
 

Tisková zpráva  

ke sdělení ředitele ÚVN MUDr. Zavorala ke stavu prezidenta 

10.10. 2021 Prohlášení ředitele Ústřední vojenské nemocnice a ošetřujícího lékaře v jedné 

osobě, MUDr. Miroslava Zavorala, že nemůže sdělit informace o stavu prezidenta, „neboť bych 

porušil zákon o lékařském tajemství“, považujeme za nepravdivé a zavádějící. 

MUDr. Zavoral nejspíše má na mysli mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb podle § 51 zákona 
o poskytování zdravotních služeb (žádný zákon o lékařském tajemství neexistuje). Toto ustanovení 

však v odstavci 2 písm. c) výslovně počítá s možností poskytnout informace o zdravotní péči, pokud 

 „z jiných právních předpisů vyplývá, že údaje nebo skutečnosti lze sdělit bez souhlasu pacienta“. 

Takovým jiným předpisem je Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které v čl. 6 odst. 

1 písm. f) počítá s tím, že se i bez souhlasu poskytnou informace, pokud nad právy subjektu údajů 

převažuje zájem třetí osoby, což podle judikatury představuje například i zájem veřejnosti projevený 

žádostí o informace podle Infozákona. A dále tuto situaci umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. g) Obecného 

nařízení, podle kterého je možné tzv. citlivé, tedy i zdravotní údaje poskytnout bez souhlasu subjektu 

údajů, „pokud je to nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu stanoveného právem členského 

státu“. Takovým předpisem může být jak zákon o svobodném přístupu k informacím (§ 8a odst. 2, 

prolamující ochranu soukromí u veřejných funkcionářů), tak také čl. 66 Ústavy, který předjímá 

možnost, že prezident nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat. Obecnou podmínkou 

postupu podle uvedených právních norem je zachování přiměřenosti a dodržení podstaty práva na 

ochranu údajů, což v případě informací o prezidentovi lze snadno zajistit poskytnutím takového 

rozsahu informací, které dostatečně vyloučí pochybnosti o faktickém stavu a přitom nemusejí zacházet 

do detailních podrobností, byť i takové údaje bývá v některých státech zvykem poskytovat v případě 

nejvyšších představitelů. 

Sdělení MUDr. Zavorala je proto zavádějící, když prý nemůže sdělit diagnózu. Zájem veřejnosti a nyní 

již i ústavních orgánů není zaměřen až tak na podrobnou diagnózu, s níž se prezident dlouhodobě léčí, 

ale na akutní stav prezidenta, tedy na informaci, zda je prezident schopen výkonu funkce, a pokud 

není, jaký je odhad délky takového výpadku. Na těchto informacích závisí nejen další kroky ústavních 

institucí, ale mají na ně právo všichni občané. 

Považujeme za vhodné, aby zejména sdělovací prostředky podaly formální žádost o informace 

o zdravotním stavu prezidenta jak k Vojenské nemocnici, která je veřejnou institucí, tak ke Kanceláři 

prezidenta, i když její řádné vyřízení hned očekávat nelze. Dotažení takového sporu přes opravné 

prostředky, přezkum až k soudu by však do této otázky mohlo pro příští případy vnést jasno. 

 

Za Otevřenou společnost o.p.s., program Právo na informace 

Marta Smolíková, ředitelka 

kontakt pro další informace:  

Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí 

tel. 602 358 808 


