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Abstrakt  

 
Společně s rozšiřováním informačních a komunikačních technologií do všech oblastí 

běžného života, roste také význam dat a informací. Tento trend lze pozorovat i v případě 

zdravotnictví, kde v poslední době dochází k masivní elektronizaci. S vývojem elektronizace 

však současně dochází také k vývoji její trestněprávní stránky. Aktuálnost této problematiky 

lze jasně spatřovat ve světle nedávných kybernetických útoků na poskytovatele zdravotních 

služeb, kterými jsou cenná data ve zdravotnictví vážně ohrožena.  

Cílem této práce je komplexní shrnutí trestněprávní stránky elektronizace dat 

ve zdravotnictví s důrazem na význam samotné elektronizace, problematiku kyberkriminality 

a vybrané trestné činy, které mohou být v souvislosti s elektronizací dat spáchány. Tato práce 

byla rovněž vypracována se záměrem působit jako upozornění na negativní důsledky 

elektronizace v globální informační společnosti. 

Z obsahového hlediska tvoří práce pět strukturovaných kapitol, v jejichž rámci autorka 

vymezila relevantní teoretickou rovinu a následně provedla vlastní analýzu dané problematiky. 

První kapitola vymezuje data, jejich kategorizaci i související legislativní rámec, a to se 

zaměřením na trestněprávní oblast a související ochranu práv. Druhá kapitola je věnována 

samotné elektronizaci zdravotnictví a jejím reálným dopadům v praxi, včetně zhodnocení 

vybraných předností a rizik. V rámci předmětného zhodnocení je současně zahrnut také 

průzkum autorky, který reflektuje úroveň povědomí o elektronizaci zdravotnictví u odborné 

veřejnosti. Třetí kapitola je zaměřena na obecné otázky trestního práva jako je trestněprávní 

odpovědnost, charakteristika trestných činů a také na specifickou oblast kyberkriminality. 

Čtvrtá kapitola následně rozebírá vybrané trestné činy, které lze v rámci elektronizace 

zdravotnictví spáchat, a to za současného uvádění reálných případů z praxe.  

Na závěr je v páté kapitole zhodnocen trestněprávní legislativní rámec ochrany dat 

související s elektronizací zdravotnictví a posouzení adekvátnosti tohoto typu právní ochrany. 

V tomto ohledu jsou dále navrhnuty konkrétní možnosti nápravy, a to zejména v podobě úprav 

Trestního zákoníku. Do samotného zhodnocení je zahrnuta také komparace vybraných aspektů 

elektronizace zdravotnictví se Švédskem, které je v této oblasti velice pokrokové, a to 

z důvodu, aby bylo předmětné posouzení kompletní také z mezinárodního hlediska. 
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