
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

609. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 26. schůze, konané dne 22. října 2014 

 

k zelené knize o mobilním zdravotnictví ("mHealth") /senátní tisk č. K 136/09/ 

 
Senát  
 
 
I.  

1. považuje, 
s odkazem na čl. 31 Listiny základních práv a svobod, právo na ochranu zdraví 
za důležité lidské právo, přičemž úkolem Evropské unie v této oblasti je doplňovat 
politiku členských států a zaměřit se na zlepšování veřejného zdraví, předcházení 
(lidským) nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví; 

 
2. podporuje 
proto zavádění moderních technologií z oblasti mobilního zdravotnictví 
do veřejných zdravotních systémů, neboť tyto přístroje a postupy mohou ve svém 
důsledku snížit náklady zdravotního systému zejména na léčbu běžných a snadno 
vyléčitelných chorob; 

 
3. dodává, 
že nové sebediagnostické elektronické a mobilní zdravotnické technologie lze 
používat pouze v případě, že bude dostatečně a průkazně ověřena jejich 
spolehlivost, prospěšnost a zdravotní nezávadnost; 

 
II. 
 

1. domnívá se, 
že nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje mobilních a elektronických zdravotních 
služeb je záruka pro uživatele, že jejich citlivé osobní údaje nebudou 
poskytovatelem služby komerčně ani jinak zneužity;  

 
2. zastává proto názor, 
že by se na údaje z mobilních zdravotnických přístrojů měla v plném rozsahu 
vztahovat ustanovení o ochraně údajů o zdravotním stavu pacienta a povinnosti 
mlčenlivosti o údajích získaných v souvislosti s poskytováním zdravotnických 
služeb, stanovená zejména v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i příslušná 
ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána; 



 
3. připomíná, 
že vyšší míra autonomie pacientů, kterou mobilní zdravotnické služby umožňují, 
s sebou přináší i riziko chybné diagnostiky, která může oddálit nebo i znemožnit 
nasazení účinné léčby; 

 
4. požaduje 
proto, aby poskytovatelé služeb v oblasti diagnostiky a poradenství v co nejvyšší 
míře informovali pacienty o správném používání mobilních zdravotnických 
přístrojů, přičemž poskytovatelé mobilních zdravotnických služeb musí nést 
za svou činnost náležitou odpovědnost tak, aby bylo minimalizováno riziko 
potenciálních negativních dopadů na pacienty; 

 
5. oceňuje 
také pozornost, kterou dokument věnuje problematice preventivních opatření 
na straně pacienta a nutnosti osvěty široké veřejnosti v otázkách sebediagnostiky, 
což může občanům pomoci lépe pochopit, jak zlepšit svůj zdravotní stav vlastní 
péčí; 

 
 
 
III. 
 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o navazujících iniciativách; 

 
2. pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 
 

Patrik Kunčar v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


