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Informace pro žadatele o členství v České lékařské komoře o zpracovávání jejich osobních údajů.

Na základě § 11, odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informuje tímto
Česká lékařská komora své členy o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů členů ČLK, kdo a
jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.
Česká lékařská komora je samosprávnou stavovskou organizací, která byla zřízena zákonem č.
220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Členství v ČLK je dle § 3, odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb. pro lékaře vykonávající lékařské povolání
na území ČR povinné.
Základním organizačním článkem ČLK je okresní sdružení lékařů, jehož volené představenstvo je
řídícím a výkonným orgánem, které registruje nové členy a vede seznam členů okresního sdružení.
ČLK upřesnila plnění této povinnosti ve svém stavovském předpisu č. 1, kterým je Organizační řád
ČLK. Podle § 3 písm. b) Organizačního řádu vede ČLK seznam členů komory obsahující údaje o
jménu a příjmení, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání lékaře a
disciplinárních proviněních každého člena komory, s tím, že funkcionáři a zaměstnanci okresního
sdružení lékařů ČLK mají přístup pouze k databázi členů svého okresního sdružení. Kompletní přístup
k celé databázi členů České lékařské komory, včetně osobních údajů, mají jen výslovně určení
zaměstnanci kanceláře ČLK v Olomouci a v Praze.
Základní předmět činnosti ČLK je stanoven zákonem č. 220/1991 Sb., konkrétné povinnost vést
členskou evidenci pak v § 2, odst. 1, písm. e) tohoto zákona. Na základě této povinnosti určila ČLK
způsob a formu (listinná a elektronická) zpracování osobních údajů a je tedy správcem osobních údajů
ve smyslu § 4, písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a za zpracování osobních
údajů svých členů tedy zodpovídá. ČLK zpracovává osobní údaje shromážděné přímo od svých členů,
tj. subjektů údajů, a to ve smyslu § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., s jejich souhlasem. Vzhledem k
zákonem stanovenému povinnému členství v ČLK a povinnosti ČLK vést evidenci svých členů, tedy
zpracovávat jejich osobní údaje, je zřejmé, že ČLK zpracovává osobní údaje svých členů nejen s jejich
souhlasem, ale je oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje i bez jejich souhlasu ve smyslu
ustanovení § 5, odst. 2, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy jestliže provádí zpracování nezbytné pro
dodržení povinnosti správce.
Každý člen České lékařské komory uvádí v žádosti o přijetí za člena ČLK tyto povinné údaje:
jméno a příjmení, titul, datum narození, absolvovanou vysokou školu, rok a místo promoce a počátek
výkonu lékařské praxe na území ČR. Další údaje závisí zcela na dobrovolnosti lékaře a jejich
neuvedení není důvodem pro nepřijetí za člena. Nicméně ČLK doporučuje lékařům uvést také adresu
bydliště, adresu pracoviště, příp. kontaktní adresu pro zasílání korespondence. Dále je důležitá forma
výkonu povolání, tj. zda se jedná o zaměstnance nebo o soukromého lékaře, neboť od toho se odvíjí
výše členských příspěvků. Při žádosti lékaře o vydání licence ČLK jsou pak dále vyžadovány doklady
o dosaženém vzdělání, neboť ty jsou důležité pro posouzení, zda má lékař na vydání licence nárok
podle stavovského předpisu ČLK č. 11, Licenčního řádu. Souhlas s dobrovolným poskytnutím
osobních údajů, které člen uvádí nad rámec své povinnosti, lze kdykoliv odvolat.
Povinnost ochrany osobních údajů členů ČLK je stanovena zákonem č. 101/2000 Sb. Na základě §
13, odst. 1 tohoto zákona splnila ČLK povinnost přijmout opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Osobní údaje lékařů jsou tedy k dispozici pouze pro potřeby plnění úkolů, které má ČLK, a to v
mezích, které stanoví zákony č. 101/2000 Sb. a 220/1991 Sb. Zpracovávají je pouze pověření
pracovníci kanceláře ČLK v Olomouci a v Praze, zejména v souvislosti s jejich využitím při sdělování
informací příslušnému členu ČLK. Osobní údaje nejsou k dispozici žádným jiným subjektům bez
souhlasu subjektu údajů. Ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví, v jakých případech
lze poskytnout osobní údaje subjektu údajů (člena ČLK) bez jeho souhlasu. Zejména se jedná o výkon
právní povinnosti subjektu, kromě již zmíněné zákonné povinnosti vést seznam členů jde na základě §
2, odst. 1 zákon č. 220/1991 Sb. především o činnost spojenou se zaručováním odbornosti členů,
celoživotním vzděláváním, hájení práv, profesních zájmů a profesní cti členů. Dále je zde povinnost
poskytovat údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům. Těmto orgánům lze
poskytnout osobní údaje pouze za přesně stanovených podmínek, způsobem a v rozsahu, které stanoví
zvláštní zákony. Pověření pracovníci jsou mimo tyto zákonné výjimky vázáni povinnou mlčenlivostí
podle § 15, odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., jsou o svých povinnostech důkladně poučeni a databáze
členů ČLK je řádně technicky zabezpečena.
Zákonem č. 111/2007 Sb., který novelizoval zákon č. 220/1991 Sb., byl v § 6a, odst. 9 stanoven
princip veřejné přístupnosti seznamu členů ČLK, nicméně veřejnost nemá na základě tohoto
ustanovení přístup k údajům o datu narození, rodném čísle a adrese člena.
Nakládání s rodným číslem je upraveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech. Zákonem č. 220/1991 sb. je ČLK svěřen v přenesené působnosti výkon státní správy a tím je
ČLK oprávněna zpracovávat dle § 13c, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/2000 Sb. rodná čísla svých
členů za účelem zpracování osobních údajů v členské evidenci. Na základě doporučení Úřadu pro
ochranu osobních údajů ČLK upustila od používání rodných čísel.
Každý člen ČLK má kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům, které o něm ČLK vede.
Pro komunikaci subjektu údajů a jejich zpracovatele je nejvhodnější využít pověřené pracovníky
kanceláře ČLK v Olomouci, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc, telefon +420 585 222 218, e-mail:
licence.olomouc@clkcr.cz.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může na základě § 21 zákona č. 101/2000 Sb. jednak požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
a jednak požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li tato žádost
subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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