľom na intenzívnejšie 
vymedzenie vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Prevádz-
kovateľ je v súlade so zásadou zodpovednosti (§ 12 zákona) tým subjektom, 
ktorý je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných 
údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami osobných údajov a je 
povinný tento súlad na požiadanie úradu preukázať. Jednou z kľúčových povin-
ností sprostredkovateľa vo vzájomnom vzťahu s prevádzkovateľom je povinnosť 
sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje len na základe a v rozsahu zdoku-
mentovaných pokynov prevádzkovateľa.442 Predtým sme uviedli, že v prvom 
rade zodpovedá za súladnosť spracúvania prevádzkovateľ. V prípade nedostat-
kov v procese spracúvania osobných údajov je prevádzkovateľ tým subjektom, 
ktorý bude sankcionovaný príslušným orgánom. Prevádzkovateľ zodpovedá aj 
v tom prípade, ak tieto nedostatky boli spôsobené činnosťou ďalšieho subjektu, 
teda napríklad sprostredkovateľom. Zároveň však nariadenie i zákon dôraznej-
šie zaviedli určité povinnosti prevenčného charakteru, ktoré je prevádzkovateľ 
povinný pred poverením sprostredkovateľa vykonať. Predtým, ako prevádzko-
vateľ poverí sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov vo svojom mene, 
je povinný preveriť relevanciu sprostredkovateľa. Z hľadiska právnej úpravy de 
lege lata je relevantným ten sprostredkovateľ, ktorý poskytuje dostatočné záruky 
na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracú-
vanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a aby sa zabezpečila ochrana 
práv dotknutej osoby. Teda právna úprava ukladá prevádzkovateľovi zaoberať sa 
hodnotením toho, či je vybraná osoba spôsobilá zabezpečiť adekvátnu ochranu 
osobných údajov. To by malo byť koniec-koncov aj záujmom prevádzkovateľa, 
keďže sprostredkovateľ je medzičlánkom v rámci realizácie jeho zákonnej po-
vinnosti nakladania so spracúvanými osobnými údajmi lege artis. S tým súvisí 
aj skutočnosť, že prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas od dotknutej osoby na spra-
covávanie jej osobných údajov prostredníctvom tretej osoby, keďže sprostred-
kovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v mene, na základe poverenia 
a podľa pokynov prevádzkovateľa. Reťazec vzťahov sa môže na základe dohody 
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom ešte rozšíriť, a to o osobu ďal-

442 Ibidem, s. 318. 
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šieho sprostredkovateľa, teda reťazec bude prevádzkovateľ – sprostredkovateľ 
– sprostredkovateľ sprostredkovateľa. 

Sprostredkovateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za plnenie povinností vyplý-
vajúcich z uzavretého záväzkového vzťahu, pričom zmluva alebo prípadne iný 
právny úkon musia v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona vymedziť poža-
dované náležitosti takejto zmluvy a konkretizovať povinnosti sprostredkovateľa. 
Povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce zo zákonnej úpravy sú formulované 
obligatórne, keďže zákon autoritatívne požaduje, aby zmluva alebo iný práv-
ny úkon ustanovili, že sprostredkovateľ je povinný vykonávať svoje povinnosti 
v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 písm. a) až i). Text zákonnej úpravy v usta-
novení § 34 ods. 3 však nie je z nášho pohľadu celkom jasný alebo formulačne 
precízny, keďže v predmetnej stati je uvedené, že „v zmluve alebo inom právnom 
úkone sa musí ustanoviť najmä, že sprostredkovateľ je povinný…“. Z nášho po-
hľadu sa v dikcii zákona nevhodne spojili dve pojmové konštrukcie, ktoré pô-
sobia z hľadiska právnej záväznosti protichodne. V prvom rade je to gramatická 
konštrukcia formulovanej zákonnej povinnosti, ktorá je ustanovená rozkazova-
cím spôsobom. Teda, v zmluve alebo inom právnom úkone sa musí ustanoviť 
penzum povinností pre osobu sprostredkovateľa. Zároveň však dikcia zákona 
pokračuje použitím príslovky „najmä“, ktorá evokuje možnosť voľby, nie príkaz 
použitia všetkých vymedzených povinností. Výklad povinností sprostredkova-
teľa môže byť z nášho pohľadu preto problematický a nejasný. 

Zodpovednosť sprostredkovateľa vyplýva z  postavenia sprostredkovateľa 
ako subjektu, ktorý na seba preberá určité povinnosti, avšak nie je subjektom, 
ktorý je priamo zodpovedný za spracovanie osobných údajov dotknutej osoby. 
Primárne zodpovedným je prevádzkovateľ. 

8.4 Prevádzkovateľ a ďalšie subjekty – príjemca, tretie strany

V rámci spracovania osobných údajov vstupujú do regulovaného procesu na-
kladania s osobnými údajmi dotknutých osôb i ďalšie subjekty, ktoré sme do-
posiaľ nespomenuli a ktorých status vyplýva z predmetnej sféry poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť a jej poskytovanie je upravené 
v osobitnom zákone443 ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdra-
votnícki pracovníci s cieľom predĺžiť život fyzickej osoby, zvýšiť kvalitu jej života 
a zdravého vývoja budúcich generácií. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
zahŕňa široké penzum zdravotníckych úkonov, a to najmä prevenciu, dispenza-

443 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. 
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rizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť 
a pôrodnú asistenciu. V nadväznosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
sú osobné údaje dotknutých osôb často objektom transferu iným subjektom. 
Zákon o ochrane osobných údajov a GDPR rozoznávajú dva takéto subjek-
ty, príjemcu a  tretie osoby. Transfer osobných údajov mimo vzťahovej línie 
prevádzkovateľ – dotknutá osoba je vo sfére poskytovania zdravotnej starost-
livosti determinovaný aj ďalšími osobitnými zákonnými povinnosťami, ktoré 
sú zakotvené osobitnými predpismi. Medzi tieto predpisy patria najmä zákon 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 
Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 
alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je 
treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci 
konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa nepo-
važujú za príjemcov. Spracúvanie uvedených údajov orgánmi verejnej moci sa 
uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti 
od účelov spracúvania.444 Orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné 
údaje v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnej úlohy, naprí-
klad daňové a colné orgány, finančné spravodajské jednotky, nezávislé správne 
orgány alebo orgány finančného trhu zodpovedné za reguláciu trhov s cennými 
papiermi a dohľad nad nimi, by sa nemali považovať za príjemcov, ak v súlade 
s právom Únie alebo právom členského štátu prijímajú osobné údaje, ktoré sú 
nevyhnutné na vykonávanie určitého zisťovania vo všeobecnom záujme.445 Za 
príjemcu nemožno v nadväznosti na uvedené vymedzenie považovať ani orgány 
verejnej moci pôsobiace na úseku zdravotníctva, a to najmä ministerstvo zdra-
votníctva, orgány štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie SR. Na úseku 
zdravotníctva to je i Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,446 ktorý 
rovnako nemožno považovať za príjemcu. Ministerstvo a úrad spadajú do de-
finičného rozhrania inštitúcií, ktoré v súlade s právnym poriadkom prijímajú 
osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie zdravotníckeho zisťovania 
vo všeobecnom záujme. Samozrejme, v súvislosti so spracovávaním osobných 

444 Článok 4 (9) nariadenia o ochrane údajov. 
445 Odôvodnenie nariadenia o ochrane údajov – bod 31. 
446 Úrad verejného zdravotníctva SR je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre úze-

mie SR so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet minis-
terstva zdravotníctva. 
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údajov nemožno opomenúť ani ďalšie zákonné statusy ministerstva, Úradu ve-
rejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších subjektov pôsobiacich na 
úseku zdravotníctva. Tie však nie sú predmetom analýzy v tejto kapitole a ani 
v tejto monografii. Ministerstvo i ďalšie inštitúcie sa štandardne ocitajú v pozí-
ciách prevádzkovateľov či v pozícií sprostredkovateľa. 

Príjemcom sú napríklad zdravotné poisťovne, ktorým sa osobné údaje po-
skytujú na účely úhrady poskytnutých služieb z verejného zdravotného poiste-
nia. Príjemcom údajov môžu byť aj zmluvní partneri prevádzkovateľa na osobit-
né účely (napr. právne služby, audítorské služby, služby v oblasti informačných 
technológií etc.). 

Tretia strana je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 
agentúra alebo iný subjekt, ktorý nie je dotknutou osobou, prevádzkovate-
ľom, sprostredkovateľom alebo osobou poverenou prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom spracúvaním osobných údajov. Tretia strana je užší pojem 
ako príjemca. 

Pri etymologickej analýze pojmu „tretia strana“ dochádzame k záveru, že 
tento pojem označuje subjekt stojaci mimo základnej vzťahovej roviny vznika-
júcej pri spracúvaní osobných údajov. V kontexte ochrany osobných údajov tak 
môže ísť o osobu, ktorá nemá oprávnenie spracúvať.447 Pojem „tretia strana“ 
je používaný v GDPR na účely určenia zákazov, limitácií a ďalších povinností 
pre prípady, keď by osobné údaje mohli byť spracúvané inými osobami, kto-
ré pôvodne nemali osobné údaje spracúvať.448 Treťou stranou sú orgán štátnej 
správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo právnické 
alebo fyzické osoby, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje a ktoré tie-
to osobné údaje ďalej spracúvajú ako prevádzkovateľ vo svojom vlastnom449 
informačnom systéme. 

V rámci subjektov, ktoré vystupujú v procese spracovávania osobných úda-
jov v zdravotníctve, zastáva osobitné postavenie Národné centrum zdravotníc-
kych informácií (ďalej „národné centrum“, „NCZI“) ako štátna príspevková 
organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Postavenie 
a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 
informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie 

447 MESARČÍK, M. In: BERTHOTY, J. et al. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 
Praha: C. H. Beck, 2018, s. 168. 

448 Ibidem, s. 168.
449 [cit. 26. 09. 2020]. Dostupné na: https://www.ui42.sk/blog/gdpr-nove-pravidla-pri-ochra-

ne-osobnych-udajov-na-webe-avcms
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zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho systému, štandardizácie zdra-
votníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-infor-
mačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Z hľadiska údajov 
a nakladania s nimi sú najvýznamnejšími oprávnenia v oblasti ich správy. Ná-
rodné centrum je správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho 
informačného systému, pričom prevádzku národného zdravotníckeho infor-
mačného systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. 

Pozícia národného centra je špecifická, keďže pri svojej činnosti získava 
osobné údaje dotknutých osôb jednak priamo od konkrétnej dotknutej osoby, 
ako aj od tretích strán (napr. od zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti atď.). Údajovú základňu národného centra tvoria údaje 
z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú Národný 
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Národný register zdravotníc-
kych pracovníkov a Národných register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi. 
Do údajovej základne spadajú aj údaje z národných zdravotných registrov, údaje 
zo zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistické 
výkazy v zdravotníctve. 

S ohľadom na dotknuté osoby, v našom prípade pacientov, zohrávajú vý-
znamnú úlohu spomenuté národné zdravotné registre, ktoré sú zriaďované na 
základe zákona (§ 4 ods. 1 zákona o národnom zdravotníckom informačnom 
systéme). Sú to špecifické informačné systémy, ktoré vytvárajú prostredie pre 
zhromažďovanie, spracovávanie a analyzovanie údajov o hromadne sa vyskytu-
júcich a spoločensky závažných skupinách chorôb v SR (napr. Národný onkolo-
gický register, Národný register diabetes mellitus, Národný register vrodených 
chýb a ďalšie). 

Národné centrum vymedzuje svoju pôsobnosť vo vzťahu k zriadeným regis-
trom. Pri niektorých, resp. pri väčšine registrov zastáva pozíciu prevádzkovateľa, 
a to znamená, že priamo zhromažďuje a spracováva údaje do týchto registrov. 
Vzťah medzi národným centrom a dotknutými osobami je priamy, t. j. bez par-
ticipácie sprostredkovateľa. Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných 
údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich 
poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým 
sa poskytujú údaje z národných zdravotných registrov, upravuje zákon v oso-
bitnej prílohe č. 2 pre každý register zvlášť. V prípade vymedzených registrov 
(v súčasnosti sú to dva registre) vstupuje do vzťahu medzi prevádzkovateľom 
a dotknutou osobou sprostredkovateľ, ktorého národné centrum poverilo zbe-
rom a spracovaním údajov. Je zreteľné, že zber údajov do uvedených národných 
registrov je determinovaný verejným záujmom. Argumenty získavané abstra-
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hovaním z týchto údajov sú nevyhnutné pre aplikáciu efektívnejších postupov 
v stratégii zdravotnej politiky. Aj napriek tomuto musia zhromažďované infor-
mácie spĺňať zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov. 

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje z národných zdravot-
ných registrov sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa zákona o NCZI. 
Spracúvané osobné údaje z národných registrov sa poskytujú v anonymizovanej 
podobe MZ SR na účely výkonu zdravotníckej politiky a Ministerstvu financií 
SR na analytické účely. Možnosť využitia údajov z registrov je spojená s výraz-
nou ochranou postavenia jednotlivca, pacienta. Z registrov možno publikovať 
súhrnné údaje o výskyte určitého ochorenia, avšak nie údaje konkrétnych pa-
cientov. Prístup k údajom z národných zdravotných registrov majú zdravot-
nícki pracovníci v obmedzenom rozsahu. Východiskovými informáciami pre 
využívanie nikdy nie sú individuálne údaje o zdravotnom stave jednotlivých 
pacientov uchovávané v registroch. Údaje slúžia na abstrahovanie indikátorov 
zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti.450 Práve uvedené indikátory sú 
určujúce pre napĺňanie účelu národných registrov. 

8.5 Zhrnutie 

V tejto kapitole sme analyzovali inštitút zodpovednosti za spracovanie osob-
ných údajov so zreteľom na iné subjekty, ktoré sa v rámci spracovania osobných 
údajov môžu vyskytnúť. Primárny vzťah pri spracovaní osobných údajov tvo-
ria prevádzkovateľ a dotknutá osoba, pričom v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti to je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pacient. Základná 
východisková otázka, ktorú sme si kládli, je to, či prítomnosť iných subjektov 
má vplyv na kvalitatívnu stránku vzťahu vznikajúceho medzi prevádzkovate-
ľom a dotknutou osobou. Z  tohto hľadiska treba rozlišovať i ďalšie subjekty 
okrem prevádzkovateľa, t. j. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dotknu-
tou osobou, t. j. pacientom. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa okrem 
spomenutých subjektov vyskytujú i ďalšie subjekty, prítomnosť ktorých je de-
terminovaná zákonnými možnosťami a povinnosťami prevádzkovateľa. Pri nie-
ktorých, môžeme povedať vedľajších subjektoch, sa dá identifikovať istý vplyv 
na kvalitatívnu stránku vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
a pacientom pri ochrane osobných údajov pacienta ako dotknutej osoby. Toto 
tvrdenie platí najmä u sprostredkovateľa, ktorý vstupuje do vzťahu medzi pre-

450 [cit. 27. 09. 2020]. Dostupné na: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-re-
gistre/Pages/default.aspx 
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vádzkovateľom a dotknutou osobou z vôle prevádzkovateľa, ktorý môže, ale 
zároveň aj nemusí využiť zákonnú možnosť vstúpiť do samostatného vzťahu 
s treťou osobou. Zároveň sprostredkovateľ aj do určitej miery môže determino-
vať kvalitatívnu stránku primárneho vzťahu. Tento zámer by mal byť vo veľkej 
miere motiváciou pre prevádzkovateľa. Vo sfére poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti môže byť táto motivácia intenzívna, keďže poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti nie je spravidla organizačne vybavený na spracúvanie osobných 
údajov a môže byť pre neho komfortnejšie zabezpečovať ochranu osobných 
údajov dotknutých osôb prostredníctvom tretieho subjektu – t. j. profesionála. 
V prípade sprostredkovateľa ide o subjekt, ktorý priamo aj determinuje zod-
povednosť prevádzkovateľa, keďže na základe zmluvného zmocnenia na seba 
preberá povinností voči dotknutej osobe. 
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PROFILOVANIE A  VYUŽITIE  
UMELEJ INTELIGENCIE NA MEDICÍNSKE ÚČELY

Aplikovanie umelej inteligencie už dávno presiahlo bežný rámec používania 
aplikácií pre súkromnú potrebu.451 Rôzne automatizované techniky na detekciu 
vzorcov sa využívajú aj v zdravotníctve, prípadne ich aplikácia sa predpokladá 
do budúcnosti. Svoju dôležitú rolu hrá aj právny rámec na ochranu osobných 
údajov, pretože využívanie umelej inteligencie je podmienené kvalitnými dáta-
mi, ktoré často predstavujú osobné údaje. 

S využitím umelej inteligencie v sektore zdravotníctva ráta aj EÚ a na ten-
to aspekt explicitne poukazuje Európska komisia vo svojom White Paper on 
Artificial Intelligence.452 Špecificky tento pracovný dokument spomína využitie 
technológií na báze umelej inteligencie v rámci medicínskej diagnostiky a pre-
vencie budúcich pandémií.453 Európska komisia vo svojom pracovnom doku-
mente vymedzila viacero oblastí v medicíne, v ktorých možno rátať s aplikáciou 
umelej inteligencie. Ako príklady možno spomenúť:
• využívanie algoritmov pri diagnóze pacienta,
• štruktúrované elektronické zdravotné záznamy,
• využívanie virtuálnej reality pri operačných zákrokoch,
• digitálne operácie,
• personalizovaná medicína,
• aplikácie v podobe chatbotov, online platforiem alebo diskusných fór (digi-

tálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti),
• využívanie robotických zariadení pri starostlivosti o pacientov v nemocni-

ciach,
• zbieranie a analýza tzv. veľkých dát,
• využívanie mobilného e-healthu a internetu vecí,

451 K tomu pozri napr. GYURÁSZ, Z. Jedinečnosť aspektov ochrany súkromia pri zariade-
niach internet vecí. In: COMENIUS. 2/2019, s. 6 – 16 alebo FUNTA, R. Umelá inteligencia 
a trestná zodpovednosť? In: Justičná evue. 1/2019, s. 73 ‒ 83.

452 European Commission: WHITE PAPER On Artificial Intelligence – A European approach 
to excellence and trust. Brussels, 19. 2. 2020 COM(2020) 65 final, s. 8.

453 Ibidem, s. 1.
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• sociálne inžinierstvo na účely prevencie chorôb a ďalšie.454

Zároveň sa na úrovni EÚ diskutuje o  kreovaní spoločného priestoru na 
zdieľanie údajov o zdraví vo verejnom záujme (A Common European health 
data space).455 Od vytvorenia tohto priestoru si Únia sľubuje zlepšenie prístupu 
k zdravotnej starostlivosti a kvalifikovanejšie rozhodnutia na základe relevant-
ných dát. Súčasne je potrebné harmonizovať otázky prístupu k údajom o zdra-
votnom stave či možnosti portability v rámci elektronických zdravotných zázna-
mov, pretože členské štáty majú tieto povinnosti implementované rozdielnym 
spôsobom.456 Tieto úlohy budú predmetom legislatívnej úpravy v nasledujúcom 
funkčnom období Európskej komisie. Využitie umelej inteligencie však podlie-
ha aj pravidlám na ochranu osobných údajov a tento aspekt nemožno v rámci 
skúmania danej problematiky opomenúť.457

V rámci tejto kapitoly sa zameriame na analýzu profilovania a automatizova-
ného individuálneho rozhodovania v zmysle článku 22 GDPR a potenciálnymi 
prekážkami pri využívaní profilovania na medicínske účely. Tento inštitút je zá-
kladným kameňom pri využívaní technológií na báze umelej inteligencie, pro-
stredníctvom ktorej sú spracúvané osobné údaje. Poukážeme na aspekty zod-
povednosti za profilovanie a pri profilovaní v medicínskom kontexte s ohľadom 
na automatizované individuálne rozhodovanie. Zároveň analyzujeme praktic-
ké implikácie využitia článku 22 GDPR pri použití umelej inteligencie v boji 
s nebezpečne nákazlivou chorobou COVID-19, pretože niektoré krajiny takéto 
technológie využili a môžu slúžiť ako modelový prípad aplikácie umelej inte-
ligencie na účely prevencie života a zdravia zasadený do európskeho kontextu.

454 Pozri viac GOMÉZ-GONZÁLES, E., GÓMEZ, E. Artificial Intelligence in Medicine and 
Healthcare: applications, availability and societal impact. EUR 30197 EN. Publications 
Office of the European Union, Luxembourg, 2020, s. 31. ISBN 978-92-76-18454-6.

455 European Commission: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EU-
ROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. A European strategy for data. 
Brussels, 19. 2. 2020 COM(2020) 66 final, s. 22, 29 – 30.

456 Ibidem, s. 29.
457 Zhodne MCKINSEY & COMPANY. Transforming healthcare with AI. The impact on the 

workforce and organisations. March, 2019.
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9.1 Základné pojmy

V zmysle usmernenia WP29 týkajúceho sa profilovania a automatizovaného 
individuálneho rozhodovania458 možno uviesť tri odlišné prípady vnímania 
definície automatizovaného individuálneho rozhodovania a  profilovania: 
(i) všeobecné profilovanie, (ii) rozhodnutie na základe profilovania a (iii) roz-
hodnutie urobené výlučne automatizovaným spracúvaním osobných údajov 
vrátane profilovania, ktoré má právne účinky na dotknutú osobu, ktoré sa do-
tknutej osoby týkajú alebo dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú. 
Tieto pojmy je vhodné od seba odlišovať, pretože na seba viažu odlišné právne 
účinky. 

9.1.1 Profilovanie
Profilovanie je legálne definované v článku 4 bode 4 GDPR ako „akákoľvek for-
ma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia 
týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich 
sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej 
fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, 
osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo po-
hybom“. Profilovanie bez individuálneho rozhodovania je v podstate bežnou 
spracovateľskou operáciou a z hľadiska právnych účinkov sa neodlišuje od iných 
spracovateľských operácií ako bežná analýza alebo prenos osobných údajov.

Profilovanie v sebe subsumuje dva pojmové znaky:
1.  Získanie charakteristík o jednotlivcovi alebo skupine osôb (proces kreovania 

profilu); a 
2.  Použitie týchto charakteristík na jednotlivca alebo skupinu osôb (aplikova-

nie profilu).459 
Tieto dva pojmové znaky sú zároveň naviazané na automatizovanú formu 

spracúvania, avšak nevylučujú ľudský zásah.460 Zároveň prvok hodnotenia ur-
čitých osobných aspektov sa týka tak procesu kreovania profilu, ako aj jeho 

458 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual deci-
sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 
2017. As last Revised and Adopted on 6 February.

459 BYGRAVE, L. Profiling. In: KUNER, CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU Gene-
ral Data Protection Regulation (GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 
2020, s. 130.

460 Ibidem.
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aplikácie.461 WP29 zároveň dodáva, že jednoduchá klasifikácia osôb na základe 
veku, pohlavia alebo iných známych znakov nemusí nevyhnutne predstavovať 
profilovanie v zmysle GDPR.462

9.1.2 Automatizované individuálne rozhodovanie 
Pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní (AIR) je potrebné odlišovať 
všeobecné rozhodnutia na základe profilovania a rozhodnutia urobené výlučne 
automatizovaným spracúvaním s právnymi účinkami na dotknutú osobu.

O rozhodnutie na základe profilovania pôjde napríklad v prípade, ak úda-
je o žiadateľovi o úver spracuje algoritmus, ktorý na základe týchto dát vydá 
odporúčanie, či úver poskytnúť alebo nie, avšak konečné rozhodnutie urobí 
zamestnanec banky. Rozhodnutie urobené výlučne automatizovaným spracú-
vaním osobných údajov vrátane profilovania, ktoré má právne účinky na do-
tknutú osobu, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo dotknutú osobu podobne 
významne ovplyvňujú, ilustruje situácia, keď by žiadateľovi o úver došlo roz-
hodnutie o (ne)poskytnutí úveru priamo od algoritmu, ktorý o ňom spracúval 
dáta, a sám rozhodol o výsledku jeho žiadosti.463 Článok 22 GDPR sa aplikuje 
iba na poslednú z ilustrovaných situácií. Usmernenie WP29 zároveň potvrdzuje, 
že rutinná ľudská intervencia môže stále znamenať, že rozhodnutie je urobené 
výlučne automatizovanými prostriedkami.464

9.2 Automatizované individuálne rozhodovanie (článok 22 GDPR)

9.2.1 Všeobecný zákaz alebo právo namietať v kontexte článku 22 GDPR?
Predmetom analýzy tejto state je článok 22 GDPR. V zmysle článku 22 ods. 1 
GDPR: „Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, 
ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, 
a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyv-
ňujú.“

461 Ibidem.
462 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual deci-

sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 
2017. As last Revised and Adopted on 6 February, s. 7.

463 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual deci-
sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 
2017. As last Revised and Adopted on 6 February, s. 9.

464 Ibidem, s. 21.
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Zahraničná doktrína akcentuje dva názory na výklad daného inštitútu – ide 
o všeobecný zákaz alebo právo namietať? Prvá skupina autorov (a WP29)465 
tvrdí, že článok 22 GDPR reprezentuje všeobecný zákaz vykonávania indivi-
duálnych rozhodnutí automatizovaným spôsobom a takýto proces je možné 
vykonávať iba na základe výnimiek uvedených v článku 22 ods. 2 GDPR. Tieto 
výnimky predstavujú:
• Plnenie zmluvy s dotknutou osobou;
• Národný právny poriadok alebo právny poriadok EÚ takéto spracúvanie 

povoľujú a zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv 
a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

• Dotknutá osoba vyslovila výslovný súhlas.
Doktrína v prospech danej argumentácie predovšetkým argumentuje kohe-

rentnosťou právneho rámca na ochranu osobných údajov v prospech dotknutej 
osoby a existenciou záruk a derogácií ustanovených v článku 22 GDPR.466

Druhá skupina autorov argumentuje v prospech výkladu, že článok 22 GDPR 
je koncipovaný ako právo dotknutej osoby namietať voči daným rozhodnutiam. 
Svoje tvrdenia opierajú o juxtapozíciu predmetného inštitútu v kapitole právne-
ho predpisu týkajúcich sa práv dotknutých osôb, absencie úmyslu zákonodarcu 
koncipovať článok 22 ako všeobecný zákaz (po analýze legislatívnej histórie 
GDPR). Ďalšími argumentmi v prospech výkladu článku 22 GDPR ako práva 
namietať sú ustanovenia týkajúce sa informačnej povinnosti, ktoré v sebe obsa-
hujú aj povinnosť informovať o AIR či povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na 
ochranu údajov podľa článku 35 GDPR v prípade systematického a extenzívne-
ho monitorovania osobných aspektov dotknutých osôb vrátane AIR. V prípade 
všeobecného zákazu by predmetná povinnosť nemala zmysel, pretože jej posla-
ním je posúdiť spracúvanie osobných údajov pred jeho začatím vrátane rizík.467 
Výnimky uvedené v článku 22 ods. 2 GDPR by v takomto prípade predstavovali 
výnimky z práva namietať a reprezentovali by situácie, v ktorých dotknutá osoba 
nemôže takémuto spracúvaniu osobných údajov namietať.468

465 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual deci-
sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 
2017. As last Revised and Adopted on 6 February, s. 19.

466 BYGRAVE, L. Automated individual decision-making, including profiling. In: KUNER, 
CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection Regulation (GDPR). 
A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 530 ‒ 531.

467 Ibidem, s. 531 – 532.
468 Aj v prípade nemožnosti namietania však má prevádzkovateľ v zmysle článku 22 ods. 3 

GDPR vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov do-
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Autor tejto kapitoly sa prikláňa k názoru, že článok 22 GDPR je koncipo-
vaný ako právo dotknutej osoby nebyť predmetom AIR. Zároveň je však po-
trebné poznamenať, že predmetný inštitút má komplikované vyjadrenie a zvá-
dza k viacerým výkladom. V prospech výkladu ako práva jednoznačne hovorí 
jeho pozícia v právnom predpise a nedostatok úmyslu zákonodarcu koncipovať 
daný inštitút ako všeobecný zákaz. Navyše samotné znenie GDPR na viacerých 
miestach pracuje s AIR ako „bežnou“ spracovateľskou operáciou, ktorá podlieha 
viacerým špecifickým povinnostiam. V prípade všeobecného zákazu by tieto 
povinnosti stratili na účinku a boli by nadbytočné. Z uvedených dôvodov preto 
s článkom 22 budeme pracovať ako s právom dotknutej osoby nebyť predmetom 
AIR a tomu prispôsobujeme aj náš výklad.

Podľa nášho názoru jediný všeobecný zákaz v súvislosti s AIR sa nachádza 
v ustanovení článku 22 ods. 4 GDPR, podľa ktorého je zakázané vykonávať AIR 
na základe citlivých osobných údajov. Prirodzene, aj z tohto zákazu existujú dve 
výnimky a to v prípade:
• Výslovného súhlasu dotknutej osoby; alebo
• Ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu 

na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané 
vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov 
a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv 
a záujmov dotknutej osoby.
Spoločnou podmienkou využitia uvedených výnimiek je zavedenie vhod-

ných opatrení na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej 
osoby zo strany prevádzkovateľa.

9.2.2 Zodpovednosť pri profilovaní a AIR
Ak na profilovanie nazeráme samostatne ako na klasickú spracovateľskú ope-
ráciu, viažu sa na ňu povinnosti s ohľadom na zásadu zodpovednosti ako pri 
ostatných spracovateľských operáciách, ktoré uvádzame v monografii na samo-
statných miestach. Autori slovenského komentára ku GDPR výslovne zdôraz-
ňujú súlad s vymedzením účelu, voľbu vhodného právneho základu, splnenie 
informačnej povinnosti a vykonanie posúdenia vplyvu na ochranu údajov v prí-
pade profilovania a taktiež AIR.469

tknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť 
svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

469 HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. Nariadenie o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2018, 
s. 81 – 82.
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Pri AIR je však situácia odlišná a je možné spomenúť viacero špecifických 
povinností v zmysle GDPR, ktoré sa na takéto spracúvanie explicitne viažu.

V prvom rade ide už o spomenuté zavedenie vhodných opatrení na ochranu 
práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby minimálne v podobe 
práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovis-
ko a práva napadnúť rozhodnutie pri odmietnutí práva dotknutej osoby nebyť 
predmetom AIR na základe výslovného súhlasu alebo plnení zmluvy.

V druhom rade ide o plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa. Bez 
ohľadu na to, či boli údaje získané priamo od dotknutej osoby470 alebo iným 
spôsobom,471 je prevádzkovateľ povinný dotknuté osoby informovať o existencii 
AIR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, 
ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre do-
tknutú osobu.472 

Rovnaké ustanovenie sa nachádza aj v rámci práva na prístup k osobným 
údajom podľa článku 15 GDPR. Všeobecne je rozdiel medzi informačnou po-
vinnosťou a právom na prístup ten, že v prípade informačnej povinnosti pre-
vádzkovateľ genericky informuje o osobných údajoch a ich spracúvaní, pri práve 
na prístup má dotknutá osoba nárok na získanie prístupu ku konkrétnym hod-
notám spracúvaných prevádzkovateľom. 

Akademické debaty sa v tomto kontexte stále vedú na otázku, či GDPR ob-
sahuje právo dotknutej osoby na vysvetlenie AIR ex-post v konkrétnom prípa-
de. Autori sa väčšinovo prikláňajú k negatívnemu stanovisku k danej otázke,473 
avšak považujeme túto otázku za vhodné otvoriť v kontexte automatizovaného 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v poslednej časti tejto kapitoly.

V prípade AIR a spracúvania citlivých osobných údajov informačná povin-
nosť obsahuje dva dodatočné elementy, a to:
• Informácie o logike rozhodovacieho procesu (zdôvodnenie použitia AIR); a 
• Dôsledky takéhoto rozhodovania (čo môže dotknutá osoba očakávať a ako 

ju to ovplyvní).474

470 Článok 13 GDPR.
471 Článok 14 GDPR.
472 Článok 13 ods. 2 písm. f) GDPR a článok 14 ods. 2 písm. g) GDPR.
473 Napr. WACHTER, S., MITTELSTADT, B., FLORIDI, L. Why a Right to Explanation of 

Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation. 
In: International Data Privacy Law. 2017, Volume 7, Issue 2, s. 76 – 99.

474 ZANFIR-FORTUNA, G. Information to be provided where personal data are collected 
from the data subject. In: KUNER, CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General 
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Ďalšou špecifickou povinnosťou je, že pri navrhovaní záväzných vnútropod-
nikových pravidiel ako právnemu základu pre cezhraničný prenos osobných 
údajov do tretích krajín, je povinné v nich zohľadniť práva dotknutých osôb 
v súvislosti so spracúvaním a prostriedky na uplatnenie týchto práv vrátane 
práva na to, aby sa na ne nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne na auto-
matizovanom spracúvaní, vrátane profilovania podľa článku 22 GDPR.475

9.2.3 Zodpovednosť za profilovanie a AIR
Z hľadiska zodpovednosti sa aplikuje všeobecný právny rámec zodpovednosti 
v zmysle GDPR uvedený v úvodnej kapitole predkladanej monografie. Osobitne 
možno zvýrazniť výšku sankcie za nedodržanie ustanovení článku 22 GDPR, 
kde prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi hrozí správna pokuta až do 
výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 % celkového 
svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá 
suma je vyššia.476

Interpretácia článku 22 GDPR ešte nebola doteraz predmetom preskúma-
vania na úrovni SDEÚ. K dispozícii však máme dve rozhodnutia z Holandska, 
ktoré sa týkajú výkladu daných ustanovení. Prvý prípad sa skutkovo týkal situá-
cie, v ktorom holandské orgány verejnej moci využívali algoritmus na prevenciu 
voči podvodom v systéme platenia daní a poistenia. Predmetný systém priamo 
notifikoval orgány verejnej moci pred potenciálnymi rizikovými osobami a za-
sahoval tak do súkromia dotknutých osôb. Navyše táto technológia mohla viesť 
k diskriminácii sociálne znevýhodnených jednotlivcov.477 Okresný súd v Haagu 
rozhodol, že daný mechanizmus nie je v súlade s právom na súkromie ustano-
veným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a svoje roz-
hodnutie okrem iných argumentov oprel aj o to, že v tomto prípade podľa súdu 
ide o AIR v zmysle článku 22, pretože prostredníctvom notifikačnej schémy 
dochádza k výraznému vplyvu na súkromný život jednotlivca.478 

Data Protection Regulation (GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 
2020, s. 429 ‒ 430.

475 Článok 47 ods. 2 písm. e) GDPR.
476 Článok 83 ods. 5 písm. b) GDPR.
477 Viac na UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGHT COMMIS-

SIONER: The Netherlands is building a surveillance state for the poor, says UN rights expert 
[online]. [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=25152&LangID=E 

478 Body 6.55 ‒ 6.60. Rb. Den Haag (Netherlands) C/09/550982/HA ZA 18/388.
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Druhý prípad sa týkal mechanizmu tzv. e-screeningu u žiadateľov o drža-
nie strelnej zbrane, ktorý vyžadovala holandská legislatíva. Dotazník obsahoval 
10 otázok, na základe ktorých bol vyhodnotený psychologický stav jednotlivca 
a jeho potenciál zneužitia strelnej zbrane. Súd prvej inštancie v Haagu v tom-
to prípade nekonštatoval porušenie práva na súkromie, resp. GDPR a zároveň 
analyzoval aj súlad s článkom 22 GDPR. V tejto súvislosti súd uviedol, že žalo-
vaná strana (štát) správne nezdieľala s verejnosťou a dotknutými osobami logiku 
fungovania algoritmu, pretože zverejnenie takýchto informácií by devalvovalo 
účinok daného mechanizmu. Zároveň súd konštatoval, že v tomto prípade nešlo 
o AIR s právnym alebo iným účinkom na dotknutú osobu, pretože rozhodnutia 
o udelení licencie na držbu strelnej zbrane vykonával človek.479

9.3  Prípadová štúdia: Využitie umelej inteligencie pri boji 
s koronavírusom… a ďalej

Nové technológie hrajú svoju úlohu aj pri riešení stále trvajúcej krízy so šírením 
nebezpečne nákazlivej choroby COVID-19, či už ide o výskum a vývoj liekov 
alebo vakcíny, monitorovanie obyvateľov na účely dohľadania potenciálne na-
kazených obyvateľov, alebo použitie technológií na báze umelej inteligencie pri 
detekcii choroby u jednotlivcov. Vzhľadom na to, že koronavírus sa z časové-
ho hľadiska rozšíril najprv v Ázii, prvé inteligentné riešenia boli použité práve 
na tomto kontinente. EÚ však nenechala na seba dlho čakať a taktiež spustila 
iniciatívy na využitie technológií na báze umelej inteligencie v boji s koronaví-
rusom a zároveň na tento účel vyčlenila pomerne štedré finančné prostriedky.480 
Moderné technológie v boji s pandémiou koronavírusu však využívajú aj Spo-
jené štáty americké alebo Kanada.

Ako príklady použitia umelej inteligencie v zahraničí možno zhrnúť do na-
sledujúcich kategórií využitia technológií:
1.  detekcia, monitorovanie a predpovedanie ohnísk nákazy (Kanada, Spojené 

štáty americké);481, 482

479 Rb. Noord-Nederland ‒ CC/09/585239/KG ZA 19/1221.
480 Join the AI-ROBOTICS vs. COVID-19 initiative of the European AI Alliance [online]. [cit. 

8. 6. 2020]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-ro-
botics-vs-covid-19-initiative-european-ai-alliance

481 Blue dot [online]. [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: https://bluedot.global/
482 V USA pôsobí vedecký tím, ktorý analyzuje príspevky na sociálnych sieťach na účely 

detekcie ohnísk koronavírusu. Doctors using AI to track coronavirus outbreak [online]. 
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2.  efektívnejšia diagnostika vírusu u pacientov (Čína);483

3.  zefektívnenie žiadostí o vyšetrenie; 484

4.  dodávka medicínskych pomôcok prostredníctvom dronov (Čína);485

5.  vývoj liekov a vakcín (Google);486

6.  dodržiavanie karanténnych opatrení (Čína);487

7.  sprostredkovanie informácií prostredníctvom automatizovaných chatbo-
tov.488

Vzhľadom na to, že v EÚ ešte nebola všeobecne implementovaná technoló-
gia na báze umelej inteligencie v boji s koronavírusom, považujeme za vhodné 
analyzovať použiteľnosť niektorých z uvedených možností za zohľadnenia práv-
neho rámca v podobe GDPR. Ako veľmi správne poukazujú niektorí autori,489 
história, vývoj a pomerne striktná úprava práva na ochranu osobných údajov 
v rámci európskej kontinentálnej právnej kultúry môže predstavovať prekážku 
pri využití takýchto technológií. Vzhľadom na zameranie tejto kapitoly sa za-
meriame na legislatívne vymedzenie profilovania a AIR v súvislosti s využitím 

[cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: https://abcnews.go.com/Health/doctors-artificial-intelli-
gence-track-coronavirus-outbreak/story?id=69444963.

483 Alibaba’s new AI system can detect coronavirus in seconds [online]. [cit. 8. 6. 2020]. Do-
stupné na: https://thenextweb.com/neural/2020/03/02/alibabas-new-ai-system-can-de-
tect-coronavirus-in-seconds-with-96-accuracy/

484 Pozri viac na FORBES: Coronvarius: How AI Technology i  sused to fight the pande-
mic [online]. [cit. 8.  6.  2020]. Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/bernard-
marr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technolo-
gy-is-used-to-fight-the-pandemic/#555cc4775f5f

485 China fights coronavirus with delivery drones [online]. [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: htt-
ps://www.gpsworld.com/china-fights-coronavirus-with-delivery-drones/

486 Google Deepminds effort on COVID-19 coronavirus rests on the shouleds of giants [online]. 
[cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.zdnet.com/article/google-deepminds-effort-
on-covid-19-coronavirus-rests-on-the-shoulders-of-giants/

487 The New Normal: China’s excessive coronavirus public monitoring could be here to stay [on-
line]. [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/
the-new-normal-chinas-excessive-coronavirus-public-monitoring-could-be-here-to-stay

488 Pozri viac FORBES: Coronvarius: How AI Technology i  sused to fight the pande-
mic [online]. [cit. 8. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/bernard-
marr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technolo-
gy-is-used-to-fight-the-pandemic/#555cc4775f5f

489 Pozri napr. KASL, F. Surveillance in digitalized society. In: The Lawyer Quarterly. Vol 9, 
No 4, 2019 alebo PERNOT-LEPLAY, E. China’s Approach on Data Privacy Law: A Third 
Way Between the U.S. and the EU? In: Penn State Journal of Law & International Affairs. 
Vol. 8, No. 1, 2020.
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metódy detekcie prípadných ohnísk a monitorovanie jednotlivcov na základe 
zozbieraných údajov a efektívnejšej diagnostiky.

9.3.1 GDPR: Prekážka alebo mantinel?
GDPR je technologicky neutrálny predpis,490 čo prakticky znamená, že neregu-
luje špecifickú technológiu a ani nepredpisuje špecifickú technológiu pri imple-
mentácií požiadaviek vyplývajúcich z tohto právneho predpisu. Nariadenie sa 
bude vzťahovať na používanie algoritmov na báze umelej inteligencie v sektore 
zdravotníctva.

Vzhľadom na zameranie tejto kapitoly sa zameriame na legislatívne vyme-
dzenie profilovania a AIR v súvislosti s využitím metódy detekcie prípadných 
ohnísk a monitorovanie jednotlivcov na základe zozbieraných údajov a efektív-
nejšej diagnostiky. Je však potrebné odlišovať, ak tieto metódy budú obsahovať 
ľudský zásah, resp. či rozhodnutie urobené automatizovane bude mať právny 
alebo obdobný účinok na danú osobu.

9.3.1.1 Detekcia a monitorovanie 
V prípade šírenia koronavírusu bola dôležitá preventívna fáza, v ktorej bolo ne-
vyhnutné detekovať a monitorovať potenciálne nakazených jednotlivcov. Člen-
ské štáty EÚ po vzore ázijských krajín implementovali do praxe monitorovacie 
mechanizmy prostredníctvom žiadosti lokalizačných údajov491 od telekomuni-
kačných operátorov, prípadne aplikácie do smartfónov. V tejto súvislosti vydal 
Európsky výbor na ochranu údajov (EDPB) usmernenie týkajúce sa špecifiká-

490 Recitál 15 GDPR: „S cieľom zabrániť vzniku závažného rizika obchádzania právnych pred-
pisov by mala byť ochrana fyzických osôb technologicky neutrálna a nemala by závisieť od 
použitých technologických riešení. Ochrana fyzických osôb by sa mala vzťahovať na spracú-
vanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami, ako aj na manuálne spracúvanie, 
ak sú osobné údaje uložené v informačnom systéme alebo do neho majú byť uložené. Súbory 
alebo zbierky súborov, ako aj ich titulné strany, ktoré nie sú štruktúrované podľa špecifických 
kritérií, by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.“

491 Je na mieste dodať, že právny režim spracúvania lokalizačných údajov telekomunikačnými 
operátormi sa nachádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 
2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektro-
nických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), ktorá je im-
plementovaná v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Ide o režim lex 
specialis voči GDPR. Na pôde EÚ sa zároveň pripravuje nariadenie o ochrane súkromia 
v elektronických komunikáciách, ktoré túto smernicu nahradí, a vytvorí tak plnohod-
notný režim ochrany osobných údajov a súkromia na úrovní unifikovaného primárneho 
práva EÚ. Viac v MESARČÍK, M. Predohra ku nariadeniu ePrivacy. In: COMENIUS. 
12/2019.
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cií spracúvania takýchto osobných údajov.492 EDPB zvýrazňuje, že pri detekcii 
a monitorovaní šírenia nebezpečne nákazlivej choroby je vhodné spracúvať ano-
nymizované údaje, ktoré sú mimo pôsobnosti GDPR, a zachovať tak súkromie 
jednotlivcov.493 Takýto postup však nie vždy je možný a z tohto dôvodu v praxi 
daného aplikácie či operátori spracúvali osobné údaje jednotlivcov, na účely ich 
identifikovania, upozornenia či sledovania karanténnych opatrení.

Pri profilovaní bez AIR s právnym alebo obdobným účinkom (a teda mimo 
aplikácie článku 22 GDPR) na dotknutú osobu je otázkou predovšetkým použi-
tie správnej výnimky pre spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravotného stavu.494 
Pri monitorovaní prostredníctvom telekomunikačných operátorov nie je podľa 
nášho názoru možné využiť výnimku v zmysle článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR, 
pretože telekomunikační operátori nie sú poskytovateľmi zdravotnej starost-
livosti v zmysle slovenského právneho poriadku. Relevantnými možnosťami 
tak ostávajú výnimky v podobe výslovného súhlasu dotknutej osoby [článok 9 
ods. 2 písm. a) GDPR] a verejného záujmu v oblasti verejného zdravia [člá-
nok 9 ods. 2 písm. i) GDPR], ktorý musí vychádzať z práva EÚ alebo národného 
právneho poriadku. Použitie práve týchto výnimiek akcentuje aj EDPB.495 Pri 
monitorovaní a detekovaní nakazených jednotlivcov prostredníctvom mecha-
nizmov riadených štátom považujeme za vhodné upozorniť na to, že niektorí 
komentátori upozorňujú na nemožnosť zdieľania takýchto údajov, ak sú spracú-
vané na výnimke podľa článku 9 ods. 2 písm. i) GDPR – verejný záujem v oblasti 
všeobecného zdravia.496 Tento názor síce nemá oporu v  legislatívnom znení 
GDPR a  jeho vyjadrenie nenachádzame ani v dostupných soft law zo strany 
WP29, avšak rozumieme, že v prípade spracúvania takýchto údajov štátom pri 
nerovnoprávnom postavení dotknutých osôb by nebolo príkladom dobrej pra-
xe, ak by boli predmetné dáta zdieľané so súkromným sektorom.

V prípade AIR s právnym alebo obdobným účinkom na dotknutú osobu by 
bola právna situácia komplikovanejšia, pretože by sa aplikoval článok 22 GPDR, 

492 European Data Protection Board: Guidelines 04/2020 on the use of location data and con-
tact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. Adopted on 21 April 2020.

493 Ibidem, s. 5 ‒ 6.
494 K tomu bližšie časť 2.3.1.1 „Využitie výnimky na spracúvanie citlivých osobných údajov 

v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR“ tejto monografie.
495 European Data Protection Board: Guidelines 04/2020 on the use of location data and con-

tact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. Adopted on 21 April 2020, s. 8.
496 GEORGIEVA, L., KUNER, CH. Processing of special categories of personal data. In: KU-

NER, CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection Regulation 
(GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 380.
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ktorý obsahuje viaceré limitácie. Najväčším limitom je diskutovaný článok 22 
ods. 4 GDPR, ktorý výslovne zakazuje spracúvanie citlivých osobných údajov 
a na ich podklade vykonávať AIR s právnym alebo obdobným účinkom. Z hľa-
diska výnimiek pre spracúvanie citlivých osobných údajov sú použiteľnými vý-
nimkami iba výslovný súhlas dotknutej osoby a významný verejný záujem, kto-
rý je založený na základe práva Únie alebo práva členského štátu. Tento verejný 
záujem musí byť zároveň primeraný vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektuje 
podstatu práva na ochranu údajov a právo stanovuje vhodné a konkrétne opat-
renia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby. Významnosť 
verejného záujmu je kritérium, ktoré je vyššie ako pri právnom základe verej-
ného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Recitál 46 GDPR demon-
štratívne menuje niektoré významné verejné záujmy: „Niektoré typy spracúvania 
môžu slúžiť na dôležité účely verejného záujmu aj životne dôležité záujmy dotknu-
tej osoby, napríklad, ak je spracúvanie nevyhnutné na humanitárne účely vrá-
tane monitorovania epidémií a ich šírenia alebo v humanitárnych núdzových 
situáciách, najmä v prípade prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou.“ Z praktického hľadiska nie je jasné, aký je v medicínskom kontexte 
rozdiel medzi právnymi základmi významného verejného záujmu a verejného 
záujmu v oblasti verejného zdravia, pretože sa zdá, že pri detekcii šírenia ne-
bezpečne nákazlivej ľudskej choroby je možné využiť obe výnimky. Dôležité 
zároveň je, že výnimku významného verejného záujmu je možné využiť pri AIR 
s obdobným alebo právnym účinkom a nebráni tak napríklad využiť aplikácie 
technologických riešení na báze umelej inteligencie pri zisťovaní potenciálne 
nakazených a monitorovaní šírenia nebezpečne nákazlivej choroby.

Osobitnou otázkou ostáva, či by pri používaní takýchto technológií dochá-
dzalo k právnemu alebo obdobnému účinku na dotknutú osobu. Predmetná 
otázka je osobitne dôležitá z toho dôvodu, že predstavuje jedno z kritérií pre 
aplikáciu článku 22 GDPR. GDPR neobsahuje definíciu právneho alebo obdob-
ného účinku na dotknutú osobu. WP29 uvádza niekoľko príkladov pre právny 
účinok na dotknutú osobu v podobe vplyvu na jej zákonné práva a slobody 
ako rozviazanie zmluvného vzťahu, neposkytnutie sociálnej alebo inej dávky 
či zamedzenie prístupu do inej krajiny.497 Článok 22 GDPR sa však aplikuje aj 
v prípade, ak AIR podobne významne ovplyvňuje dotknutú osobu. Ide tak o šir-
šiu kategóriu vplyvu ako pri vplyve na práva a slobody dotknutej osoby. Takéto 
rozhodnutie by malo významne ovplyvňovať okolnosti, správanie a rozhodnutia 

497 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual deci-
sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 
2017. As last Revised and Adopted on 6 February, s. 21.
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dotknutej osoby, a to dlhodobo. V hraničných situáciách by zároveň mohlo viesť 
k vylúčeniu, resp. diskriminácii.498 Keďže je prakticky nemožné exaktne defi-
novať, čo predstavuje obdobný ako právny účinok na dotknutú osobu, WP29 
demonštratívne vypočítava, o aké typy AIR by mohlo ísť. Konkrétne sa v usmer-
není uvádzajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu dotknutej osoby 
(napr. vhodnosť žiadateľa o úver), prístup k zdravotnej starostlivosti, znevý-
hodnenie pri uchádzaní sa o pracovnú pozíciu499 či prijatie na univerzitu.500 
„Prah“ aplikácie článku 22 GDPR je vzhľadom na uvedené pomerne flexibilný, 
pretože vágnosť pojmu „obdobný“ významný účinok na dotknutú osobu bude 
pravdepodobne zahŕňať aj viacero situácií za zohľadnenia špecifického kontextu 
a postavenia dotknutej osoby.501 Hodnotenie vplyvu na dotknutú osobu by však 
mali byť objektívne a nie čisto subjektívne.502 Zároveň je potrebné uviesť, že čím 
je osoba zraniteľnejšia, tým je vplyv na ňu výraznejší, pričom za zraniteľné osoby 
možno považovať pacientov, dôchodcov alebo maloletých.503

Podľa nášho názoru, v situácii, ak by bolo monitorovanie a detekcia (poten-
ciálne) nakazených vykonaná výlučne automatizovaným spôsobom a následne 
samotný algoritmus vyhodnotil, či je potrebné danú osobu vyšetriť či sankcio-
novať v prípade porušenia karanténnych opatrení, išlo by o AIR s podobným 
účinkom na dotknutú osobu. Takéto rozhodnutie totiž pomerne výrazným 

498 Ibidem.
499 K diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch a všeobecne výzvach pracovného práva 

v digitálnej spoločnosti pozri napr. NEVICKÁ, D. Absolvent a digitalizácia trhu práce. 
In: Pracovné právo v digitálnej dobe. 1. vydanie. Praha: Leges, 2017, s. 216 ‒ 226 alebo HA-
MUĽÁK, J. et al. Generácia mileniálov a trh práce. In: Zamestnávanie mladých ľudí v čase 
hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2019, s. 206 ‒ 332.

500 Ibidem, s. 22.
501 K tomu viac napr. BRKAN, M. Do algorithms rule the world? Algorithmic decision ma-

king and data protection in the Framework of the GDPR and Beyond. In: International 
Journal of Law and Information Technology. 27(2), 2019, s. 100 – 103.

502 BYGRAVE, L. Automated individual decision-making, including profiling. In: KUNER, 
CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection Regulation (GDPR). 
A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 535.

503 K tomu napr. recitál 38 GDPR: „Osobitnú ochranu osobných údajov si zasluhujú deti, ke-
ďže si môžu byť v menšej miere vedomé rizík, dôsledkov a dotknutých záruk a svojich práv 
súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Takáto osobitná ochrana by sa mala vzťahovať 
najmä na využívanie osobných údajov detí na účely marketingu alebo vytvorenia osobného 
alebo používateľského profilu a získavanie osobných údajov o deťoch pri používaní služieb 
poskytovaných priamo dieťaťu. Súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností by nemal 
byť potrebný v súvislosti s preventívnymi alebo poradenskými službami, ktoré sú ponúkané 
priamo dieťaťu.“
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spôsobom zasahuje do súkromia jednotlivca a zároveň sa týka údajov o zdra-
votnom stave. Z objektívneho hľadiska je taktiež možné argumentovať, že mi-
nimálne v prípade šírenia koronavírusu spoločnosť na nakazených jednotlivcov 
nazerala prostredníctvom negatívnych prejavov. Zároveň získavanie informácií 
o zdravotnom stave jednotlivca inými entitami ako poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti možno vnímať veľmi citlivo. 

Z uvedeného vyvodzujeme záver, že na potenciálne monitorovanie a dete-
kovanie prípadov pri pandémii prostredníctvom umelej inteligencie je nutné 
aplikovať a zohľadniť aj článok 22 GDPR. Praktická aplikácia by mohla predsta-
vovať legislatívne zakotvenie tohto procesu za zavedenia vhodných organizač-
ných a technických opatrení prípadne prijatie dostatočných záruk proti zneuži-
tiu takéhoto mechanizmu. Vhodné sa taktiež javí precizovanie práv dotknutej 
osoby v zmysle článku 22 ods. 2 GDPR, ktorý sa aplikuje v situácii, keď dotknutá 
osoba namieta, že nechce byť predmetom AIR. Dotknutá osoba by minimálne 
mala mať právo na ľudský zásah a právo napadnúť takéto rozhodnutie. 

9.3.1.2 Efektívnejšia diagnostika chorôb
Druhým prípadom hodným analýzy z hľadiska použitia umelej inteligencie 
v boji s koronavírusom je efektívnejšia diagnostika chorôb. Táto metóda sa 
môže použiť aj mimo pandémie a pravdepodobne sa stane pevnou súčasťou 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v budúcnosti.

V súvislosti s nebezpečne nákazlivou chorobou COVID-19 bol v Číne tech-
nologickým gigantom Alibaba vytvorený nástroj využívajúci umelú inteligenciu 
na diagnózu pacientov s podozrením na túto chorobu. Aplikácia v priebehu 
niekoľkých sekúnd analyzovala röntgenové snímky hrude pacientov a s 96 % 
presnosťou určila diagnózu.504 Bolo by použitie takejto aplikácie v mantineloch 
GDPR?

Pri „klasickom“ profilovaní platia rovnaké závery ako pri predchádzajúcej 
stati venovanej detekcii a monitorovaniu. V tejto súvislosti je však potrebné 
dodať, že v prípade využívania diskutovanej technológie priamo poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti je možné pre spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravot-
ného stavu využiť aj výnimku podľa článku 9 ods. 2 písm. g) GDPR.

Ak by bola takáto technológia využívaná a zároveň produkovala rozhod-
nutia s právnym alebo obdobným účinkom, je opäť na mieste riešiť aplikáciu 
článku 22 GDPR. V tomto kontexte vyvstávajú dve otázky. Prvou otázkou, ktorú 

504 Pozri viac Alibaba says AI can identify coronavirus infections with 96 % accuracy [onli-
ne]. [cit. 8.6.2020]. Dostupné na: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Aliba-
ba-says-AI-can-identify-coronavirus-infections-with-96-accuracy
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sme posúdili v predchádzajúcej časti je, či ide o rozhodnutie, ktoré má právny 
alebo obdobný účinok na dotknutú osobu. Keďže diagnostikovanie určitého 
typu ochorení má vplyv na finančný a potenciálne psychický stav jednotlivca 
(a z objektívne hľadiska by takáto reakcia bola totožná u väčšiny jednotlivcov), 
domnievame sa, že táto podmienka je splnená.

Druhou otázkou je, nakoľko je (ne)potrebná činnosť poskytovateľa zdravot-
nej starostlivosti, aby išlo o AIR. Presné parametre automatizovaného rozho-
dovania GDPR neprecizuje. WP29 v tejto súvislosti uvádza, že rutinná ľudská 
intervencia (napr. generalizované aplikovanie profilov na jednotlivcov bez aké-
hokoľvek vplyvu na výsledok) či vykonávanie dohľadu bez vplyvu na rozhodnu-
tie nemusí byť nevyhnutne kvalifikované ako ľudský zásah. Naopak, na splnenie 
tohto atribútu sa vyžaduje dohľad s kompetenciou rozhodnutie zmeniť.505 Na 
(ne)aplikovanie článku 22 GDPR je potrebné do rozhodovacieho procesu vložiť 
zmysluplnú ľudskú intervenciu, čo je napríklad splnené v prípade, ak je AIR 
používané ako pomocný nástroj a samotné rozhodnutie robí človek.506 

Pri konkrétnej aplikácii v zdravotníctve tak bude záležať na tom, ako veľmi 
je v rozhodovaní o povahe liečby a relevancii diagnostiky prítomný ľudský zásah 
v podobe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak takýto poskytovateľ „slepo“ 
nasleduje závery diagnostiky umelej inteligencie, pôjde o AIR v zmysle dikcie 
článku 22 GDPR. Vychádzame z toho, že závery analýzy AIR by viedli k voľbe 
vhodnej liečby a  tento proces podľa nášho názoru jednoznačne má zásadný 
vplyv na dotknutú osobu a jej zdravotný stav. Iná situácia by nastala v prípade, 
ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti kontroloval rozhodnutia vykonané 
prostredníctvom AIR a z titulu svojej profesie by ich mal možnosť aj zmeniť prí-
padne upraviť. V takom prípade by tento proces nespadal pod článok 22 GDPR 
a aplikovali by sme naň všeobecný právny režim ako pri profilovaní.

Vzhľadom na uvedené tak považujeme GDPR za mantinel a nie prekáž-
ku využitia umelej inteligencie v medicínskom kontexte. Svoje závery môžeme 
oprieť o možnosti extenzívneho výkladu výnimiek pre spracúvanie citlivých 
osobných údajov v súvislosti s AIR prípadne možnosť organizačného zabezpe-
čenia ľudského zásahu pri automatizovanom rozhodovaní. 

505 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual deci-
sion-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 
2017. As last Revised and Adopted on 6 February, s. 21.

506 Zhodne BYGRAVE, L. Automated individual decision-making, including profiling. In: 
KUNER, CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection Regulation 
(GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 532 – 533.
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Využitie umelej inteligencie v zdravotníctve už nie je len hudbou budúcnosti, 
ale jej extenzívnu aplikáciu možno pozorovať už v súčasnosti. Keďže algoritmy 
na báze umelej inteligencie sú naviazané na spracúvanie osobných údajov, je 
nevyhnutné aplikovať právny rámec ochrany osobných údajov v podobe GDPR.

V tejto súvislosti GDPR ako technologicky neutrálny predpis obsahuje usta-
novenia týkajúce sa profilovania a AIR. Profilovanie považujeme za prakticky 
bežnú spracovateľskú operáciu, na ktorú GDPR neviaže špecifické povinnosti. 
Iná situácia nastáva pri AIR, kde článok 22 GDPR obsahuje viacero limitácií. 
Samotné ustanovenia týkajúce sa AIR považujeme za právo dotknutej osoby 
a nie za všeobecný zákaz a tomu sme prispôsobili aj náš výklad. Limity článku 
22 GDPR vidíme predovšetkým pri spracúvaní citlivých osobných údajov, ktoré 
je možné len na základe dvoch výnimiek (významný verejný záujem a výslovný 
súhlas), avšak minimálne pri závažnom verejnom záujme je možný širší výklad, 
ktorý môže zahŕňať aj monitorovanie šírenia nebezpečne nákazlivej choroby.

Z hľadiska zodpovednosti pri vykonávaní AIR je možné akcentovať špeci-
fické povinnosti naviazané na predmetný inštitút, a to konkrétne plnenie infor-
mačnej povinnosti či zavedenie vhodných opatrení na ochranu práv a slobôd 
a oprávnených záujmov dotknutej osoby. Za porušenie týchto povinností hrozí 
prevádzkovateľovi najvyššia možná správna pokuta v zmysle GDPR. Judikatúra 
k AIR je pomerne skromná a v kapitole analyzujeme dve rozhodnutia holand-
ských súdov v tejto veci. 

V záverečnej stati analyzujeme použitie rôznych mechanizmov využitých 
v boji s koronavírusom zasadených do európskeho kontextu. Na príklade vyu-
žitia umelej inteligencie pri diagnostike chorôb a monitorovaní šírenia nebez-
pečne nákazlivej choroby sme dokázali, že právny rámec v podobe inštitútu 
profilovania a AIR nie je prekážkou využitia takýchto technológií aj v európ-
skom právnom priestore. To však nevylučuje povinnosť analýzy právnych rizík 
a zavedenia organizačných či technických opatrení na zamedzenie zneužitia 
diskutovaných mechanizmov proti dotknutej osobe. 
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BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM/PERSONALIZOVANÁ  
MEDICÍNA

Biomedicínsky výskum a  personalizovaná medicína sú medicínske odbory, 
ktoré presahujú základný rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti. Svedčí 
o tom aj zaradenie biomedicínskeho výskumu do štvrtej časti zákona nazvanej 
ako „zdravotná starostlivosť v osobitných prípadoch“. Personalizovaná medicí-
na nie je legálne vymedzená ani upravená zákonom. Domnievame sa, že je to 
tak z dôvodu, že personalizovaná medicína by mala byť súčasťou poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, avšak iným spôsobom, jedinečným a vysoko indivi-
duálnym. V súčasnosti však tento vedný odbor nie je samozrejmosťou a z tohto 
dôvodu je možné konštatovať, že ide o akýsi nadštandard poskytovania zdra-
votnej starostlivosti. 

Z pohľadu vedy sú biomedicínsky výskum a personalizovaná medicína na-
vzájom oddelené samostatné vedné odbory, avšak tak, ako to platí v právnej 
vede, tak aj v medicínskej, jednotlivé vedné odbory sa navzájom značne ovplyv-
ňujú a vedecký výskum v jednom odbore dokáže výrazne ovplyvniť výskum 
v  inom medicínskom odbore. Oddelenosť jednotlivých vedných odborov je 
relatívnym termínom a nami konštatované je možné bádať pri aplikácii práv-
nej úpravy ochrany osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
Osobné údaje a iné informácie o pacientovi a ich poskytnutie je nevyhnutné 
pre realizovanie výskumu v jednotlivých medicínskych odboroch, ako aj pri 
samotnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pri všetkých medicínskych 
odboroch a pri výskume je nevyhnutné dodržiavať normy a zásady etiky, mo-
rálky a práva. 

10.1  Biomedicínsky výskum a personalizovaná medicína – pojmové 
vymedzenie a základný právny rámec

Legálnu definíciu biomedicínskeho výskumu obsahuje zákon č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 2 ods. 12 sa 
pod biomedicínskym výskumom rozumie získavanie a overovanie nových bio-
logických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asis-
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tencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii 
umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum 
funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení. 

V zmysle § 26 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti zahŕňa biomedicín-
sky výskum každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, 
ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické 
alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume. 

Ako uvádza J. Glasa biomedicínsky výskum zahŕňa aj výskum zdravotných 
pomôcok, medicínskych prístrojov, medicínskeho využitia ionizujúceho žiare-
nia a zobrazovacích metód, chirurgických výkonov, údajov v zdravotnej do-
kumentácii, biologického materiálu ľudského pôvodu, ako aj epidemiologické, 
sociologické a psychologické výskumy.507

Pod biomedicínsky výskum možno zahrnúť aj klinické skúšanie humánnych 
produktov a humánnych liekov, ktoré je upravené v zákone č. 362/2011 Z. z. 
o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V zmysle § 29 ods. 1 tohto zákona je kli-
nickým skúšaním každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo potvrdzujú 
klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky, 
ktorým sa preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo nežiaduci účinok a ktorým sa 
zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného skúšaného 
humánneho produktu alebo viacerých skúšaných humánnych produktov alebo 
skúšaných humánnych liekov s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; klinic-
kým skúšaním sa hodnotí aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť 
skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku. Uvedené 
ustanovenie upravuje podmienky tohto testovania liekov na človeku. 

Každé klinické skúšanie liekov je biomedicínskym výskumom, no nie každý 
biomedicínsky výskum musí byť klinickým skúšaním. Z tohto teda vyplýva, 
že pojem biomedicínsky výskum je pojmom obsahovo širší a pokrýva aj ob-
lasť klinického skúšania liekov. Ako uvádza Humeník, obdobný vzťah v otázke 
úpravy práv a povinností účastníkov výskumu je aj medzi zákonom o zdravotnej 
starostlivosti (lex generalis) a zákonom o liekoch (lex specialis).508

Biomedicínsky výskum je regulovaný aj medzinárodnými dohovormi a pro-
tokolmi. Dňa 4. 4. 1997 bol v Oviede pre členské štáty Rady Európy a členov 

507 GLASA, J. Etické komisie a biomedicínsky výskum. Vybrané inštitucionálne a etické as-
pekty. Dizertačná práca. Brno: Masarykova Univerzita v Brne, Lekárska fakulta, 2006. 
Dostupné na: https://is.muni.cz/th/udu6q/DrGlasa_-_dizertacia_-_def.pdf 

508 HUMENÍK, I. Vybrané otázky ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov účastní-
kov klinického skúšania liekov (1. časť). Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/ak-
tuality/622/vybrane-otazky-ochrany-sukromia-a-spracuvania-osobnych-udajov-ucastni-
kov-klinickeho-skusania-liekov-1-cast 
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Európskeho spoločenstva pripravený na podpis Dohovor o ľudských právach 
a biomedicíne. Tento bol oznámený v Zbierke zákonov SR pod č. 40/2000 Z. z.509

K tomuto dohovoru bol 25. januára 2005 v Štrasburgu prijatý dodatkový 
protokol, ktorý pre SR nadobudol platnosť 1. septembra 2007. NR SR ho uzne-
sením č. 1493/2005 v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR zaradila medzi medzinárodné 
zmluvy, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnymi predpismi a v Zbierke záko-
nov bol oznámený pod č. 494/2007 Z. z.510 

Jedným z najvýznamnejších medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú 
biomedicínskeho výskumu a celkovo medicínskeho výskumu je Helsinská dek-
larácia511. Táto deklarácia zaviedla nutnosť zabezpečenia podrobnej informova-
nosti každého budúceho účastníka, súlad výskumu so všeobecnými vedeckými 
zásadami, povinnosť predloženia projektu výskumu a jeho posúdenie etickou 
komisiou.512 

Na účely biomedicínskeho výskumu v súvislosti s ochranou ľudskej dôs-
tojnosti je možné aplikovať aj Občiansky zákonník v časti týkajúcej sa ochrany 
osobnosti a nepochybne v súvislosti s ochranou ľudskej bytosti, aj Trestný zákon 
v prípadoch, keď by došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu Ne-
oprávneného experimentu na človeku a klonovanie ľudskej bytosti (§ 161 TZ). 

V neposlednom rade, jedným z najvýznamnejších legislatívnych dokumen-
tov, ktoré nemožno pri biomedicínskom výskume opomínať a ktorý je ťažisko-
vým legislatívnym dokumentom pre účely tejto publikácie je Nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, kto-
rým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a v našich právnych 
podmienkach zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Je veľmi dôležité, aby legislatíva týkajúca sa biomedicínskeho výskumu ne-
riešila len otázky zamerané na medicínu a medicínske postupy, ale aby riešila aj 
otázky právne a etické. Je dôležité pozrieť sa na biomedicínsky výskum z pohľa-
du ľudských práv osôb podieľajúcich sa na biomedicínskom výskume, vzhľadom 
na to, že v rámci tohto výskumu sa narába s ľudskými vzorkami, ktoré sú nosič-

509 K tomu pozri Dohovor o ľudských právach a biomedicíne. Dostupné na: http://archiv.
vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf 

510 Pozri dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Dostupné na: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/494/ 

511 WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjectshttps://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethi-
cal-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

512 VUKOVIČ, R. Biomedicínsky výskum vo verejnom zdravotníctve – etika a právo. In: 
Verejné zdravotníctvo. 2015, roč. 11, č. 2, s. 82. ISSN 1337-1789.



228

10. KAPITOLA BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM/PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA  

mi nielen medicínskych údajov, ale aj osobných údajov a citlivých informácií 
o pacientovi. V prípade narušenia ich bezpečnosti a ochrany by mohlo dôjsť 
k vážnym následkom a škodám na právach fyzických osôb. 

Čo sa týka personalizovanej medicíny, vo všeobecnosti možno uviesť, že 
personalizovaná medicína je multidisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá 
optimalizáciou liečebných a diagnostických postupov u konkrétneho pacien-
ta s využitím moderných informatických metód. Často býva označovaná ako 
„správna diagnostika, správna liečba pre správneho pacienta v správnom čase“. 
Podľa záverov Rady Európy o personalizovanej medicíne pre pacientov 2015/C 
421/03 neexistuje spoločne dohodnuté vymedzenie pojmu „personalizovaná 
medicína“. V záveroch sa však uvádza, že vo všeobecnosti sa však personalizo-
vaná medicína chápe ako lekársky model, ktorý využíva charakterizáciu feno-
typov a genotypov jednotlivcov (napríklad molekulárne profilovanie, lekárske 
zobrazovanie, údaje o životnom štýle) na prispôsobenie správnej terapeutickej 
stratégie správnej osobe v správnom čase alebo na určenie predispozície choro-
by, alebo na poskytnutie včasnej a cielenej prevencie. Personalizovaná medicína 
sa vzťahuje na širšiu koncepciu starostlivosti zameranej na pacienta, pri ktorej sa 
zohľadňuje, že systémy v zdravotnej starostlivosti musia vo všeobecnosti lepšie 
reagovať na potreby pacientov. Býva označovaná aj ako „správna diagnostika, 
správna liečba pre správneho pacienta v správnom čase“ alebo P4 medicína, 
ktorá je založená na atribútoch štyroch P, a to prediktívna, preventívna, perso-
nalizovaná a participatívna. 

V oblasti personalizovanej medicíny je najdostupnejšia a často diskutovaná 
genetická diagnostika a liečba indikovaná na základe genetickej výbavy pacien-
ta. Z uvedeného dôvodu je potrebné dať dôraz na vymedzenie pojmu genetický 
údaj. Pojem genetický údaj zavádza nariadenie ako nový druh osobných údajov 
spolu s biometrickými údajmi a údajmi, ktoré sa týkajú fyzického alebo du-
ševného zdravia vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, 
ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. 

Do skupiny genetických údajov v zmysle nariadenia patria tie, ktoré sa tý-
kajú zdedených alebo nadobudnutých znakov osoby, ktoré poskytujú jedinečné 
informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby. Uvedené údaje sa tý-
kajú najmä biologickej vzorky danej osoby. Genetické údaje patria do skupiny 
osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré špecifikuje a vymenúva nariadenie 
v čl. 9. Pôjde o údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, poli-
tické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových 
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia 
alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej 
osoby. Uvedené údaje možno nazvať aj citlivé osobné údaje, ktoré sú spôsobilé 
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z dôvodu svojej povahy zasiahnuť do súkromia fyzickej osoby vo väčšom rozsa-
hu a ktoré si preto vyžadujú splnenie prísnejších kritérií na ich spracúvanie. Pre 
zákonné spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov musí prevádzkovateľ 
disponovať aspoň jedným z právnych základov uvedených v článku 6 a spĺňať 
niektorú z podmienok uvedených v článku 9.513

10.2  Osobné údaje dotknutých osôb pri biomedicínskom výskume 
a personalizovanej medicíne 

V zmysle § 26 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti sa biomedicínsky výskum 
vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpektova-
nie telesnej integrity a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávnených záujmov 
účastníka výskumu, pričom záujmy účastníka výskumu majú vždy prednosť 
pred záujmami vedy a spoločnosti. V zmysle § 4 tohto ustanovenia možno bio-
medicínsky výskum vykonávať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna 
alternatíva a takýto výskum:
• je vedecky zdôvodnený,
• spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,
• sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade 

s príslušnými vedeckými a etickými princípmi,
• sa posúdi a schváli podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

V súčasnosti je realizácia biomedicínskeho výskumu podmienená v zmysle 
zákona o zdravotnej starostlivosti kladným stanoviskom etickej komisie o etic-
kej prijateľnosti výskumu. Inak povedané, posúdenie etickej prijateľnosti pred-
stavuje jednu z podmienok realizácie výskumu. 

Z uvedeného vyplýva, že ochrana ľudskej osobnosti má vždy prednosť pred 
akýmkoľvek výskumom, čo znamená, že biomedicínsky výskum je možné rea-
lizovať len za dodržiavania zákonných podmienok, teda dodržiavania právnych, 
etických a morálnych zásad.

Čo sa týka personalizovanej medicíny, aj napriek tomu, že nemá charakter 
„klasického“ výskumu, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti personalizo-
vaným spôsobom je potrebné získať vstupné informácie o pacientovi a  jeho 
rodinnej anamnéze (teda aj o rodinných príslušníkoch)|, ktoré sú mnohokrát 
rozsiahleho charakteru. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, rovnako ako pri biome-
dicínskom výskume, dodržiavať uvedené zásady a právne normy. 

513 BERTHOTY, J. In: BERTHOTY J. et al. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 
Praha: C. H. Beck, 2018, s. 161.
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Jedným z právnych predpisov, ktoré sú realizátori biomedicínskeho výsku-
mu a personalizovanej medicíny povinní dodržať, je popri zákone o zdravotnej 
starostlivosti aj zákon o ochrane osobných údajov v spojení s inými predpismi 
a usmerneniami na tomto úseku. Okrem uvedeného je v neposlednom rade 
dôležité pozrieť sa na biomedicínsky výskum a personalizovanú medicínu aj 
z pohľadu ochrany súkromia v spojitosti s ochranou osobných údajov. Ochrana 
súkromia, ľudskej dôstojnosti je poňatá aj v ústavnoprávnych princípoch. Právo 
na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov je vymedzené priamo v Ústa-
ve SR v čl. 19. V zmysle ods. 1 má každý právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, 
osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Podľa ods. 2 má každý právo na 
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života 
a podľa ods. 3 má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďova-
ním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. 

Ako uvádza O. Sovová, ÚS ČR opakovane judikoval, že každý jednotlivec 
má subjektívne právo na všeobecnú ochranu slobodnej sféry osoby. V zmysle 
nálezov ÚS ČR 1835/07, I. ÚS 43/04: „Z tohoto úhlu pohledu se jedná o sběrné, či 
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.“ 514 Sovová ďalej uvádza, že jedným z týchto základ-
ných práv je i právo na výber poskytovaných informácií. Ústavný súd tu hovorí 
o práve na informačné sebaurčenie. 

Ústavný súd ČR tiež uvádza, že: „Do oblasti svobodné sféry jednotlivce pak 
spadá i právo jednotlivce na takzvané informační sebeurčení. Jen osoba sama 
je oprávněna rozhodnout o tom, jaké údaje o sobě poskytne včetně údajů o své 
pracovní, ekonomické či podnikatelské aktivitě, pokud zákon neukládá v tomto 
směru osobě povinnost tak, jak to předvídá čl. 4 odst. 1 LPS.“ 515

Podľa Sovovej, lekári, ďalší zdravotnícki pracovníci, ostatní pracovníci 
v zdravotníctve, ktorí všetci tvoria osobitnú zložku poskytovania zdravotných 
služieb, sa zoznamujú s veľkým množstvom údajov, ich zdieľanie alebo dokonca 
zverejnenie by mohlo pacientovi veľmi uškodiť, často aj v jeho osobnom či pra-
covnom živote. Právne a etické predpisy tak chránia právo pacienta na zacho-
vanie dôvernosti o jeho zdravotnom stave, ktorý je jeho súkromnou oblasťou. 
Ochrana je zaručená inštitútom povinnej mlčanlivosti.516

514 Nález I. ÚS ČR 1835/07, I. ÚS ČR 43/04. 
515 I. ÚS ČR 1835/07. Dostupné na: <www.concourt.cz/nalus>
516 SOVOVÁ, O. Ochrana soukromí při poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřej-

ného. In: Časopis zdravotníckeho práva a bioetiky. Vol 7, No 1 (2017). ISSN 1804-8137. 
Dostupné na: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal 
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Uvedené množstvo údajov o pacientovi a jeho rodinných príslušníkoch je 
možné kategorizovať ako Big Data. Závažným problémom je aj uchovávanie Big 
Data v biomedicínskom výskume, dáta z personalizovanej medicíny (Data secu-
rity – association between cloud and „in house“ solutions). Nastupujú nové trendy 
aj v medicínskom výskume a do popredia sa dostáva tzv. digitálna medicína. 
Technológie aj tu spôsobujú zásadné zmeny v možnostiach prevencie, diagnos-
tiky i liečenia. Trendom by mala byť zmena medicíny z reaktívnej (sick-care) na 
proaktívnu (health-care). 

V zmysle záverov Rady Európy o personalizovanej medicíne pre pacienta by 
malo byť úlohou Komisie preskúmať na základe štúdie v rámci tretieho progra-
mu v oblasti zdravia (2014 ‒ 2020), ako využiť potenciál veľkých súborov údajov 
(Big Data), ktoré sa používajú v personalizovanej medicíne pri rešpektovaní 
práva na ochranu osobných údajov. Pri tejto štúdii by sa mali zvážiť aj etické, 
právne a sociálne aspekty.517 

Významnou kategóriou biomedicínskeho výskumu je biomedicínsky 
výskum vo verejnom zdravotníctve. Účastníctvo v biomedicínskom výskume 
vo verejnom zdravotníctve reprezentujú početné skupiny ľudí. Výskumníci pra-
cujú s databázami, ktoré obsahujú veľké množstvo osobných údajov účastníkov 
výskumu. Pracuje sa s tzv. „big data“. Potrebné je preto použiť všetky dostup-
né prostriedky na zabezpečenie ochrany týchto údajov pred ich potenciálnym 
zneužitím. Dôležitým špecifikom biomedicínskeho výskumu vo verejnom zdra-
votníctve je nielen pozitívne ovplyvnenie zdravia početnej skupiny ľudí, ale aj 
čoraz intenzívnejšie vnímanie možného nepriaznivého zásahu do fyzickej ale-
bo psychickej sféry veľkého počtu účastníkov výskumu. Z uvedeného vyplýva 
konštatovanie zložitosti činností, ktoré predstavujú základ právneho a etického 
posúdenia biomedicínskeho výskumu vo verejnom zdravotníctve. Ide najmä 
o zabezpečenie posúdenia odbornej a etickej prijateľnosti s dôrazom na jednot-
livé špecifiká výskumu vo verejnom zdravotníctve.518 

Keď sa pozrieme na spôsob získavania osobných údajov pri biomedicínskom 
výskume a personalizovanej medicíne, možno uviesť, že zdravotnícky personál 
a personál vykonávajúci biomedicínsky výskum a personalizovanú medicínu 
na špecializovaných pracoviskách dochádza do kontaktu s osobnými údajmi 
osôb podieľajúcich sa na biomedicínskom výskume a  osôb podstupujúcich 

517 Závery Rady Európy o  personalizovanej medicíne pre pacientov 2015/C 421/03. 
Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52015XG1217(01)&from=SK 

518 VUKOVIČ, R. Biomedicínsky výskum vo verejnom zdravotníctve – etika a právo. In: 
Verejné zdravotníctvo. 2015, roč. 11, č. 2, s. 85. ISSN 1337-1789.
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personalizovanú medicínu, t. j. pacienti alebo dobrovoľníci. Tieto osoby však 
uvedenému personálu neposkytujú len osobné údaje typu meno, priezvisko, 
dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko, ale poskytujú aj mnohé informácie 
o svojom zdravotnom stave, rodinnej anamnéze a pod. Uvedené informácie 
sú nevyhnutné tak pre biomedicínsky výskum, ale aj pre personalizovanú me-
dicínu. Bez uvedenia týchto údajov a informácií by nebolo možné realizovať 
objektívny výskum a v prípade personalizovanej medicíny by nebolo možné vy-
tvoriť tzv. individuálny profil pacienta a nastaviť mu individuálnu liečbu. Všetky 
pacientom poskytnuté informácie siahajúce napríklad aj do zdravotnej histórie 
jeho rodiny dokážu vytvoriť spôsob liečby, ktorý bude „šitý“ priamo na tohto 
pacienta po zohľadnení aj genetických informácií o pacientovi a jeho predkoch. 
To isté platí aj pre biomedicínsky výskum, kedy je nevyhnutné zohľadniť aj his-
tóriu pacienta, jeho predchádzajúce liečby a genetiku, aby sa dokázal vytvoriť 
určitý postup a návod, ako liečiť rôzne diagnózy. 

Čo sa týka biomedicínskeho výskumu, účasť na tomto výskume podlieha 
súhlasu pacienta, resp. dobrovoľníka. Súhlasu predchádza poučenie zo strany 
zdravotníckeho alebo výskumného pracovníka. Súhlas účastníkov biomedicín-
skeho výskumu s účasťou na výskume je nutné odlišovať od súhlasu dotknutej 
osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Ako sme už uvádzali, biomedicínsky 
výskum je v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. Ide konkrétne o zdravotnú starostlivosť v osobitných prípadoch. 
Vychádzajúc z ustanovenia § 10 zákona o ochrane osobných údajov, pri posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti nie je potrebný súhlas na spracúvanie osobných 
údajov pacienta. Právnym základom je v zmysle ustanovenia § 9 právny predpis, 
a to zákon o zdravotnej starostlivosti alebo zákon o liekoch, ktoré predstavujú 
osobitný zákon k zákonu o ochrane osobných údajov.519 Keďže pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti nie je potrebný súhlas pacienta na spracovanie jeho 
osobných údajov, tento súhlas nemôže pacient ani odvolať. Od uvedeného však 
treba tiež odlišovať informovaný súhlas. Uvedené platí aj o poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti personalizovaným spôsobom. 

Napriek skutočnosti, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na spracova-
nie osobných údajov nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, je povinný dotknutú 
osobu, teda pacienta alebo inú oprávnenú osobu poučiť o spracúvaní jej osob-
ných údajov. Zákon priamo neuvádza, či toto poučenie má byť v ústnej alebo 
písomnej forme, avšak prevádzkovateľ, v tomto prípade poskytovateľ zdravotnej 

519 Obdobne aj Metodické usmernenie č. 1/2015 k základným pojmom – súhlas dotknutej 
osoby a Metodické usmernenie č. 3/2014 k účelu spracúvania osobných údajov.
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starostlivosti musí vedieť preukázať, že si splnil svoju zákonnú povinnosť a pa-
cienta o spracúvaní jeho osobných údajov poučil.

Od poučenia o ochrane osobných údajov pacienta ako dotknutej osoby je 
nutné odlišovať poučenie pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách po-
skytnutia zdravotnej starostlivosti, v prípade biomedicínskeho výskumu je po-
vinný informovať aj o rizikách účasti na biomedicínskom výskume. Uvedené 
poučenie upravuje ustanovenie § 27 zákona o zdravotnej starostlivosti spolu 
s informovaným súhlasom pacienta. Poučenie má byť poskytnuté tak, aby ho 
pacient pochopil s dostatkom času na zváženie a slobodné rozhodnutie a bez 
nátlaku zo strany zdravotných pracovníkov. Dostatok času znamená to, že pa-
cient má právo na oboznámenie sa s podmienkami jeho účasti na biomedicín-
skom výskume, ako aj s možnými rizikami účasti na tomto výskume. Má mať 
dostatok času aj na kladenie doplňujúcich otázok, prediskutovanie nejasností 
s lekárom alebo výskumným zamestnancom, zváženie kladov a záporov tejto 
účasti. Tak poučenie, ako aj vyjadrenie informovaného súhlasu môže pacient 
odmietnuť, resp. môže svoj súhlas aj odvolať.520 

Informovanie účastníkov biomedicínskeho výskumu a udeľovanie ich súhla-
su s výskumom upravuje aj Dohovor o ľudských právach a biomedicíne a jeho 
dodatkový protokol, a to v čl. 13 a 14. 

V zmysle čl. 13 protokolu sa osobám, ktoré sú požiadané o účasť na vý-
skumnom projekte poskytnú primerané informácie v  zrozumiteľnej forme, 
pričom tieto informácie sa musia zdokumentovať. Informácie musia obsahovať 
účel, celkový plán, možné riziká a prospech, plynúce z výskumného projektu, 
a ich súčasťou je aj posudok etickej komisie. Osoby požiadané o účasť na vý-
skumnom projekte budú navyše informované o právach a opatreniach, ktoré 
ustanovuje zákon na ich ochranu, a konkrétne o ich práve odmietnuť udelenie 
súhlasu, resp. kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby sa stali objektom diskri-
minácie najmä s ohľadom na ich právo na lekársku starostlivosť.

Protokol sa tiež zaoberá súhlasom účastníka na výskume, bez ktorého nie je 
možné výskum realizovať. Takýto súhlas musí byť informovaný, slobodný, vý-
slovný, konkrétny a zadokumentovaný. Tento súhlas môže daná osoba slobodne 
vziať späť, a to v ktorejkoľvek etape výskumu. Neudelenie súhlasu nesmie viesť 
k akejkoľvek diskriminácii najmä s ohľadom na právo na lekársku starostlivosť.

Účastník biomedicínskeho výskumu podpisuje aj tlačivo nazvané ako Súhlas 
účastníka výskumu na uchovávanie a využitie vzoriek biologických materiá-
lov na iné účely než na aké boli odobraté. V oboch tlačivách pacient a zároveň 

520 Pozri Chartu práv pacienta. Dostupné na: https://www.suscch.eu/e107_files/PDF/charta.
pdf) 
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účastník biomedicínskeho výskumu vyhlasuje, že svoj súhlas udeľuje na dobu 
neurčitú a že berie na vedomie, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, a to bez 
udania dôvodu a bez akýchkoľvek pre neho nepriaznivých dôsledkov. 

Počas realizácie biomedicínskeho výskumu, ako aj poskytovania zdravotnej 
starostlivosti personalizovaným spôsobom prichádza do kontaktu s údajmi pa-
cientov mnoho kategórií osôb. Pôjde o zdravotnícky personál, ktorý odoberá 
vzorky, pracovníci – vedci na špecializovaných pracoviskách, študenti medicíny, 
laboratóriá a pod. Vyvstáva otázka, či uvedené osoby, napríklad študenti majú 
právo prichádzať do kontaktu s osobnými údajmi. Odpoveď je potrebné hľadať 
v právnych predpisoch na úseku ochrany osobných údajov v spojitosti s oso-
bitnými právnymi predpismi. Na získavanie a  spracovanie osobných údajov 
pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ako už bolo uvedené, súčas-
ťou je aj biomedicínsky výskum a personalizovaná medicína) nie je potrebný 
súhlas pacienta, pretože právnym základom pre spracovanie osobných údajov 
je osobitný zákon. Týmto zákonom je pre uvedené odbory zákon o poskytova-
ní zdravotnej starostlivosti. Osobou oprávnenou na získavanie a spracúvanie 
osobných údajov pacientov je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V zmysle 
§ 4 ods. 1 zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci. Študent medicí-
ny nie je ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ani zdravotnícky pracovník. 
Z tohto dôvodu nie je oprávnený na prístup k osobným údajom pacienta, čo sa 
v praxi mnohokrát nerešpektuje. Samozrejme, je treba si uvedomiť, že v rámci 
štúdia medicíny je žiaduce, aby sa študent stretával s pacientmi, diagnózami, 
spôsobmi liečby a pod. Avšak je žiaduce, aby sa uvedené realizovalo za pod-
mienok, keď nedochádza k prístupu študenta k osobným údajom pacienta. Je 
nevyhnutné preto, aby sa osobné údaje pacienta chránili napríklad aj spôsobom 
ich anonymizácie, resp. v zmysle nariadenia pseudonymizácie. Uvedené by malo 
platiť aj v prípade zasielania vzoriek ľudských tkanív do špecializovaných labo-
ratórií, ktoré často nemajú sídlo na území SR. Uvedené je bežnou praxou pri 
personalizovanej medicíne.

Pri legislatíve na ochranu osobných údajov sa v súvislosti so zabezpečova-
ním osobných údajov vyskytujú pojmy ako anonymizácia a pseudonymizácia. 
Pojem anonymizácia alebo anonymizovaná forma, t. j. upravené do takej po-
doby, v ktorej ich nemožno priradiť k dotknutej osobe, používal predchádzajúci 
zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Pojem anonymizácia sa 
tiež vyskytoval, ale aj vyskytuje v mnohých informovaných súhlasoch posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti. Nariadenie, ako aj nový zákon o ochrane 
osobných údajov zavádza celkom nový koncept v európskom práve na ochranu 
osobných údajov, a to pseudonymizáciu ako proces, ktorý narába s údajmi ani 
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nie anonymnými, ale ani priamo identifikujúcimi. V zmysle ustanovenia § 5 
písm. h) je pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich 
nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných 
informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú 
sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné 
údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikova-
teľnej fyzickej osobe.

Pseudonymizácia môže výrazne znížiť riziká spojené so spracúvaním osob-
ných údajov, pričom sa zachováva užitočnosť osobných údajov. 

Zásadným rozdielom medzi pseudonymizovanými údajmi, ktoré sú pria-
mo upravené v GDPR, a anonymnými údajmi, ktoré v nariadení upravené nie 
sú, ale boli upravené zákonom č.122/2013 Z. z., je teda to, či je možné osobné 
údaje znovu zistiť s primeraným úsilím z hľadiska času, nákladov a práce.521 
Je nevyhnutné rozlišovať priame a nepriame identifikátory. Priamymi sú dáta, 
ktoré možno použiť na identifikáciu osoby bez dodatočných informácií. Ide 
o údaje, ktoré priamo prezrádzajú totožnosť osoby, napríklad meno, priezvisko, 
kontakt a pod. Pod nepriamymi identifikátormi možno rozumieť údaje, ktoré 
neidentifikujú jednotlivca izolovane, ale môžu odhaliť totožnosť v kombinácii 
s ďalšími údajmi. Príkladom môže slúžiť to, že nikoho nemožno identifikovať 
len na základe dátumu narodenia. Ak sa však k dátumu narodenia pridá iný 
údaj ako napríklad meno a priezvisko, dôjde k odhaleniu identity. Ak sa k dá-
tumu narodenia pridá napríklad pohlavie alebo poštové smerové číslo, dôjde 
k zúženiu okruhu identifikovateľných osôb.522 Ďalším rozdielom medzi údajmi 
pseudonymizovanými a anonymizovanými údajmi je aj to, že nezvratne a účin-
ne anonymizované údaje prestávajú byť v zmysle nariadenia osobnými údajmi 
a nevzťahujú sa na ne požiadavky nariadenia. Naopak, pseudonymizované údaje 
ostávajú osobnými údajmi a podliehajú tak právnemu režimu nariadenia a ná-
rodných legislatív na ochranu osobných údajov. 

Pseudonymizácia zahŕňa odstránenie alebo zamaskovanie priamych identi-
fikátorov a v niektorých prípadoch aj určitých nepriamych identifikátorov, ktoré 
by mohli vo vzájomnej spojitosti odhaliť totožnosť osoby. Tieto údaje sa potom 
uchovávajú v osobitnej databáze. Ako uvádza nariadenie v bode 28, použitie 

521 VESELÝ, P. Pseudonymizácia a  anonymizácia osobných údajov ako požiadav-
ka GDPR. Dostupné na: https://www.zoou.sk/33/pseudonymizacia-a-anonymiza-
cia-osobnych-udajov-ako-poziadavka-gdpr-uniqueidmRRWSbk196FPkyDa-
fLfWAJWc7pG-Xzb6XqJG803ba64/

522 K tomu pozri TEPLÁNSKÝ, R. GDPR – Čo je pseudonymizácia? Dostupné na: https://
www.isecure.sk/sk/aktuality/gdpr-co-je-pseudonymizacia.html
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pseudonymizácie osobných údajov môže znížiť riziká pre príslušné dotknuté 
osoby a pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pri plnení ich povin-
ností v oblasti ochrany údajov. 

Pri vykonávaní lekárskych úkonov, a to nielen bežných, ale aj v súvislosti 
s výskumom, akým je napríklad biomedicínsky výskum, je preto nevyhnutné, 
aby prevádzkovateľ osobné údaje pacienta alebo dobrovoľníka podieľajúceho sa 
na výskume pseudonymizoval. V rámci výskumov by bolo vhodné zabezpečiť 
údaje účastníkov biomedicínskeho výskumu tak, aby boli označovaní kódom 
alebo pseudonymom a na inom zabezpečenom mieste by boli osobné údaje 
pacienta. V prípade narušenia bezpečnosti určitej databázy účastníkov výskumu 
by bolo obtiažne spárovať údaje, a tak ich zneužiť. Použitie pseudonymizácie tak 
môže účastníkom výskumu poskytnúť primerané záruky na ochranu ich osob-
ných údajov, ktoré pri výskume poskytujú. Pseudonymizácia údajov však musí 
ísť ruka v ruke s technickými opatreniami a zabezpečením, na základe ktorých 
budú pseudonymizované údaje oddelené od identifikačného kľúča. 

Pseudonymizovanie údajov by mal vykonávať ten prevádzkovateľ, ktorý pri-
chádza do styku s osobnými údajmi pacienta alebo dobrovoľníka ako prvý. Buď 
to teda môže byť lekár odoberajúci vzorky pacientovi pri vyšetrení, ktoré budú 
po vyslovení súhlasu pacienta zaslané do výskumného strediska, alebo pôjde 
priamo o výskumné pracovisko, ktoré si vzorky odoberá samo. 

Niekedy je nevyhnutné, aby bol pacient alebo dobrovoľník opätovne oslove-
ný na účely napríklad dodatočného odovzdania vzorky, resp. konzultácie, čo je 
nevyhnutné na dokončenie výskumu alebo pre odpovedanie na určité nedorie-
šené čiastkové otázky v rámci výskumu. Vtedy je nutné opätovne jeho osobné 
údaje „odšifrovať“. Uvedené však musí byť realizované za prísneho dodržiavania 
pravidiel na úseku ochrany osobných údajov. Je možné, aby sa výskumné pra-
covisko obrátilo s kódom pacienta na klinického lekára, ktorý pre nich vzorku 
odobral. Ten na základe pacientovi prideleného kódu musí vedieť pseudonymi-
zovaný osobný údaj vrátiť do predchádzajúcej podoby. 

Účastníci biomedicínskeho výskumu musia byť náležite poučení o spraco-
vaní ich osobných údajov a ich údaje a informácie o nich by sa mali spracúvať 
výlučne:
• v pseudonymizovanej forme, 
• len v rozsahu a obsahu potrebnom na daný účel (biomedicínsky, historic-

ký výskum, vedecký výskum a vývoj, štatistika, vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov, výučba študentov), 

• spôsobom, ktorý zodpovedá danému účelu,
• v súlade s dobrými mravmi a v záujme pacienta bez narušenia vážnosti, 

dôstojnosti a bezpečnosti pacienta.



237

10.2 Osobné údaje dotknutých osôb pri biomedicínskom výskume a personalizovanej medicíne 

Špecializované pracoviská zaoberajúce sa biomedicínskym výskumom a per-
sonalizovanou medicínou by mali zvážiť, či je pre nich nevyhnutné spracúvať 
osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, rodné číslo a pod. Uvedené údaje nie 
sú nevyhnutné pre realizáciu biomedicínskeho výskumu, podľa nášho názoru 
postačuje vek pacienta. V prípade pridelenia identifikačného kódu pacientovi 
nie je potrebné, aby výskumníci pracovali s konkrétnym menom pacienta. Čo sa 
týka bydliska, uvedený údaj by mohol byť potrebný z dôvodu napríklad vyšetro-
vania výskytu konkrétneho ochorenia v určitých regiónoch a vtedy je potrebné 
zvážiť, či by ako údaj postačovalo uvedenie oblasti, z ktorej pacient pochádza. 
Dôležité je pri vykonávaní biomedicínskeho výskumu, aby sa tento realizoval za 
aplikácie zásady minimalizácie osobných údajov v zmysle § 8 zákona o ochrane 
osobných údajov. V zmysle dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu spracúvanie 
osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, 
a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý 
by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel 
mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov 
umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo 
rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si 
zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ má 
dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.523

10.3  Zodpovednosť pri nakladaní s osobnými údajmi 
v biomedicínskom výskume a personalizovanej medicíne 

V súvislosti s ochranou osobných údajov vznikajú prevádzkovateľom, ako aj 
iným subjektom určité povinnosti vymedzené legislatívou. Uvedené platí aj na 
úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, v súvislosti s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti má určité povinnosti aj pacient, ktorý je do-
tknutou osobou. 

Ako sme už uvádzali, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva osob-
né údaje pacienta na základe zákona, čo znamená, že právnym základom pre 
spracúvanie osobných údajov nie je súhlas pacienta, ale osobitný zákon. V prí-
pade biomedicínskeho výskumu a  personalizovanej medicíny je osobitným 
zákonom zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, o službách súvi-
siacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ďalej osobitnými zákonmi, 

523 Dôvodová správa k zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=443222
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ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov pacienta, sú aj zákon 
č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe ve-
rejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-
votníctve, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, zákon 
č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme a zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach. Na tomto právnom základe je teda osoba, ktorá je 
účastníkom biomedicínskeho výskumu alebo sa na nej aplikuje personalizova-
ná medicína, povinná strpieť spracúvanie jej osobných údajov poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a zápis jej osobných údajov do zdravotnej dokumen-
tácie. Ako sme už však uvádzali, to, že sa pacient podrobí biomedicínskemu 
výskumu, musí byť založené na dobrovoľnej báze,524 čo znamená, že samotné-
mu výskumu so vzorkami ľudskej bytosti predchádza udelenie informovaného 
súhlasu tejto osoby, ktorému predchádza poučenie podľa § 27 ods. 1 zákona 
o zdravotnej starostlivosti. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum 
jeho udelenia a podpis budúceho účastníka biomedicínskeho výskumu alebo 
jeho zákonného zástupcu.

Pacient, ktorý je účastníkom biomedicínskeho výskumu je ďalej povinný po-
skytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti správne a úplné osobné údaje, 
údaje o jeho zdravotnom stave, rodinnej anamnéze a pod. V zmysle ustanovenia 
§ 16 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov do informačného systému mož-
no poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Uvedené sa vzťahuje aj na poskytova-
nie osobitných kategórií osobných údajov, ktoré sú uvedené v § 13 ods. 1 zákona 
o ochrane osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa 
spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov zakazuje, avšak zákon v § 14 
obsahuje výnimky z obmedzenia pri spracúvaní osobitných kategórií osobných 
údajov a jednou z nich, ktorá je uvedená pod písm. f) je spracúvanie na úče-
ly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti. 

Pacient je tiež v zmysle nariadenia povinný strpieť sprístupnenie osobných 
údajov Úradom verejného zdravia v prípadoch, ktoré ustanovuje nariadenie. 
Jedným z prípadov môže byť, ak to odôvodňuje verejný záujem, najmä spracú-
vanie osobných údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálnej ochrany 

524 V zmysle § 26 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti sa biomedicínsky výskum vykoná-
va slobodne, čo znamená, že nikoho nemožno prinútiť byť účastníkom biomedicínskeho 
výskumu. 



239

10.3 Zodpovednosť pri nakladaní s osobnými údajmi v biomedicínskom výskume…

vrátane dôchodkového zabezpečenia a na účely zdravotnej bezpečnosti, mo-
nitorovania a varovania, prevencie alebo kontroly prenosných chorôb a iných 
závažných hrozieb pre zdravie. Takáto výnimka sa môže vykonať na zdravotné 
účely vrátane verejného zdravia a riadenia služieb zdravotnej starostlivosti, naj-
mä s cieľom zabezpečiť kvalitu a nákladovú efektívnosť postupov používaných 
na uspokojovanie nárokov na plnenie a služby v systéme zdravotného poistenia 
alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo histo-
rického výskumu, alebo na štatistické účely.

S povinnosťami pacienta v súvislosti s poskytnutím jeho osobných údajov 
korelujú aj povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý osobné 
údaje pacienta získava a nakladá s nimi. Uvedené súvisí aj s aplikáciou zásady 
zodpovednosti (tzv. accountability principle, ktorú v tomto primárnom štádiu 
nepovažujeme za sankčnú. V prípade porušenia však tejto zodpovednosti nastu-
puje sekundárna zodpovednosť tzv. liability, keď už v zmysle platnej legislatívy 
nastupujú sankcie za porušenie zákonných povinností.

Tak nariadenie, ako aj zákon o ochrane osobných údajov vymenúva zásady, 
ktoré musia byť aplikované pri spracúvaní osobných údajov. Jednou z nich je 
už spomínaná zásada zodpovednosti, ktorá už ako bolo uvedené, sa koncepčne 
radí do koncepcie prospektívnej. 

Zásada zodpovednosti tak, ako je vymedzená a chápaná pri ochrane osob-
ných údajov, výrazne presúva povinnosť dôkazného bremena v súvislosti s do-
držiavaním zákonnosti pri spracúvaní osobných údajov z dozorných orgánov na 
subjekty vykonávajúce spracúvanie osobných údajov. Pôjde tu najmä o subjekty 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Uvedené platí nielen pre štandardné po-
skytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj pre osobitné prípady ako biomedicín-
sky výskum a personalizovanú medicínu. 

Nariadenie v čl. 5 vymedzuje zásadu zodpovednosti. Bližšie ju však rozvíja 
čl. 24 nariadenia, ktorý je označený ako zodpovednosť prevádzkovateľa. V zmys-
le ods. 1 tohto článku s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, 
ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody 
fyzických osôb je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné technické a organizačné 
opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva 
v súlade s týmto nariadením. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú 
a aktualizujú. V rámci uvedeného má prevádzkovateľ zvážiť aj zavedenie pri-
meraných politík ochrany osobných údajov. Odsek 3 tohto článku dáva zároveň 
návod, ako uľahčiť toto preukazovanie zákonnosti. Možnosťou je dodržiavanie 
schválených kódexov správania alebo schválených certifikačných mechanizmov. 

Kódexy správania upravuje nariadenie v čl. 40 a certifikačné mechanizmy 
zase v čl. 42, pričom uvedené kódexy obsahujú mechanizmy, ktoré umožňujú 
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povinnému subjektu monitorovanie dodržiavania schváleného kódexu správa-
nia. Kódexy správania vypracúva združenie zastupujúce kategóriu prevádzko-
vateľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci kategóriu pre-
vádzkovateľov. Na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti to budú rôzne 
združenia alebo asociácie združujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zásada zodpovednosti zahŕňa aj schopnosť preukázať obmedzenie účelu 
využívania dát pri ich zákonnom a transparentnom spracúvaní vo vzťahu k do-
tknutej osobe.525 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný preukázať aj to, že voči 
pacientovi ako dotknutej osobe vykonal všetky potrebné úkony v  súvislosti 
so získavaním a spracúvaním jeho osobných údajov. Uvedené platí napríklad 
v prípade poučenia pacienta o spracúvaní jeho osobných údajov. Ako už bolo 
uvádzané, zákon o ochrane osobných údajov neurčuje, či poučenie má byť v úst-
nej alebo písomnej forme. Dôležité je, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
vedel preukázať, že si splnil svoju zákonnú povinnosť a pacienta o spracúvaní 
jeho osobných údajov poučil. Spravidla však majú poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti vypracované vzory poučení, ktoré dávajú pacientom podpisovať. 
V takomto prípade sa nemôžu dostať do dôkaznej núdze a v prípade kontroly sa 
vedia preukázať pacientom podpísaným poučením o spracúvaní jeho osobných 
údajov. 

Dôležitým momentom je to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je 
povinný preukázať, že dodržiava všetky pravidlá na úseku ochrany osobných 
údajov počas celej doby trvania biomedicínskeho výskumu a poskytovania zdra-
votnej starostlivosti personalizovaným spôsobom. Na tomto mieste je potrebné 
dodať, že je nevyhnutné, aby si uvedené povinnosti plnil aj po skončení biome-
dicínskeho výskumu a poskytovania zdravotnej starostlivosti personalizovaným 
spôsobom (aj počas archivácie).

Pri porušení primárnej zodpovednosti tzv. accountability však nastupuje 
zodpovednosť sekundárna, a to tzv. liability. Vychádzajúc z teoretického základu 
vymedzenia zodpovednosti možno uviesť, že táto zodpovednosť sa zaradzuje do 
koncepcie retrospektívnej. Ide už o zodpovednosť sankčnú, ktorá nastupuje po 
porušení právnej povinnosti.

Prijatím nariadenia došlo k jasnému špecifikovaniu mnohých práv a povin-
ností prevádzkovateľov, ako aj k maximalizácii pokút za porušenie povinností 
prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľa. Pri zistení porušenia ochrany 
osobných údajov pacientov, dáva nariadenie v kapitole VIII nazvanej ako „Pro-

525 K tomu pozri aj ZIMEN, O. Princíp zodpovednosti. Dostupné na: https://www.pravneno-
viny.sk/princip-zodpovednosti-podla-gdpr-compliance-2-0
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striedky nápravy, zodpovednosť a sankcie“ odporúčanie ako postupovať voči 
porušiteľovi. Uvedené súvisí aj s informačnou povinnosťou poskytovateľa zdra-
votnej starostlivosti vo vzťahu k pacientom a verejnosti a právom pacienta na 
poskytnutie informácií. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v tomto prípade 
pracovisko, ktoré vykonáva biomedicínsky výskum alebo personalizovanú me-
dicínu a ktorý získava osobné údaje dotknutej osoby, je povinný ju informovať aj 
o možnosti uplatnenia práv dotknutej osoby (buď vo forme slovnej informácie, 
ako si uplatniť svoje práva, alebo vo forme poskytnutia tlačív priamo na webo-
vom sídle poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ako aj o možnosti a spôsobe 
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

10.4 Zhrnutie

Tak na Slovensku, ako aj v zahraničí existujú viaceré pracoviská a zdravotnícke 
zariadenia, ktoré sa zameriavajú na biomedicínsky výskum a personalizovanú 
medicínu. V prípade biomedicínskeho výskumu je situácia z pohľadu dodr-
žiavania práva na rozdiel od personalizovanej medicíny pozitívna z dôvodu, 
že biomedicínsky výskum je ponímaný ako osobitná kategória poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a je legislatívne podchytený. V prípade personalizo-
vanej medicíny ide v praxi najmä o súkromné zdravotnícke pracoviská a rôzne 
inštitúty, ktoré využívajú genetické informácie pacienta a jeho molekulárnu cha-
rakteristiku jednak na predvídanie vzniku ochorenia a v prípade jeho vzniku 
na úspešnú liečbu. Odbor personalizovanej medicíny však nie je v legislatíve 
osobitne riešený. Uvedené je problematické najmä z dôvodu, že pracoviská po-
skytujúce služby personalizovanej medicíny nie sú viazané žiadnou efektívnou 
legislatívou k dodržiavaniu etických zásad pri realizácii personalizovanej me-
dicíny najmä v oblasti genetického testovania, ktoré sa v praxi javí ako najprob-
lematickejšie. Etické zásady, ktoré nie sú záväzné, a úskalia genetického testo-
vania, ktoré sú pacientovi neznáme, vytvárajú akési vákuum. Je nutné riešenie 
tohto problému predovšetkým prijatím legislatívneho aktu, ktorý by pokrýval 
nielen právne, ale aj etické hľadisko. Ďalším vyskytujúcim sa problémom je 
dodržiavanie právnych noriem týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Mno-
hokrát vedomosti zdravotníckeho personálu v oblasti ochrany osobných údajov 
sú na minimálnej úrovni. Ako problematický sa tiež javí aj samotný prístup 
zdravotníckeho personálu k pacientovi ako dotknutej osobe a k ochrane jeho 
osobných údajov. 

Aby sa predišlo zodpovednosti vzniknutej z porušenia ochrany osobných 
údajov, najmä tej sekundárnej, je potrebné, aby sa v plnom rozsahu realizovala 
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primárna zodpovednosť, a to povinnosť chrániť osobné údaje, a tak chrániť práva 
a slobody fyzických osôb. Ochrana práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov si vyžaduje, aby sa prijali primerané technické a organizačné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek nariadenia a vnútroštátnej 
právnej úpravy na úseku ochrany osobných údajov. Na to, aby mohol posky-
tovateľ zdravotnej starostlivosti preukázať súlad s právnymi normami, mal by 
prijať interné pravidlá a prijať opatrenia, ktoré budú predovšetkým spĺňať zása-
dy špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov. Takéto 
opatrenia by mohli okrem iného pozostávať z minimalizácie spracúvania osob-
ných údajov, čo najskoršej pseudonymizácie osobných údajov, transparentnosti 
v súvislosti s funkciami a spracúvaním osobných údajov, umožnenia dotknutým 
osobám monitorovať spracúvanie údajov a pod. V neposlednom rade okrem 
právnych noriem je nevyhnutné dodržiavať etické a morálne normy, najmä 
vzhľadom na taký špecifický odbor, ako je biomedicínsky výskum a personali-
zovaná medicína.
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11.1 Úvodné poznámky

Orgány verejnej moci majú vo všeobecnosti v dispozícii bohaté datasety údajov, 
ktorým konkurujú iba giganti IT priemyslu ako Google, Facebook alebo Apple. 
Tento záver vyplýva predovšetkým z faktu, že mnohé štáty poskytujú služby 
verejnej správy v  elektronickej podobe, prípadne vytárajú databázy údajov 
o poskytnutí týchto služieb občanom. Orgány verejnej moci sú často najväčší 
prevádzkovatelia osobných údajov. Druhým aspektom je kvalita údajov, ktoré 
majú k dispozícii. Vzhľadom na ich zákonné oprávnenia a výkony úloh vo ve-
rejnom záujme je evidentné, že práve tieto entity majú v rukách dáta, ktoré je 
možné opakovane použiť aj na iné účely, ako sú pôvodné. Ako príklad možno 
uviesť predpokladanie vývoja pandémie, vzniku ohniska nákazlivej choroby 
alebo zistenie rôznych informácií týkajúcich sa zdravotného stavu obyvateľov 
na celoštátnej či lokálnej úrovni a nastavenie zdravotnej politiky v zmysle zís-
kaných údajov.

V tejto súvislosti možno uviesť viacero praktických príkladov. V Spojenom 
kráľovstve bol publikovaný článok, ktorý analyzoval úspešnosť kardiologických 
operácií za určité časové obdobie v  jednotlivých nemocniciach. Po publiko-
vaní následne obyvatelia začali preferovať operačné zákroky v nemocniciach 
s vyššou mierou úspešnosti, čo malo za následok zníženie celkovej úmrtnosti 
pri takomto type zákrokov.526 Na africkom kontinente bolo zistené z verejne 
dostupných údajov na sociálnych sieťach a v médiách ohnisko nákazy choroby 
Ebola 9 dní pred jeho reálnym výskytom.527 Zároveň použitie otvorených údajov 
v zdravotníctve môže zlepšiť zodpovednosť samotných poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti, ich efektívnosť a adresnosť.528 V ostatnom období pomohli 

526 Pozri viac THE GUARDIAN. UK heart operation death rates fall after data published 
[online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/
jul/30/heart-surgery-death-rates-fall

527 ASOKAN, G. V., ASOKAN, V. Leveraging “big data” to enhance the effectiveness of “one 
health” in an era of health informatics. In Journal of Epidemiology and Global Health 
Volume 5, Issue 4, December 2015, s. 311 – 314.

528 Open data [online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.england.nhs.uk/ourwork/
tsd/data-info/open-data/
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otvorené údaje v boji s koronavírusom, napr. na Filipínskych ostrovoch.529 Aj 
z týchto dôvodov je prirodzeným cieľom EÚ kreovať spoločný dátový hub pre 
údaje týkajúce sa zdravia v rámci členských štátov.530

Použiteľnosť otvorených údajov v rezorte zdravotníctva je veľkou výzvou 
a budúcnosťou predikovania šírenia chorôb a zlepšenia zdravotnej starostlivos-
ti vo všeobecnosti. Zároveň však niektorí komentátori upozorňujú na to, že 
príliš extenzívne spracúvanie údajov o zdravotnom stave obyvateľov musí byť 
proporcionálne vyvážené vzhľadom na súkromie jednotlivcov.531 V rámci tejto 
kapitoly analyzujeme právny rámec otvorených údajov s osobitným dôrazom na 
jeho revíziu. Je nevyhnutné uviesť definície základných pojmov ako informácie 
verejného sektora a otvorené údaje. Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch 
dôjde ku konfliktu medzi transparentnosťou, resp. verejným záujmom pri vy-
užití otvorených údajov spoločnosťou a právom na ochranu súkromia, resp. 
ochrany osobných údajov u jednotlivcov, budeme sa tomuto konfliktu venovať 
v osobitnej časti. Následne budú analyzované dôležité inštitúty zásady zodpo-
vednosti za spracúvanie osobných údajov podľa GDPR v kontexte spracúvania 
a opakovaného použitia otvorených údajov. Zároveň je potrebné porovnať práv-
ny rámec zodpovednosti podľa GDPR a legislatívy upravujúcej otvorené údaje. 

11.2 Právny rámec a diskusia o zdieľaní údajov

Zdieľanie údajov medzi rôznymi aktérmi či už zo súkromného, alebo verejného 
sektora je momentálne motorom jednotného digitálneho trhu EÚ. Akademická 
diskusia na tému zdieľania údajov je pomerne živá, avšak je potrebné upozorniť 
na to, že existuje niekoľko modalít predmetnej diskusie vzhľadom na charakter 
entity, ktorá má zdieľať svoje údaje. Richter sumarizuje päť typov takýchto dis-
kusií v akademickej sfére a na legislatívnej úrovni.532 Prvou modalitou je práve 

529 ALAMPAY, E. et al. Open Government Data Governance in the Time of Pandemic. Policy 
Paper, May 2020, 9 a nasl.

530 Pozri viac EUROPEAN COMMISSION: COMMUNICATION FROM THE COMMIS-
SION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECO-
NOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. 
A European strategy for data. Brussels, 19. 2. 2020. COM(2020) 66 final, s. 22.

531 Napr. HOFFMAN, S. Electronic Health Records and Medical Big Data: Law and Policy. 
Case Research Paper Series in Legal Studies Working Paper 2016-39 December 2016 
[online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=2884976

532 RICHTER, H. Exposing the Public Interest Dimension of the Digital Single Market: Pub-
lic Undertakings as a Model for Regulating Data Sharing. In Max Planck Institute for 
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sprístupňovanie informácií verejného sektora orgánmi verejnej moci, ktoré sú 
sprístupnené pre opakované použitie či už verejným, alebo súkromným sekto-
rom na komerčné alebo iné účely. Tento typ modality je predmetom analýzy 
a diskusie v tejto kapitole. Druhou modalitou je zverejňovanie údajov zo strany 
verejných podnikov, ktoré vzhľadom na svoje funkcie vykonávajú aj podnikateľ-
skú činnosť napriek tomu, že sú sčasti financované alebo inak prepojené (napr. 
personálne) so štátom.533 Tretí typ diskusie osciluje okolo entít súkromného 
práva, ktoré vykonávajú úlohy vo verejnom záujme a existuje jednoznačný člá-
nok medzi nimi a orgánmi verejnej moci, či už prostredníctvom koncesie, alebo 
exkluzívnych práv (ako napr. prevádzkovanie železničnej dopravy na určitom 
železničnom uzle). Štvrtá modalita diskusie sa týka zdieľania údajov medzi 
dvoma súkromnoprávnymi entitami (B2B), pretože sa zdá, že zdieľanie údajov 
v rámci súkromného sektora je skôr raritou ako pravidelnosťou.534 Piaty typ 
debát pri zdieľaní dát reflektuje povinnosť súkromnoprávnych entít zdieľať údaje 
s orgánmi verejnej moci (B2G – business to government), pričom v tomto smere 
ide o rôzne účely a potreby zdieľania údajov dôležité pre výkon funkcií štátu 
(ako napr. stíhanie páchateľov trestných činov).535 

S ohľadom na zameranie tejto monografie sa budeme venovať prvému typu 
diskusie, ktorá sa týka zdieľania údajov v dispozícii verejného sektora na opa-
kované použitie.

11.2.1 Súčasne platná právna úprava otvorených údajov
Právna úprava informácií verejného sektora a ich opakovaného použitia je upra-
vená v sekundárnom práve EÚ, ktoré nadväzuje na slobodný prístup k informá-
ciám a právo na prístup k informáciám.536 Tento právny rámec v súčasnosti tvorí 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa 
mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora. 
V slovenskom právnom poriadku je táto smernica implementovaná v zákone 

Innovation and Competition Research Paper No. 20-03, 2020, s. 3 a nasl.
533 K dôvodom oddelenia pozri RICHTER, H. Exposing the Public Interest Dimension of 

the Digital Single Market: Public Undertakings as a Model for Regulating Data Sharing. 
In Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 20-03, 2020, 
s. 5 a nasl.

534 Pozri napr. OECD: Big Data for Growth and Well-Being. 2015, s. 179 a nasl.
535 K tomu viac ALEMANO, A. Big Data for Good: Unlocking Privately-Held Data to the 

Benefit of the Many. In: European Journal of Risk Regulation, Volume 9, Issue 2 June 2018, 
s. 183 ‒ 191.

536 Pozri viac ANDRAŠKO, J. Právo na prístup k informáciám. In: ANDRAŠKO, J., MESAR-
ČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 14 – 29.
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č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov („infozákon“) v § 21b až § 21l. Tieto ustanovenia boli po 
výzvach Európskej komisie niekoľkokrát novelizované, pretože nedošlo k pre-
cíznej implementácii danej smernice.537 Vzhľadom na revíziu tohto právneho 
rámca na úrovni EÚ nepovažujeme za potrebné detailnejšie venovať pozor-
nosť právnej úprave, ktorá bude o niekoľko mesiacov obsolentná. Na niektoré 
osobitosti slovenského právneho poriadku je však potrebné poukázať na lepšie 
pochopenie danej problematiky. Základné axiómy a pojmy však primárne na-
črtneme v nasledujúcej stati, ktorá sa venuje novej právnej úprave.

11.2.2 Revízia PSI smernice
Kreovanie jednotného digitálneho trhu538 na úrovní EÚ predstavuje výzvu aj 
v podobe regulácie prístupu a použitia údajov, ktoré majú k dispozícii orgány 
verejnej moci. Nadväzujúc na reformu právneho rámca ochrany osobných úda-
jov v podobe prijatia GDPR a súvisiacich právnych predpisov539 je prirodzené, 
že sa európsky zákonodarca rozhodol revidovať aj legislatívu upravujúcu opako-
vané použitie informácií verejného sektora. V lete 2019 tak bola prijatá smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených 
dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „PSI smer-
nica“).540 

Nová smernica si kladie za cieľ prekonanie viacerých bariér vytvorených 
predchádzajúcim právnym rámcom, ktorý by dostatočne reflektoval fakt, že cel-
ková priama ekonomická hodnota vyplývajúca z efektívnejšieho monetizovania 
dát vzrastie z 52 miliárd € v roku 2018 na 194 miliárd € v roku 2030. S cieľom 
využiť plný potenciál informácií verejného sektora bola PSI smernica prijatá 
na účely:
• aplikácie novej smernice aj na informácie verejného sektora z dopravného 

sektora a výskumu využívania verejných financií;

537 Pozri viac ANDRAŠKO, J. Informácie verejného sektora v právnom poriadku Slovenskej 
republiky. In: ANDRAŠKO, J., MESARČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Brati-
slava: C.  H. Beck, 2019, s. 35 – 36.

538 Pozri napr. JEŽOVÁ, D. Data protection reform in the EU as a part of the forming digital 
single market. In: European studies: the review of European law, economics and politics, 
roč. 5, 1. vydanie, Olomouc, 2018, s. 295 ‒ 302.

539 JEŽOVÁ, D. GDPR - result of globalization? In: Globalization and its socio-economic con-
sequences proceedings. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018, s. 167 ‒ 174.

540 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených 
dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora. Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019, 
s. 56 – 83.
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• využitia dát v reálnom čase (tzv. dynamických dát) napr. z aplikácií určených 
na cestovanie, ktoré prevádzkujú orgány verejnej moci; 

• zabránenia toho, aby si orgány verejnej moci účtovali príliš vysoké poplatky 
za poskytovanie dát na opakované použitie, čo bude mať za následok nové 
príležitosti pre malé a stredné podniky a kreovanie inovácií a rast obchod-
ného priemyslu; 

• orgány verejnej moci uzatvárali s niektorými entitami exkluzívne zmluvy, na 
základe ktorých bolo z informácií verejného sektora extrahovaných množ-
stvo informácií a limitácia prístupu nových hráčov na trhu.541

Ak by sme teda chceli stručne charakterizovať ciele novej právnej úpravy, 
bolo by to odstránenie bariér pri opakovanom použití informácií verejného sek-
tora, zvýšenie dostupnosti dát a nových dátových štruktúr z rôznych sektorov, 
zníženie rizika opakovaného použitia prvej entity (first mover advantage) a zvý-
šenie obchodných príležitostí pri diseminácii tzv. živých údajov (získavaných 
v reálnom čase). „Cieľom návrhu je tiež objasniť vzťah medzi smernicou o infor-
máciách verejného sektora a právom sui generis stanoveným v článku 7 smernice 
o databázach. Návrhom sa nezmení ochrana, ktorá sa na základe článku 7 po-
skytuje subjektom verejného sektora, ktoré tvoria databázy, ani sa nezmení práv-
na situácia podľa súčasnej smernice, ktorou sa zabraňovalo subjektom verejného 
sektora uplatňovať právo ochrany sui generis zakázať alebo obmedziť opakované 
použitie údajov obsiahnutých v databázach.“ 542 V porovnaní so staršou právnou 
úpravou sú ciele PSI smernice nepomerne ambicióznejšie.543 

Členské štáty sú povinné PSI smernicu implementovať do svojich právnych 
poriadkov do 17. júla 2021.544

11.2.3 Základné pojmy
Pre pochopenie základných vzťahov a povinností v rámci PSI smernice považu-
jeme za nevyhnutné charakterizovať niektoré pojmy súvisiace s danou legisla-
tívou. Ide predovšetkým o pojmy informácie verejného sektora, otvorené údaje 
a opakované použitie.

541 European Commission: Proposal for the revision of PSI Directive [online]. [cit. 22. 6. 
2020]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revi-
sion-public-sector-information-psi-directive 

542 Dôvodová správa k návrhu smernice.
543 V anglickom jazyku býva táto smernica označovaná aj ako „The Open Data Directive.“ 

Pozri Open Data Directive [online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information

544 Článok 17 ods. 1 PSI smernice.
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11.2.3.1 Informácie verejného sektora
Základným pojmom, okolo ktorého osciluje predmetná legislatíva, je termín 
informácie verejného sektora. Paradoxne tento pojem nie je v PSI smernici le-
gislatívne ukotvený, avšak jeho význam je možné odvodiť od súvisiacich termí-
nov – dokument a subjekt verejného sektora.545 Legálna definícia dokumentu 
je koncipovaná alternatívne, pričom na dokument reflektuje „každý obsah bez 
ohľadu na príslušné médium (na papieri alebo v elektronickej forme, alebo ako 
zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam)“ alebo akákoľvek časť doku-
mentu.546 Na aplikáciu daného právneho rámca tieto dokumenty musia byť 
v dispozícii subjektu verejného sektora. Subjektmi verejného sektora sú štátne, 
regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia tvo-
rené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými 
takýmito verejnoprávnymi inštitúciami.547 PSI smernica zároveň upravuje pod-
mienky na kvalifikovanie entity ako verejnoprávnej inštitúcie.548 Diskutovaný 
právny rámec sa po novom vzťahuje aj na verejné podniky.549 

545 Článok 1 PSI smernice.
546 Článok 2 bod 6 PSI smernice.
547 Článok 2 bod 1 PSI smernice.
548 Článok 2 bod 2 PSI smernice: „Verejnoprávne inštitúcie‘ sú inštitúcie, ktoré majú všetky 

tieto charakteristiky:
 a)  sú zriadené na osobitný účel plniť potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemysel-

ný ani komerčný charakter;
 b) majú právnu subjektivitu, a
 c)  sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo 

inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo podliehajú riadiacemu dozoru týchto orgá-
nov alebo inštitúcií; alebo majú v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako 
polovicu členov menovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo 
inými verejnoprávnymi inštitúciami.“

549 Článok 2 bod 3 PSI smernice: „Verejný podnik je každý podnik pôsobiaci v oblastiach uve-
dených v článku 1 ods. 1 písm. b), na ktorý môžu mať subjekty verejného sektora priamo 
alebo nepriamo dominantný vplyv prostredníctvom jeho vlastníctva, svojej finančnej účasti 
na ňom alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Dominantný vplyv zo strany subjektov verejného 
sektora sa predpokladá v ktoromkoľvek z týchto prípadov, v ktorých tieto subjekty priamo 
alebo nepriamo:

 a) majú v držbe väčšinu upísaného kapitálu podniku;
 b) kontrolujú väčšinu hlasovacích práv súvisiacich s akciami vydanými podnikom;
 c)  môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgá-

nu podniku.“
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11.2.3.2 Opakované použitie a povinná osoba
Základným procesom v rámci predmetnej legislatívy je opakované použitie in-
formácií verejného sektora. Opakované použitie informácií predstavuje činnosť, 
počas ktorej fyzické alebo právnické osoby používajú dokumenty, ktoré majú 
v držbe:
• subjekty verejného sektora na komerčné alebo nekomerčné účely, ktoré sú 

iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, na ktoré boli dokumenty 
zhotovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi subjektmi verejného 
sektora výhradne na účely plnenia ich verejných úloh, alebo;

• verejné podniky na komerčné alebo nekomerčné účely, ktoré sú iné, než je 
pôvodný účel poskytovania služieb vo všeobecnom záujme, na ktoré boli 
dokumenty zhotovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi verejnými 
podnikmi a subjektmi verejného sektora výhradne na účely plnenia verej-
ných úloh subjektov verejného sektora.550

V slovenskom právnom poriadku je definícia opakovaného použitia infor-
mácií verejného sektora vymedzená pozitívne a negatívne. Pozitívne je tento 
proces definovaný ako „použitie informácie, ktorú má povinná osoba podľa od-
seku 3 k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný 
od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh 
tejto povinnej osoby“.551 Negatívna definícia ustanovuje, že opakovaným použi-
tím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa pri 
plnení ich úloh. Slovenská právna úprava úzko nadväzuje definíciu opakované-
ho používania informácií na termín povinná osoba, ktorý európska legislatíva 
nepozná, pretože ide o zaužívaný pojem pri poskytovaní informácií v zmysle 
slovenského infozákona. Povinnou osobou na účely opakovaného použitia in-
formácií sú:
• štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické 

osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnos-
tiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to 
iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti;552

• právnické osoby založené alebo zriadené na osobitný účel plnenia potrieb 
všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, 
a (i) je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby, (ii) je 
ovládaná povinnou osobou alebo (iii) viac ako polovica členov jej štatutár-

550 Článok 2 bod 11 PSI smernice.
551 § 21b ods. 1 infozákona.
552 § 2 ods. 1 infozákona.
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neho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná 
alebo volená povinnou osobou;553 alebo

• združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných 
osôb.554

Režim opakovaného použitia informácií dopĺňa klasické modality práva na 
prístup k informáciám ako povinné zverejňovanie informácií a zmlúv a sprí-
stupňovanie informácií na žiadosť.555

11.2.3.3 Otvorené údaje
Otvorené údaje sú špecifickým typom informácie verejného sektora, a teda jeho 
subkategóriou. Možno teda konštatovať, že všetky otvorené údaje sprístupnené 
subjektmi verejného sektora sú informáciami verejného sektora, ale nie všet-
ky informácie verejného sektora sprístupnené subjektmi verejného sektora sú 
otvorenými údajmi.

PSI smernica opätovne tento pojem legálne nedefinuje, napriek tomu, že 
regulácia otvorených údajov bola leitmotívom pri revízii diskutovanej legis-
latívy.556 Článok 5 ods. 1 PSI smernice iba naznačuje, že subjekty verejného 
sektora a  verejné podniky „sprístupňujú svoje dokumenty v  akomkoľvek už 
existujúcom formáte alebo jazyku a pokiaľ je to možné a vhodné elektronickými 
prostriedkami, vo formátoch, ktoré sú otvorené, strojovo čitateľné, prístupné, vy-
hľadateľné a opakovane použiteľné, spolu s ich metaúdajmi. Formát i metaúdaje 
spĺňajú podľa možnosti formálne otvorené štandardy“.

Slovenský právny poriadok ustanovuje podrobnosti o otvorených údajov vo 
vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a infor-
matizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej 
správy. V zmysle § 39 tejto vyhlášky je štandardom otvoreného údaja, ak je:
• „poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej 

úrovne 3;557 a

553 § 21b ods. 3 infozákona.
554 Ibidem.
555 Pozri viac ANDRAŠKO, J. Režim opakovaného použitia informácií Slovenskej republiky. 

In: ANDRAŠKO, J., MESARČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Bratislava: C. H. 
Beck, 2019, s. 36 a nasl.

556 Najbližšie k definícii má recitál 16 PSI smernice: „Koncepcia otvorených dát sa vo všeobec-
nosti chápe ako údaje v otvorenom formáte, ktoré môže ktokoľvek voľne používať, opakovane 
používať a zdieľať na akýkoľvek účel (…).“

557 Úroveň 3 je splnená vtedy, ak obsah datasetu je štruktúrovaný tak, že umožňuje auto-
matizované spracovanie a dataset je poskytovaný v otvorenom formáte, nezávislom na 
konkrétnom proprietárnom softvéri. Pozri § 38 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slo-
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• poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak
1.  sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporia-

dané;
2.  je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostred-

níctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu;
3.  je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, 

pričom tieto podmienky sú explicitne uvedené;
4.  je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kom-

binovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z da-
tasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu;

5.  sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné“.
Legálnu definíciu otvorených údajov by mal obsahovať aj pripravovaný zá-

kon o údajoch.558 Ten v § 3 písm. c) definuje otvorený údaj ako „údaj voľne 
a bezplatne dostupný, ktorý je možné použiť na akýkoľvek účel, je sprístupnený 
elektronicky v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje jeho hromadné strojové spra-
covanie“. 

V súčasnosti sú datasety s otvorenými údajmi pravidelne zverejňované na 
portáli https://data.gov.sk/dataset. Do budúcnosti sa ráta s prijatím špecifickej 
právnej úpravy otvorených údajov a plného využitia ich potenciálu.559

11.3 Otvorené údaje týkajúce sa zdravia a ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov hrajú svoju nezastupiteľnú rolu aj v kon-
texte zverejňovania informácií verejného sektora či už v podobe sprístupňovania 
datasetov otvorených údajov, alebo iným typom prístupu k informáciám. Čím 
citlivejšie údaje, tým je zásah do týchto základných práv jednotlivca invazívnejší. 
Z tohto dôvodu asi nie je vhodné, aby boli zverejňované detailné osobné údaje 
pacientov a ich diagnózy, resp. liečby. Zahraniční komentátori v tomto sme-
re pragmaticky upozorňujú na rozdiel medzi súkromím a ochranou osobných 

venskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. Z. o štandardoch pre in-
formačné technológie verejnej správy.

558 LP/2019/699 zákon o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronic-
kej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o eGovernmente) [online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.
slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-699

559 Pozri viac ANDRAŠKO, J. Budúcnosť otvorených údajov v Slovenskej republike. In: AN-
DRAŠKO, J., MESARČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Bratislava: C. H. Beck, 
2019, s. 79 – 80.
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údajov a v kontexte skúmania medicínskych dát rozlišujú medzi informačným 
súkromím (dostupnosť a prístup k informáciám), osobným súkromím (osobné 
údaje), teritoriálnym súkromím (v kontexte vzťahu k času a priestoru zverej-
nenia informácií) a lokalizačným súkromím (pri geolokalizačných údajoch).560 
V súvislosti s údajmi týkajúcich sa zdravia je preto nevyhnutné precízne vyme-
dziť, v akých limitoch má jednotlivec „kontrolu“ nad svojimi informáciami pri 
ich zverejňovaní. Toto tvrdenie platí osobitne v prípadoch, ak sú údaje z elektro-
nickej zdravotnej knižky integrované v databáze a zároveň sprístupnené na opa-
kované použitie. Ak sa pozrieme na portál zverejňovaných datasetov v Sloven-
skej republike, tak v rezorte zdravotníctva sú zaujímavé predovšetkým materiály 
zverejňované Ministerstvom zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva 
SR. Bližšie nahliadnutie do typov zverejňovaných datasetov ukazuje, že uvedené 
orgány verejnej moci nezverejňujú otvorené údaje, ktoré by sa priamo týkali 
pacientov. Ministerstvo zdravotníctva SR napríklad zverejňuje počty vybave-
ných žiadostí podľa právnej úpravy slobodného prístupu k informáciám, kate-
gorizácie liekov či zoznamy kurzov vzdelávania v oblasti zdravotníctva.561 Úrad 
verejného zdravotníctva oproti tomu pravidelne zverejňuje datasety týkajúce 
sa odberov či meraní rôznych vzoriek, zoznamy fyzických a právnických osôb 
oprávnených na určitý druh činnosti či faktúry a zmluvy.562 Najbohatšiu kniž-
nicu sprístupnených dát predstavujú dasatety Národného centra zdravotníckych 
informácií,563 ktoré obsahujú vývojové krivky rôznych chorôb a úrazovosti, rôz-
ne ekonomické ukazovatele alebo druhy zariadení používaných v zdravotníctve. 

Napriek tomu, že sme toho názoru, že údaje týkajúce sa zdravia by nemali 
byť paušálne zverejňované, je veľmi pravdepodobné, že zverejnené údaje budú 
mať charakter osobných údajov vzhľadom na široký výklad tohto pojmu.564 
V tomto smere preto považujeme za vhodné náš výklad publikácie a použitia 
otvorených údajov rozdeliť na situáciu a návrhy v prípade, ak otvorené údaje 

560 CASANOVAS, P., MENDELSON, D., POBLET, M. A Linked Democracy Approach for 
Regulating Public Health Data. In: Health and Technology. Volume 7, 2017, s. 516.

561 Pozri viac Datasety ministerstva zdravotníctva [online]. [cit. 22. 6. 2020]. Do-
stupné na: https://data.gov.sk/dataset?_organization_limit=0&organiza-
tion=50536f1c-92dd-4678-91cf-f78f9c7ac056

562 Pozri viac Datasety Úradu verejného zdravotníctva [online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné 
na: https://data.gov.sk/dataset?organization=8cb55696-ccde-4f8a-9a6b-d2bf827f5756&_
organization_limit=0

563 Pozri viac Datasety Národného centra zdravotníckych informácií [online]. 
[cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://data.gov.sk/dataset?organization=0ee-
1fab1-03fa-452e-a30f-0421b9aa122f

564 Pozri kapitolu 2.
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predstavujú osobné údaje a ak otvorené údaje nepredstavujú osobné údaje s po-
ukazom na potenciálne úskalia právnej úpravy.

11.3.1  Otvorené údaje, ktoré nepredstavujú osobné údaje  
týkajúce sa zdravia

Ako poukazujú niektorí autori, jedným z riešení príliš invazívneho zásahu do 
práva na súkromie a ochrany osobných údajov v podobe zverejňovania údajov 
zo strany verejnej moci je dôsledná anonymizácia.565 V takom prípade sa práv-
ny rámec v podobe GDPR na zverejnené údaje a ich použitie neaplikuje. To 
sa však spracúvania osobných údajov pôvodného prevádzkovateľa, ktorý tieto 
údaje najprv v podobe osobných údajov získal a následne ich anonymizovane 
zverejnil.

Ako poukazuje prax a doktrína, anonymizovanie údajov vôbec nie je jedno-
duchá záležitosť. Na túto sivú oblasť v regulácii ochrany osobných údajov upo-
zorňuje aj WP29 vo svojom staršom názore k informáciám verejného sektora 
a otvoreným údajom.566 Výbor upozorňuje, že prevádzkovatelia často publikujú 
anonymizované datasety v dobrej viere, že už nejde o otvorené údaje, avšak re-
alita je iná a hrozí možnosť opätovnej identifikácie jednotlivcov na základe zve-
rejnených anonymizovaných datasetov. Kľúčové je posúdiť a v ideálnom prípade 
zabrániť riziku opätovnej identifikácie. WP29 vo svojom staršom usmernení 
k informáciám verejného sektora uvádza tri faktory, ktoré by mali prevádzko-
vatelia pri posúdení daného rizika vziať do úvahy. 

V prvom rade je potrebné posúdiť, aké údaje už sú verejne dostupné, prípad-
ne dostupné jednotlivým organizáciám a či je ich možné skombinovať, prípadne 
prepojiť. 

Druhým faktorom je možnosť pokusu opätovnej identifikácie (tzv. test mo-
tivovaného votrelca – motivated intruder test). Motivovaný votrelec je osoba, 
u ktorej je pravdepodobná motivácia z anonymizovaných datasetov derivovať 
osobné údaje na základe jemu alebo verejne dostupných informácií. Predmetný 
test by tak mal posúdiť pravdepodobnosť úspešnosti tzv. motivovaného votrelca 
pri opätovnej identifikácii. Pri niektorých typoch údajov je motivácia väčšia ako 
pri iných. WP29 ako príklady uvádza údaje s komerčnou hodnotou (na účely 
monetizácie), dáta využiteľné pre orgány činné v trestnom konaní a informačné 

565 VAN DER SLOOT, B. Public Sector Information & Data Protection: A Plea for Personal 
Privacy Settings for the Re-use of PSI. In: Informatica e Diritto, Fascicolo 1 ‒ 2, 2011, 
s. 219 ‒ 236.

566 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 06/2013 on open data and public sector 
information („PSI“) reuse. Adopted on 5 June 2013, s. 13 a nasl.
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služby, údaje odhaľujúce šokujúce informácie o verejných funkcionároch, dáta 
zneužiteľné na politické účely či údaje, ktoré môžu byť zneužité s cieľom niekoho 
poškodiť.567 Predmetné stanovisko zároveň upozorňuje, že vykonanie takéhoto 
testu môže byť do istej miery plné špekulácií, prípadne uistí prevádzkovateľa, 
že riziko opätovnej identifikácie nehrozí, i keď to tak byť reálne nemusí. Moti-
vovaní votrelci navyše môžu disponovať technológiou a metódami, ktoré pre-
vádzkovateľ nemusí poznať. WP29 upozorňuje aj na nebezpečenstvo opätovnej 
identifikácie v kontexte analýzy veľkých dát (Big data analysis).568

Tretím faktorom hodným posúdenia je podľa WP29 analýza úspešnosti opä-
tovnej identifikácie z hľadiska efektívnosti anonymizačných techník použitých 
na anonymizovanie údajov. Tieto metódy a techniky sú bližšie charakterizované 
v osobitnom stanovisku výboru.569 

Pri úmysle pôvodného prevádzkovateľa vyhnúť sa právnemu rámcu pri zve-
rejňovaní otvorených údajov je tak nevyhnutné zdôrazniť, že proces anonymi-
zácie musí byť naozaj dôsledný a zverejnené dáta nesmú umožňovať čo i len 
nepriamu identifikáciu jednotlivcov.570 Takýto prístup považujeme za vhodný 
napríklad pri štatistickom modelovaní rôznych otázok verejného zdravia ako 
výskyt chorôb, šírenie nebezpečne nákazlivej choroby a jej predikcia či kvalita 
poskytovania operačných zákrokov v regiónoch krajiny. Na kreovanie štatistic-
kých modelov nie je potrebné pracovať s údajmi, na základe ktorých je možné 
identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

11.3.2 Otvorené údaje, ktoré predstavujú osobné údaje týkajúce sa zdravia
Rola ochrany osobných údajov je výslovne uznaná aj prostredníctvom znenia 
PSI smernice a GDPR. Recitál 154 GDPR uvádza, že: „Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/98/ES (PSI smernica) nemení a žiadnym spôsobom ne-
ovplyvňuje úroveň ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa 
ustanovení práva Únie a práva členského štátu, a najmä nemení povinnosti a prá-
va ustanovené v tomto nariadení.“ Právo na ochranu osobných údajov je z tohto 

567 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 06/2013 on open data and public sector 
information („PSI“) reuse. Adopted on 5 June 2013, s. 16.

568 Ibidem, s. 20. K tomu viac SVÁK, J., SAKOLCIOVÁ, S. Big data in the trap of the Big 
Brother. In: Právny obzor. 2020, roč. 103, č. 2, s. 119 – 131.

569 Pozri Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 05/2014 on Anonymisation Tech-
niques. Adopted on 10 April 2014.

570 K tomu pozri napr. FINCK, M., PALLAS, F. They Who Must Not Be Identified - Dis-
tinguishing Personal from Non-Personal Data Under the GDPR. In: International Data 
Privacy Law, Volume 10, Issue 1, 2020, s. 11 – 36.
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dôvodu potrebné vždy brať do úvahy pri interpretácií PSI smernice. Recitál 52 
PSI smernice ustanovuje toto: „Táto smernica neovplyvňuje ochranu jednotlivcov 
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa práva Únie a vnútroštátneho 
práva, najmä podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice Európskeho parlamen-
tu a Rady 2002/58/ES (ePrivacy smernica), ako aj podľa akýchkoľvek doplňujúcich 
ustanovení vnútroštátneho práva.“ Toto je následne potvrdené aj v právne záväz-
nom texte PSI smernice.571 Zároveň výslovne odkazuje na dodržiavanie zásady 
vymedzenia účelu v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) GDPR.572 Posúdenie vplyvu 
PSI smernice po verejnej konzultácii s relevantnými hráčmi konštatuje, že tento 
právny rámec je kompatibilný a racionálne prepojený s GDPR.573

Pri povinnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a otvorených 
údajov je z hľadiska osobnej pôsobnosti GDPR574 potrebné rozlišovať medzi 
(i) pôvodnými prevádzkovateľmi zverejnených osobných údajov (first control-
lers) a (ii) osobami, ktoré otvorené údaje opakovane používajú – opakovaní 
používateľmi (re-users). Pôvodní prevádzkovatelia budú predovšetkým orgány 
verejnej moci, ktorí osobné údaje získali od obyvateľov priamo na základe svoj-
ho zákonného zmocnenia prípadne vo verejnom záujme (napríklad nemocnice 
alebo NCZI). Opakovaní používatelia sú entity odlišné od pôvodných prevádz-
kovateľov, ako napr. neziskové organizácie, občianske združenia alebo súkrom-
né osoby, ktoré opakovane používajú datasety obsahujúce osobné údaje. 

Nepovažujeme za vhodné komplexne analyzovať práva a povinnosti pôvod-
ných prevádzkovateľov a opakovaných používateľov, pretože takáto diskusia sa 
nachádza už v iných publikáciách.575 Vzhľadom na predmet tejto publikácie sa 
zameriame na najdôležitejšie aspekty pri spracúvaní otvorených údajov z po-
hľadu oboch kategórií entít so špecifickým dôrazom na zásadu zodpovednosti 
v zmysle článku 5 ods. 2 GDPR.

Ešte pred analýzou jednotlivých inštitútov zásady zodpovednosti je podľa 
nášho názoru vhodné uviesť niekoľko poznámok pri používaní správneho práv-

571 Článok 1 ods. 4: „Touto smernicou nie je dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo o ochra-
ne osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES a zodpove-
dajúce ustanovenia vnútroštátneho práva.“

572 Recitál 52 PSI smernice.
573 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accom-

panying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on the re-use of public sector information, s. 7. 

574 Pozri kapitolu 3.
575 Napr. MESARČÍK, M. Otvorené údaje a ochrana súkromia. In: ANDRAŠKO, J., MESAR-

ČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 82 ‒ 134.
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neho základu a výnimky v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR pri údajoch týkajúcich 
sa zdravotného stavu. 

Pri pôvodných prevádzkovateľoch v postavení orgánov verejnej moci bude 
právnym základom predovšetkým plnenie zákonnej povinnosti v zmysle člán-
ku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, prípadne plnenie úlohy vo verejnom záujme pod-
ľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Samotná operácia zverejňovania osobných 
údajov, resp. prevádzky verejného registra orgánmi verejnej moci je v drvivej 
väčšine prípadov predmetom špecifickej zákonnej úpravy. Čo sa týka použitia 
výnimky pre spracúvanie citlivých osobných údajov, platí náš výklad uvedený 
v kapitole 1.

Pri osobách, ktoré zverejnené osobné údaje opakovane používajú, nie je 
vhodné používať ako právne základy plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 
písm. b) GDPR a zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
Dotknuté osoby, ktorých sa zverejnené osobné údaje týkajú totiž spravidla ne-
majú s prevádzkovateľom uzavretý zmluvný alebo obdobný vzťah. V sloven-
skom právnom poriadku taktiež zatiaľ neexistuje zákonná povinnosť opakovane 
používať zverejnené osobné údaje. Z tohto dôvodu pri opakovanom použití zve-
rejnených osobných údajov považujeme za vhodné použitie právnych základov 
v podobe verejného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR a opráv-
neného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.576 Oproti pôvodným pre-
vádzkovateľom je pri opakovaných používateľoch menší manévrovací priestor 
pri využití výnimiek na spracúvanie citlivých osobných údajov. V porovnaní 
s pôvodnými prevádzkovateľmi môžeme automaticky vylúčiť výnimku v zmysle 
článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR, pretože pri súkromných entitách, ktoré otvorené 
údaje nebudú používať priamo, nebude splnená podmienka spracúvania v rám-
ci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné 
tajomstvo, alebo osoby dodržiavajúcej povinnosť mlčanlivosti podľa práva Únie 
alebo práva členského štátu.577 Vzhľadom na to, že výnimka podľa článku 9 
ods. 2 písm. i) v podobe verejného záujmu v oblasti verejného zdravia taktiež 
obsahuje požiadavku záruk v práve členského štátu, prípadne práva EÚ najmä 
v podobe profesijného tajomstva, nepovažujeme túto výnimku za vhodnú pri 
opakovanom použití citlivých osobných údajov. Vyžadovanie výslovného súhla-
su v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR je v súčasnom nastavení prakticky 
nepoužiteľné a nemožné pri spracúvaní osobných údajov o kvante dotknutých 

576 Bližšie pozri MESARČÍK, M. Otvorené údaje a ochrana súkromia. In: ANDRAŠKO, J., 
MESARČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 101 – 
111.

577 Článok 9 ods. 3 GDPR.
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osôb. Predmetnú prekážku je však možné odstrániť implementovaním technic-
kého riešenia v podobe aplikácie pre občanov. Takýto spôsob navrhuje aj Bart 
Van Der Sloot v rámci konceptu nastavenia osobných preferencií pri zdieľaní 
údajov na účely opakovaného použitia, v ktorom si sama dotknutá osoba „ma-
nažuje“ použitie svojich osobných údajov.578

Podľa nášho názoru nie je vylúčené využitie výnimky podľa článku 9 ods. 2 
písm. g) GDPR v podobe významného verejného záujmu za implementácie 
vhodných a konkrétnych opatrení na zabezpečenie základných práv a záujmov 
dotknutej osoby. Za zmienku a diskusiu v tomto kontexte stojí výnimka podľa 
článku 9 ods. 2 písm. e) GDPR, ktorá povoľuje spracúvanie citlivých osobných 
údajov, ak sa „spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preu-
kázateľne zverejnila“. Táto podmienka by podľa nás bola splnená jedine vtedy, 
ak by dotknutá osoba zverejnenie sama povolila prostredníctvom jasného a po-
zitívneho prejavu svojej slobodnej vôle. Ako všeobecný príklad možno uviesť 
prejavy dotknutej osoby na sociálnych sieťach alebo médiách. 

Vzhľadom na citlivosť údajov týkajúcich sa zdravia považujeme za veľmi 
vhodné, ak by orgány verejnej moci implementovali v rámci systému e-health579 
prívetivé užívateľské prostredie, v ktorom by užívatelia sami manažovali rozsah 
opakovaného použitia ich citlivých osobných údajov. Prirodzene, takéto nasta-
venie by malo svoje právne limity a požiadavky ako dostatočné plnenie infor-
mačnej povinnosti, pôvodné nastavenie zdieľania údajov580 na nulovej hodnote 
či možnosť zákazu zdieľania dát do tretích krajín. V podmienkach Slovenskej 
republiky takýto systém nemusí byť hudbou ďalekej disciplíny, pretože o kreova-
ní dátového ekosystému sa pomerne dlho vedú čulé diskusie na úrovni orgánov 
výkonnej moci.581 

578 VAN DER SLOOT, B. Public Sector Information & Data Protection: A Plea for Personal 
Privacy Settings for the Re-use of PSI. In: Informatica e Diritto, Fascicolo 1 ‒ 2, 2011, 
s. 234 – 236.

579 K tejto problematike pozri viac napr. RALBOVSKÁ-SOPÚCHOVÁ, S. Elektronické zdra-
votníctvo vo svetle GDPR. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. Bratislava: 
Právnická fakulta UK, 2019, s. 427 ‒ 434 alebo RALBOVSKÁ-SOPÚCHOVÁ, S. Elek-
tronická indentifikácia zdravotných pracovníkov v „teréne“. In: Digitálna verejná správa 
a elektronická identifikácia. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, s. 64 ‒ 69.

580 Pozri článok 25 ods. 2 GDPR.
581 Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022. Akčný plán trans-

formácie Slovenska na úspešnú digitálnu krajinu a rozvoja jednotného digitálneho trhu 
[online]. [cit. 22.6.2020]. Dostupné na: https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uplo-
ads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf
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11.4 Otvorené údaje týkajúce sa zdravia a zodpovednosť

11.4.1  Zodpovednosť pri spracúvaní otvorených údajov  
týkajúcich sa zdravia

Pri zodpovednosti pri spracúvaní otvorených údajov týkajúcich sa zdravia platia 
totožné požiadavky ako všeobecne pri spracúvaní údajov týkajúcich sa zdra-
via. Len zhrnieme, že predovšetkým pôjde o povinnosť vypracovať posúdenie 
vplyvu na ochranu údajov v zmysle článku 35 GDPR a povinnosť dezignovať 
zodpovednú osobu podľa článku 37 GDPR.

11.4.2  Zodpovednosť za spracúvanie otvorených údajov  
týkajúcich sa zdravia

Z hľadiska zodpovednosti sa aplikuje všeobecný právny rámec zodpovednosti 
v zmysle GDPR uvedený v úvodnej kapitole predkladanej monografie. Osobit-
ne možno zvýrazniť výšku sankcie za nedodržanie základných zásad v zmysle 
článku 5 GDPR, kde prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi hrozí správna 
pokuta až do výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 % 
celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, 
ktorá suma je vyššia.582 Upozorňujeme práve na tento aspekt, pretože práve 
súlad so základnými zásadami osobných údajov je osobitne potrebné zdôrazniť 
pri zverejňovaní a opakovanom používaní osobných údajov. Špecifiká režimov 
zodpovednosti podľa GDPR a PSI smernice sú predmetom diskusie v nasledu-
júcej stati.

11.4.3 Komparácia zodpovednosti podľa GDPR a podľa PSI smernice
PSI smernica neustanovuje žiadne sankcie ani neupravuje osobitné aspekty zod-
povednosti za porušenie jej ustanovení. Žiadnu sankciu neupravovala ani staršia 
regulácia na úrovní EÚ. 
Zákon o slobodnom prístupe k  informáciám upravuje špecifický priestupok 
v § 21a. Priestupku sa dopustí ten, kto (i) vedome vydá a zverejní nepravdivé ale-
bo neúplné informácie, alebo (ii) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, 
alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, 
alebo (iii) poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám. Pri spáchaní priestupku je možné uložiť pokutu do 1 650 eur 
a zákaz činnosti až na dva roky.583 Predmetná skutková podstata bola do infozá-
kona legislatívne vložená v roku 2005 zákonom č. 628/2005. Dôvodová správa 

582 Článok 83 ods. 5 písm. a) GDPR.
583 § 21a ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.



259

11.4 Otvorené údaje týkajúce sa zdravia a zodpovednosť

k danej novele konštatuje, že: „Vzhľadom na to, že v novele zákona o priestupkoch 
sa navrhuje vypustiť návrhové priestupky, predkladateľ navrhuje po dohode s Mi-
nisterstvom vnútra SR zapracovať skutkovú podstatu priestupku podľa platného 
§ 42a priestupkového zákona do zákona č. 211/2000 Z. z.“ 584

Zároveň zákon o priestupkoch (ďalej len PZ)585 stále upravuje priestupky 
na úseku práva na prístup k informáciám. Podľa § 42a ods. 1 PZ sa priestupku 
dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto 
poruší povinnosť určenú osobitným predpisom,586 alebo ten, kto vydaním roz-
hodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie 
práva na sprístupnenie informácií. Za spáchanie tohto priestupku páchateľovi 
možno uložiť pokutu do 1 659 eur a zákaz činnosti až na dva roky.587 Napriek 
uvedenej odôvodnenosti novej skutkovej podstaty v  infozákone je skutková 
podstata priestupku v PZ stále koncipovaná ako návrhový priestupok.588 Du-
plicitu týchto skutkových podstát pragmaticky komentoval Matej Horvat: „(…) 
výber režimu postihu v praxi spôsobuje správnym orgánom problémy. Správny 
orgán tak môže pri výbere postupu vziať do úvahy aj návrh účastníka konania. 
Súdna judikatúra sa doposiaľ ku vzťahu týchto ustanovení nevyjadrila. Komen-
tované ustanovenie je v dôsledku duplicity nadbytočným“.589 Bližšie porovnanie 
objektívnej stránky diskutovaných priestupkov však odhaľuje minimálne roz-
diely. V oboch prípadoch je objektívna stránka priestupku ustanovená alter-
natívne prostredníctvom troch možných spôsobov jej naplnenia.590 Uvádzame 
ich porovnanie.

584 Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov [online]. [cit. 22. 6. 2020]. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/
Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=190658

585 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
586 S odkazom na zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb.

587 § 42a ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
588 § 68 ods. 1 PZ: „Priestupky podľa § 42a a § 49 ods. 1 písm. a) sa prejednávajú len na návrh 

postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len ‚navrhovateľ‘).“
589 HORVAT, M. § 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám. In: SREBALO-

VÁ, M. et al. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, online verzia.
590 K bližšej analýze skutkových podstát podľa zákona o priestupkoch pozri HORVAT, M. 

§ 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám. In: SREBALOVÁ, M. et al. 
Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015.
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Objektívna stránka infozákon Objektívna stránka PZ

Kto vedome vydá a zverejní nepravdivé  
alebo neúplné informácie;

Kto vedome vydá a zverejní nepravdivé,  
neúplné informácie;

vydaním rozhodnutia alebo vydaním 
príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní 
porušenie práva na sprístupnenie informácií;

kto poruší povinnosť určenú osobitným 
predpisom (odkaz na zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholic-
kých nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb);

poruší inú povinnosť ustanovenú  
týmto zákonom.

vydaním rozhodnutia alebo vydaním 
príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní 
porušenie práva na sprístupnenie informácií

Porovnanie objektívnej stránky priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.
Zdroj: Vlastná tvorba autora.

Prvý spôsob naplnenia objektívnej stránky je totožný v oboch právnych 
predpisoch, kde ide o vedomé vydanie a zverejnenie nepravdivých alebo neú-
plných informácií. Domnievame sa, že túto skutkovú podstatu je možné naplniť 
aj pri zverejňovaní otvorených údajov a skresľovaní hodnôt v datasete napríklad 
prostredníctvom zatajovania niektorých zmlúv alebo uvedením nepravdivej 
ceny za poskytnuté služby.591 Aj druhý spôsob naplnenia objektívnej stránky 
je prakticky totožný. Táto skutková podstata v PZ a infozákone je všeobecná 
a vyžaduje porušenie práva na sprístupnenie informácií rozhodnutím, príka-
zom alebo iným opatrením. Zákonodarca sa tak zjavne snažil pokryť všetky 
možnosti porušenia práva na informácie s ohľadom na vydávanie finálnych fo-
riem činností verejnej správy. Horvat ako príklady opatrení uvádza smernice, 
uznesenia, úpravy, prípadne iné právne akty vydané na zabezpečenie plnenia 

591 Zhodne HORVAT, M. § 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám. In: 
SREBALOVÁ, M. et al. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015: „Vo 
vzťahu k objektívnej stránke komentovaného priestupku, ktorú možno naplniť tak, že pá-
chateľ vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, treba ozrejmiť pojmy vydanie 
a zverejnenie informácií a nepravdivé a neúplné informácie. Vydaním a zverejnením infor-
mácií sa rozumie najmä ich verejné oznámenie, publikáciu, vyhotovenie, teda inými slovami 
ide o informácie, ktoré sú páchateľom priestupku urobené verejne známymi, či sprístupnené 
verejnosti. Páchateľ ich musí nielen vydať, ale zároveň aj uverejniť. Informácie pritom musia 
byť aspoň neúplné, prípadne až nepravdivé. Neúplnou informáciou je informácia, ktorá je 
vydaná a uverejnená len sčasti, je čiastková, nekompletná, netýka sa úplného celku. Ne-
pravdivá informácia nezodpovedá skutočnosti, nezakladá sa na pravde, je chybná alebo je 
založená na omyle.“
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úloh v oblasti verejnej správy.592 V poslednom spôsobe naplnenia objektívnej 
stránky sa už jednotlivé skutkové podstaty líšia. V zmysle PZ sa vyžaduje po-
rušenie konkrétnej povinnosti určenej konkrétnym právnym predpisom. Táto 
skutková podstata je v kontexte otvorených údajov absolútne neaplikovateľná.593 
infozákon oproti tomu vyžaduje porušenie inej povinnosti ustanovenej týmto 
zákonom. Môže tak ísť aj napríklad o zneprístupnenie informácie určenej na 
opakované použitie.

Zároveň je v tomto smere opätovne nevyhnutné upozorniť na to, že priestup-
ky sú konštruované na princípe subjektívnej zodpovednosti. To znamená, že na 
rozdiel od objektívnej zodpovednosti sa skúma zavinenie páchateľa priestup-
ku.594 Zodpovednosť v zmysle GDPR je však koncipované na prizme objektívnej 
zodpovednosti.595 Inými slovami, pri porušení povinností v zmysle GDPR sa 
neskúma zavinenie, ale na vyvodenie zodpovednosti postačuje samotné poru-
šenie ustanovení zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

Zaujímavou sa môže teda javiť situácia, ak napríklad prevádzkovateľ v po-
dobe orgánu verejnej moci poruší ustanovenia GDPR a  zároveň sa dopustí 
priestupku na úseku slobodného prístupu k informáciám. Túto situáciu možno 
ilustrovať na príklade, ak zverejní nepravdivé, resp. neúplné informácie o funk-
cionároch daného orgánu verejnej moci, čím poruší minimálne zásadu správ-
nosti podľa článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR a zároveň naplní skutkovú podstatu 
priestupku podľa § 21a ods. 1 infozákona, resp. § 42a ods. 1 PZ. Mohla by byť 
zodpovedná entita potrestaná za neplnenie povinností v zmysle GDPR a záro-
veň za priestupok na úseku slobodného prístupu k informáciám? Podľa nášho 
názoru áno, napriek tomu, že pri správnom trestaní analogicky platí zásada ne 
bis in idem.596 Deliktuálna zodpovednosť v týchto prípadoch sa totiž týka iných 
oblastí verejného záujmu – ochrany osobných údajov a prístupu k informáciám. 
Zároveň je potrebné upozorniť na to, že za porušenie GDPR môže byť zodpo-
vedná aj právnická osoba, avšak priestupok môže spáchať iba fyzická osoba. 

592 HORVAT, M. § 42a Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám. In: SREBALO-
VÁ, M. et al. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, online verzia.

593 Bližšie pozri zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických zá-
chytných izieb.

594 Pozri viac HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho trestania. 1. vydanie. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 96 a nasl.

595 Bližšie pozri 1. a 3. kapitolu.
596 Pozri viac HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho trestania. 1. vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 61 a nasl.
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11. KAPITOLA OTVORENÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA 

To znamená, že objekt je v oboch prípadoch odlišný. Ďalším rozdielom je, že 
pri porušeniach GDPR je možné konanie pred dozorným orgánom začať aj ex 
offo, diskutované priestupky sú koncipované ako návrhové s tým, že v zmysle 
infozákona môže byť navrhovateľom iba osoba, ktorej sa právo na informácie 
priamo týka, a teda okruh subjektov s legitimáciou podať návrh, je veľmi úzky.

Zhrnutie

V rámci tejto kapitoly sme analyzovali právny rámec zverejňovania údajov na 
opakované použitie orgánmi verejnej moci, ktoré predstavujú jedny z „najväč-
ších prevádzkovateľov,“ pretože práve tieto entity disponujú obrovským množ-
stvom dát od svojich obyvateľov. Táto kapitola sa tak zameriavala na zdieľanie 
dát G2B – government to business.

V úvode sme legálne definovali základné pojmy právneho rámca opakova-
ného použitia informácií verejného sektora, ktorý predstavuje PSI smernica, 
nedávno revidovaná s plánovanou implementáciou do národných právnych po-
riadkov do 17. júla 2021. Pojmy, okolo ktorých daná definícia osciluje, sú infor-
mácie verejného sektora (charakterizované prostredníctvom termínov subjekt 
verejného sektora a dokument), opakované použitie a otvorené údaje. Termín 
otvorené údaje nenachádzajú svoju legálnu definíciu v PSI smernici, môžeme 
sa však stretnúť s definíciou štandardu údaja ako otvoreného v rámci podzá-
konných právnych aktov v Slovenskej republike. Otvorené údaje sú v skratke 
datasety, ktoré sú v strojovo spracovateľnom a otvorenom formáte.

Poukázali sme na to, že publikovanie dasatetov otvorených údajov v oblas-
ti zdravotníctva je realitou v podobe zverejňovania informácií Ministerstvom 
zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Národného centra zdra-
votníckych informácií.

Na súlad PSI smernice s právnym rámcom ochrany osobných údajov pouka-
zuje aj priamo daná smernica a GDPR. Podľa nášho názoru by nemalo dochá-
dzať k priamemu zverejňovaniu údajov týkajúcich sa zdravotného stavu pacien-
tov v podobe otvorených údajov, avšak pri súčasnom trende širokej interpretácie 
pojmu osobný údaj sa tomu nemožno vyhnúť. Zároveň sme zvýraznili potrebu 
silnej anonymizácie pri zverejňovaní takýchto údajov ako otvorených údajov, 
avšak v dnešnom technologicky turbulentnom digitálnom svete je extrémne 
náročné precíznu anonymizáciu úspešne dosiahnuť, na čo sme poukázali v oso-
bitnej stati venovanej testu motivovaného narušiteľa podľa WP29. 

Pri zabezpečení súladu zverejňovania a opakovaného použitia otvorených 
údajov s GDPR sme akcentovali použitie správneho právneho základu v zmysle 
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Zhrnutie

článku 6 GDPR a výnimky pre spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia podľa 
článku 9 ods. 2 GDPR s tým, že je potrebné rozlišovať medzi pôvodnými pre-
vádzkovateľmi (orgánmi verejnej moci) a opakovanými používateľmi, ktorý-
mi budú spravidla neziskové organizácie alebo entity zo súkromného sektora. 
Zároveň sme z hľadiska zásady zodpovednosti zvýraznili inštitúty posúdenia 
vplyvu a zodpovednej osoby, podobne ako pri využití umelej inteligencie v me-
dicínskom sektore.

Z hľadiska zodpovednosti za porušenie GDPR a PSI smernice je potrebné 
zvýrazniť, že PSI smernica neobsahuje a ani staršia verzia tohto právneho aktu 
neobsahovala ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti. Slovenský infozákon a PZ 
však upravuje priestupky na úseku slobodného prístupu k informáciám, ktoré 
hodnotíme ako zbytočnú duplicitu. Podľa nášho názoru nebráni právna úprava 
a jej výklad v potrestaní zodpovedného subjektu za porušenie GDPR a zároveň 
za spáchanie priestupku podľa infozákona, resp. PZ.
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Nová úprava ochrany osobných údajov a v širšom kontexte i súkromia priniesla 
nový štandard v rámci prístupu k spracovávaniu údajov. V čase pred nado-
budnutím účinnosti nariadenia a v období po nadobudnutí účinnosti novej 
európskej právnej úpravy sme boli svedkami vysokej miery nervozity spojenej 
so širokospektrálnym záberom právnej regulácie a pokrývaním rozsiahleho 
spektra právnych vzťahov. Osobné údaje a ich spracovávanie je agenda, ktorá 
je prítomná v činnostiach rozsiahleho množstva subjektov, ktoré sú zo zákona 
alebo na základe iného právneho titulu povinné postupovať zákonným spôso-
bom pri nakladaní s osobnými údajmi. Spracovávať osobné údaje je povinný 
za podmienok stanovených zákonom tak ústredný orgán štátnej správy, ako aj 
malá obec alebo drobný živnostník. Teda spomenutý jav neistoty spojenej s prí-
chodom novej právnej úpravy, a to o to viac, že právna úprava mala unifikačný 
charakter a zasiahla všetky členské štátu EÚ, bol prirodzený a intenzívne citeľný 
počas celého roka 2018. 

Predkladaná monografia je výstupom z riešenia projektu zameraného na 
analýzu dátového prostredia v zdravotníctve. Sféra zdravotníctva je v centre 
záujmu riešiteľského a autorského kolektívu vzhľadom na dve skutočnosti. Tou 
prvou a do veľkej miery rozhodujúcou skutočnosťou je razantná zmena právnej 
úpravy, ktorá aj v oblasti zdravotníctva priniesla a nastavila nové štandardy pre 
spracovávanie osobných údajov. Nová právna úprava sa týka osobných údajov 
vo všeobecnosti, no riešiteľský kolektív vo svojej vedecko-odbornej činnosti in-
štitucionalizovanej v rámci vedeckého projektu akcentoval najmä osobné údaje 
pacientov ako dotknutých osôb. Výber práve tejto skupiny dotknutých osôb 
je zároveň aj druhou už zmienenou rozhodujúcou skutočnosťou a vyplynul 
z toho, že táto sféra napriek tomu, že sa dotýka nás všetkých, nebola doposiaľ 
intenzívnejšie monograficky a monotematicky spracovaná. Užší výber padol na 
spracovanie problematiky zodpovednosti za a pri spracovaní osobných údajov 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Koncept zodpovednosti v slovenskom 
právnom poriadku v sebe zahŕňa niekoľko typov zodpovednostných vzťahov, 
ktoré v zahraničnej právnej úprave, literatúre či judikatúre sú zahrnuté do via-
cerých právnych inštitútov (accountability, responsibility a  liability). V súlade 
s tými rôznymi typmi zodpovednosti dochádza k analýze základných prvkov 
a  podmienok zodpovednosti či už pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
(koncept accontability), teda zodpovednosti za splnenie povinnosti a schopnosť 
na vyzvanie preukázať splnenie tejto povinnosti, alebo za poskytovanie zdravot-
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nej starostlivosti (koncept liability), teda zodpovednosti za porušenie zodpoved-
nosti ustanovenej právnou normou, najmä nariadením, ale aj inými právnymi 
normami obsiahnutými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
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