
GDPR v lékárenské praxi 

 

Anotace 

Zkratka GDPR je dnes alespoň povšechně známa téměř všem. Označuje se jí nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízením bude od 25. 5. 2018 nahrazen dosavadní režim ochrany 

osobních údajů v celé Evropské unii. Konkrétně v České republice půjde o režim dosud upravený 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

O GDPR si lze v současné době snadno nalézt velké množství informací na internetu, literatuře i na 

nejrůznějších konferencích či seminářích. Protože jde o celoevropskou novinku, s níž nejsou žádné 

praktické zkušenosti, s blížícím se datem účinnosti roste množství výkladů nařízení. GDPR nelze 

přeceňovat, ale ani podceňovat. Je jisté, že každý, kdo spravuje nebo zpracovává osobní údaje, a kdo 

se chce vyvarovat riziku plynoucímu z nedodržování nařízení, musí vynaložit určitou námahu k tomu, 

aby zrevidoval svůj způsob zacházení s osobními údaji. K tomu nestačí jen znát nařízení, nebo jeho 

zásady, pravidla a jeho výklady. Zejména je nutné se věnovat tomu, jak každý sám přistupuje k ochraně 

osobních údajů, zhodnotit soulad svého přístupu se zásadami podle GDPR, přizpůsobit se jim a splnit i 

další povinnosti vyžadované nařízením. Měl-li být použit vhodný příměr, pak je GDPR něco jako soubor 

zásad pro udržování čistoty na pracovišti. Sebelepší znalost zásad ale nepomůže, pokud si provozovatel 

pracoviště nevezme do ruky koště a v souladu se zásadami pracoviště nezamete. 

Smyslem seminářů o GDPR v lékárenské praxi není jen zopakování toho, co se lze dozvědět ze 

samotného nařízení, i když alespoň základnímu shrnutí se samozřejmě nelze vyhnout. Smyslem na 

druhou stranu nemůže být ani předání univerzálního návodu, podle kterého by byl každý provozovatel 

lékárny schopen následující den snadno zařídit, že bude v souladu s GDPR. Seminář by měl zejména 

přinést aktuální informace o tom, jak si s GDPR poradit v provozu lékáren, o současném stavu výkladu 

ke konkrétním způsobům zpracování osobních údajů vlastním pro lékárny, a také o tom, jakým 

způsobem může lékárnám s GDPR pomoci Česká lékárnická komora.  
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