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1. Úvod
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 (dále jen „obecné nařízení“) je jedním z legislativních počinů
Evropského parlamentu. Ačkoliv se jedná o úpravu, na které se intenzivně a dlouho pracovalo, její
přijetí vyvolalo velké ohlasy a diskuze. S názvem GDPR, který je anglickou zkratkou General
Data Protection Regulation, se dnes setkal téměř každý z nás.
Důvodů, proč se o obecném nařízení tolik mluví a diskutuje, je více. Jedním z nich je
forma, ve které byl tento akt přijat. Předchozí směnice 95/46/ES byla zcela zrušena a místo ní bylo
přijato obecné nařízení. Nařízení je oproti předchozí úpravě přímo účinné a od 25. května 2018
zavazuje všechny státy Evropské unie bez potřeby národní implementace. Zatímto předchozí
evropská úprava poskytovala pouze rámec pravidel v této oblasti, která byla následně
implementována různými národními úpravami, současná podoba stanovuje již konkrétní pravidla
a možnost odchýlení se v rámci národních legislativ je jen velmi omezená. Toto je pro členské
státy, subjekty údajů, ale i správce a zpracovatele zásadní změnou.
Dalším důvodem, proč se problematice osobních údajů začalo dostávat větší pozornosti, je
údajná revoluce, o níž se v souvislosti s obecným nařízením hovoří. Firmy, které zpracovávají
osobní údajě do této problematiky začaly investovat nemalé peníze, jako by předtím žádná úprava
a ochrana osobích údajů neexistovala. Zároveň vzniká mnoho nových firem, které poskytují služby
související s implementací obecného nařízení.
Zda se opravdu jedná o „revoluci“, se budu snažit zanalyzovat v této diplomové práci na
základě porovnání dvou úprav – zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
„zákon“), který je českou implementací již zmíněné směrnice 95/46/ES, a obecného nařízení.
Závěrem zhodnotím, zda nová úprava přispěla k ochraně osobních údajů.
Abych dosáhla komplexního srovnání těchto úprav, budu postupovat systematicky dle
ustanovení zákona a v poslední části rozeberu nové instituty, které zákon neobsahuje.
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2. Stručný vývoj úpravy ochrany osobních údajů v mezinárodním měřítku
Historie osobních údajů je zároveň historií celého lidstva. Ačkoliv je jisté, že v pravěku se
nikdo nad osobními údaji nebo soukromím nezamýšlel, již tehdy měli lidé svá jména a další
identifikátory typické pro tehdejší dobu. Tento stav pokračoval i v následujích obdobích a ke
změně došlo až ve chvíli, kdy se lidstvo nemuselo zabývat každodenním uspokojováním
základních potřeb a ochranou života. Místo toho se lidé začali zabývat i vzájemnou odlišností –
náboženskou, sexuální, rasovou, majetkovou atd. To přineslo první konflikty a na tomto základě
se začala vyvíjet i ochrana soukromí. Tehdy ještě bez právní úpravy.
Pomyslným základním kamenem v oblasti právní úpravy ochrany soukromí, pokud
nepočítáme různé dílčí národní úpravy, byla Deklarace práv člověka a občana z roku 1789.
Revoluční dokument v mnoha oblastech mimo jiné stanovil i rozsah svobody, která končí tam, kde
svoboda jiných začíná, nebo právo svobodně mluvit, psát a tisknout.
Následovala Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948. „Všeobecná deklarace
lidských práv však nikdy nenabyla právní závaznosti. Přesto se stala důležitým mezinárodním
dokumentem, čas od času prosazovaným jako jakýsi katalog právních obyčejů.“

1

Tato deklarace

byla reakcí na druhou světovou válku, při které zemřelo velké množství lidí na základě svého
náboženského vyznání, a proto výslovně stanoví právo na soukromí a jeho ochranu.
Následující Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 je
dokument, který mnoho z Všeobecné deklarace lidských práv převzal, a navíc byl i závazný.
Pro samostatnou oblast ochrany osobních údajů je klíčová Úmluva o ochraně osob se
zřetelem na automatizované zpracování osobních dat neboli Úmluva č. 108, vyhlášená pod
č. 115/2001 Sb. mezinárodních smluv a dodatkový protokol k ní (dále jen „Úmluva č. 108“). Tento
dokument se poprvé výslovně zabývá problematikou osobních údajů a také stanovuje základní
zásady zpracování, ze kterých následně vycházejí všechny další úpravy včetně zákona a obecného
nařízení.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 je obdobně důležitým
dokumentem jako výše uvedené, ale na evropské úrovni.

1

NAVRÁTIL, Jiří. GDPR pro praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. Pro praxi. ISBN 978-

80-7380-689-7, str. 27.
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V roce 1995 vznikla na půdě Evropského parlamentu a Rady směrnice č. 95/46/ES, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen „směrnice č. 95/46/ES“).
Dne 27. dubna 2016 vstoupily v platnost tři zásadní legislativní počiny přijaté Evropským
parlamentem. Všechny tři se týkají osobních údajů, liší se svou působností a některé i formou.
Obecné nařízení se svou působností týká nejvíce subjektů a je mu věnována celá tato práce.
Dosavadní úprava byla ze strany Evropské unie korigována pouze směrnicí. Současná úprava
v podobě nařízení znamená, že dojde ještě k většímu sjednocení, ale nutno podotknout, že zde jsou
stále oblasti, které i v případě obecného nařízení musí zákonodárci členských států upravit.
Pochyby nad reálným sjednocením zveřejnil i JUDr. Jakub Morávek Ph.D. ve svém článku: „Když
dva dělají totéž, není to totéž,“ kde uvádí několik argumentů:„V prvé řadě stále zůstává, že
primárně budou aplikaci právní úpravy na národní úrovni jednotit orgány, kterým náleží
přezkoumávání rozhodnutí národního úřadu pro ochranu osobních údajů; většinou se bude jednat
o správní soudy. Jistou pochybnost lze mít i o naplnění záměru širokého sdílení informací mezi
dozorovými úřady, což je neodmyslitelným předpokladem jednotného postupu.“ 2
Dále uvádí: „Členské státy tudíž zpravidla spolu s obecným nařízením přijímají adaptační
zákony, kterými odstraňují normy, které by byly v rozporu s obsahem obecného nařízení (byť by
byly fakticky nařízením nahrazeny, je zachování stavu neúčinné, protože takto derogované právní
úpravy jsou v rozporu s principem právní jistoty). Rovněž jimi provádějí případné dílčí odchylky
a doplnění povinností podle obecného nařízení. Dále v národních úpravách na obecné nařízení
„navazují“ působnost národních orgánů veřejné moci, které budou nad dodržováním obecného
nařízení vykonávat dozor, je-li to s ohledem na obsah nařízení potřebné, a propojují orgány s
procesními předpisy.“3
Přijata byla také Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány
za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. Tato
směrnice se týká ochrany osobních údajů v oblasti trestního řízení a zatímco doposud byl jednotný

2

MORÁVEK, Jakub. Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie? Právní rozhledy.

2018, č. 13–14, s. 487–493.
3

MORÁVEK, Jakub. Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie? Právní rozhledy.

2018, č. 13–14, s. 487–493.
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právní předpis pro všechna zpracování osobních údajů pouze s některými výjimkami pro trestní
řízení, nyní jsou tyto dvě oblasti upraveny samostatnými předpisy. V českém prostředí vznikla
zajímavá situace v tom smyslu, že adaptační zákon nebyl přijat včas, a proto zde současně bylo
účinné obecné nařízení a zároveň zákon v tom rozsahu, v jakém problematiku neupravovalo
obecné nařízení. Českým zákonodárcům trvalo téměř rok, než tento legislativní dluh splatili.
Poslední právní akt, který byl v tomto balíku přijat, byla Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících
(PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné
trestné činnosti. I tento předpis má formu směrnice a musel být implementován zákonem, což se
tak stalo dohromady v zákoně i s trestněprávní směrnicí a souvisejícím změnovým zákonem. Jedná
se o zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů .
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3. Stručný vývoj úpravy ochrany osobních údajů v České republice
Historie ochrany osobních údajů v České republice je velmi krátká. V době, kdy svět
přijímal první úpravy řešící tuto problematiku, naše země byla zcela izolována komunistickým
režimem a právo na soukromí nebo ochranu osobních údajů bylo potlačováno.
Tato mezera byla vyplněna až Listinou základních práv a svobod, přijatou roku 1991, která
v čl. 10 stanoví následující:
„(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním
nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 4
První úpravy ochrany osobních údajů se naše země dočkala zákonem 256/1992 Sb., o
ochraně osobních údajů v informačních systémech, který upravuje základní pojmy a povinnosti
související s provozováním informačního systému, registraci informačního systému a dozor nad
provozováním informačního systému. Zásadním nedostatkem tohoto zákona je jeho
nevymožitelnost, neboť nestanovuje žádné sankce za jeho porušení ani nezakládá Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Stav úpravy ochrany osobních údajů byl zhodnocen jako neuspokojivý při plánovaném
vstupu do Evropské unie, a proto byla ještě před vstupem do Evropské Unie problematika
zrevidována dle Směrnice 95/46/ES do zákona přijatého v roce 2000. Jak popisuji v jiných částech
své diplomové práce, vzhledem k významnému vývoji informačních technologiií v posledních
letech tato úprava pozbyla poplatnosti v čase a z toho důvodu bylo přijato obecné nařízení a další
výše uvedené legislativní počiny upravující problematiku ochrany osobních údajů.

4

Čl. 10, Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A

SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.
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4. Obecná ustanovení
4.1 Předmět úpravy
Cíle zákona i obecného nařízení jsou shodné – úprava a ochrana osobních údajů fyzických
osob a úprava volného pohybu těchto údajů. Zákon navíc obsahuje úpravu týkající se zřízení Úřadu
pro ochranu osobních údajů, kterou obsahuje i obecné nařízení, pouze je jinam systematicky
zařazena. Obecné nařízení v článku upravující předmět a cíle výslovně uvádí také volný pohyb
osobních údajů v rámci Evropské unie.
4.2 Působnost
4.2.1

Působnost dle zákona

Zákon vymezuje svou působnost v šesti odstavcích § 3.
Nejprve upravuje osobní působnost, která svým pojetím dopadá na všechny subjekty
zpracovávající osobní údaje.
Dále zákonodárce předepisuje, že zákon se vztahuje jak na automatizované zpracování, tak
i na zpracování jinými prostředky. 5 Pojem automatizované zpracování nenalezneme v ustanovení
s definicemi pojmů. ,,Absenci definice pojmu ‚automatizovaný‘ lze rozumět coby výrazu úsilí o
dosažení technologické neutrality úpravy. V praxi zpravidla není pochyb, že počítačové – tedy
nejběžnější – zpracování je automatizované.“ 6 Úprava v zákoně se tedy vztahuje jak na
automatizované, tak i na manuální zpracování osobních údajů. Oproti směrnici 95/46/ES, zákon
na manuální zpracování nedává podmínku zařazení v rejstříku.
V dalších odstavcích je negativně vymezena působnost zákona. Zákon se nevztahuje na
zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu, a na nahodilé
shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. V případě vynětí z
působnosti zákona zpracování fyzickými osoby pro osobní potřebu může být problematické
posouzení, kdy se o osobní potřebu stále jedná a kdy už nikoliv. „Totožné údaje mohou přecházet
mezi kategoriemi zpracování výlučně pro osobní potřebu a pro potřebu mimo tento rámec.“

7

Při

posuzování vždy bude záviset na konkrétním případě. „Mezi typické příklady zpracování osobních

5

§ 3 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o zpracování a ochraně osobních údajů.

6

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 60.
7

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 63.
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údajů spadající pod pojem osobní potřeba patří vedení adresářů kontaktů nebo pořizování
obrazových záznamů z rodinných událostí nebo kamerovými systémy k ochraně majetku s úhlem
záběru nepřekračujícím hranice pozemku jejich provozovatele.“ 8 I na zpracování vyňaté z
působnosti zákona bude dopadat úprava jiných předpisů jako např. občanský zákoník nebo trestní
zákoník.
Územní působnost zákona se vztahuje na zpracování: „a) jestliže se právní řád České
republiky použije přednostně na základě mezinárodního práva veřejného, i když správce není
usazen na území České republiky.“ 9 Toto písmeno nenalezlo, dle komentáře, uplatnění v praxi,
protože žádná taková mezinárodní smlouva nikdy nebyla ratifikována.

10

Dále se zákon vztahuje

na zpracování dle písm. „b) jestliže správce, který je usazen mimo území Evropské unie a provádí
zpracování na území České republiky a nejedná se pouze o předání osobních údajů přes území
Evropské unie; je v takovýchto případech správce povinen zmocnit postupem podle § 6 na území
České republiky zpracovatele.“ 11 I toto ustanovení je dle komentářové literatury poněkud
problematické, neboť zpracovatel není spojen s dostatečnými zárukami uplatnění odpovědnostních
nároků vůči tomuto zástupci, odvíjejících se z deliktu správce údajů. 12 Poslední část probíraného
odstavce zakotvuje pravidla pro správce, který zpracování realizuje prostřednictvím organizačních
jednotek ve více členských státech. Ten musí zajistit, že tyto organizační jednotky budou
zpracovávat osobní údaje v souladu s národním právem příslušného členského státu. Odkaz na
národní úpravu je důkazem snahy o harmonizaci národních úprav a nikoliv snahou o unifikaci. 13
Pro zajištění „a) bezpečnosti České republiky, b) obrany České republiky, c) veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie f)
významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita

8

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 61.
9

§ 3 odst. 5 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 70.
11

§ 3 odst. 5 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

12

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 71.
13

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 73.
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finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a
doňová opatření, f) výkon kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci
v případech uvedených v písm. c), d), e) a f) a dále h) činností spojených se zpřístupňováním svazků
bývalé státní bezpečnosti a i) činnost spojená s vedením centrální evidence účtů“

14

se vyjímá z

působnosti § 5 – práva a povinnosti správce, § 11 – informační povinnost správce, § 12 – přístup
subjektu údajů k informacím zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce
stanovených zvláštními zákona. Jedná se o úpravu, která zmírňuje požadavky pro vymezená
zpracování. Současná úprava poskytuje těmto zpracováním zcela samostatný předpis, kde jsou
odlišnosti a zpracování osobních údajů komplexně upraveny.
4.2.2

Působnost dle obecného nařízení

Obecné nařízení neupravuje osobní působnost tak. Vzhledem k tomu, jak byla tato
působnost v zákoně pojata – zahrnovala všechny subjekty zpracovávající osobní údaje, její
absence v obecném nařízení nemění okruh subjektů, kterých se úprava týká.
Věcná působnost upravená v obecném nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně
automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny. Oproti zákonu dává obecné
nařízení podmínku evidence, čímž se vrací k úpravě obsažené ve směrnici 95/46/ES. Zároveň ale
nezahrnuje výjimku týkající se nahodilého shromáždění osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou
dále zpracovávány. „S ohledem na definici zpracování osobních údajů jako do velké míry
systematické činnosti vykonávané za určitým účelem, nahodilé a neúmyslné získávání osobních
údajů, které nebudou nijak dále využívány, do působnosti obecného nařízení nebude spadat i podle
obecného nařízení.“15 Shodně, jako tomu bylo za účinnosti zákona, se úprava nevztahuje na
zpracování fyzickou osobou prováděné výlučně osobní či domácí činností, dále se obecné nařízení
nevztahuje na zpracování při výkonu činnosti, která nespadá do oblasti působnosti práva Unie.
„Tato výjimka pokrývá např. situace, kdy dochází ke zpracování osobních údajů v souvislosti se
zajišťováním národní bezpečnosti členských států.“16 Dále se do této výjimky řadí zpracování
členskými státy při výkonu činností, které spadají do působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o

14
15

§ 3 odst. 6 písm. a) – i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický

komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. Právní předpisy, str. 81.
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NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický

komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. Právní předpisy, str. 66.
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EU. Pod tuto výjimku se řadí např. i zpracování osobních údajů orgány Eurojustu a Europolu.
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Oba orgány však podléhají vlastní regulaci. Poslední výjimkou je zpracování příslušnými orgány
za účelem prevence, vyšetřováním odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestu, včetně
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Tato oblast je upravena v již
zmíněné Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV., implementována zákonem
č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů, hlava III.
Další vynětí z působnosti se týká zpracování orgány, institucemi a jinými subjekty Unie,
na které se vztahuje nařízení (EU) č. 45/20001 a další právní akty Unie, i toto nařízení by se mělo
dočkat v budoucnu novelizace, která bude v souladu s obecným nařízením.
Poslední odstavec článku zabývající se věcnou působností souvisí se směrnicí 2000/31/ES
– o elektronickém obchodu, zejména pokud jde o pravidla týkající se odpovědnosti poskytovatelů
zprostředkovatelských služeb uvedená v čl. 12 až 15 uvedené směrnice, která byla v České
republice implementována § 3–5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti. „I nadále by tak mělo platit, že poskytovatelé těchto služeb za předpokladu, že
naplňují podmínky pro uplatnění omezené odpovědnosti, nebudou nést odpovědnost za obsah, nad
kterým nemají kontrolu.“18
Místní působnost vymezená v obecném nařízení je značně širší než dosavadní úprava.
Nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce
nebo zpracovatele v Unii bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v Unii či mimo ni, dále ale také
na zpracování, které se nachází v Unii, správcem nebo zpracovatelem, který není usazen v Unii,
pokud činnosti zpracování souvisí za „a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto subjektům údajů v
Unii bez ohledu na to, zda je od subjektů údajů požadována platba nebo b) s monitorováním jejich
chování, pokud k němu dochází v rámci Unie, a dále se obecné nařízení vztahuje i na zpracování
osobních údajů správcem, který není usazen v Unii, ale na místě, kde se právo členského státu
19
uplatňuje na základě mezinárodního práva veřejného.“
Tato změna je zásadní, protože díky
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komentář. Praha: Leges, 2018. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2, str. 39.
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čl. 3 odst. 2 písm. a) – b) obecného nařízení.
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tomuto se nelze vyhnout působnosti obecného nařízení přesunutím zpracování nebo sídel mimo
Evropskou unii.
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5. Základní pojmy
5.1 Osobní údaj
5.1.1

Osobní údaje dle zákona

„Osobním údajem (se rozumí) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo
či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“20 Jde
tedy o takové informace, které musí být spojeny s určitou osobou a nelze je zaměnit s osobou
jinou. Úřad ve svém stanovisku toto vysvětluje tak, že správce nebo jiná osoba mohou vytvořit
přímou vazbu mezi údajem a fyzickou osobou, a to prostřednictvím jednoho identifikátoru nebo
více identifikátorů.21 U jednotlivých subjektů se počet identifikátorů může lišit. Ve většině případů
bude postačovat např. jméno, příjmení, adresa. V případech např. vícegeneračních rodin nebo
shodnosti jména a příjmení se stejnou adresou nemusí být tyto identifikátory dostačující a bude
zapotřebí přidat ještě další, například datum narození. „Vytvoření vazby, tedy možnost danou
osobu identifikovat, musí být rozumná, resp. rozumně předpokládatelná, jak přejímá i bod č. 26
odůvodnění obecného nařízení. Nejedná se tedy jen o akademicky či teoreticky existující možnost,
jejíž realizace by předpokládala mimořádné úsilí a náklady ze strany správce, ale jen o reálně
existující, byť ne zcela jednoduše dosažitelné možnosti a prostředky, jak danou osobu
identifikovat.“22
5.1.2

Osobní údaj dle obecného nařízení

Osobním údajem podle obecného nařízení jsou: „veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

20
21
22

§ 4 písm a) zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Stanovisko č. 3/2012 – K pojmu osobní údaj.
NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický

komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. Právní předpisy, str. 79.
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fyzické osoby.“23 Tato definice je shodná s definicí uvedenou ve směrnici 95/46/ES a významově
totožná i s definicí obsaženou v zákoně, pouze explicitně zmiňuje a tím pádem více upozorňuje
na: lokační údaje, síťový identifikátor a genetické aspekty lidské identity.
Je důležité také upozornit na to, že zákon ani obecné nařízení se nevztahuje na údaje o
právnické osobě nebo na údaje mrtvých osob. Problém nastává u podnikajících fyzických osob
nebo u osob se svobodným povoláním, kdy některé údaje jsou povahy osobní, jiné se týkají pouze
profesního života. Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 38/02 ze dne 9. 3. 2004 říká, že informace
týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob nepatří do působnosti zákona o ochraně osobních
údajů. Argumentace, kterou Ústavní soud používá, však dle mého názoru nevyhovuje podmínkám
obecného nařízení ani předchozího zákona. Údaje týkající se konkrétní osoby nelze vyjmout
z působnosti obecného nařízení, i když se týkají podnikajících osob nebo osob se svobodným
povoláním.
5.2 Citlivý a zvláštní osobní údaj
5.2.1

Citlivý osobní údaj dle zákona

Citlivý osobní údaj je osobní údaj „vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a
genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.“ 24 Jedná se o zvláštní skupinu osobních údajů, která
se vyznačuje svojí ,,vyšší citlivostí pro subjekt údajů“. Má se za to, že tento taxativní výčet může
pro subjekt údajů představovat vyšší zásah do soukromí.
Velkou diskuzi rozpoutal v souvislosti s pojmem „citlivý údaj“ nález Ústavního soudu
I. ÚS 517/10. Senát složený z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně
a JUDr. Ivany Janů, současné předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, judikoval ve svém
nálezu týkajícím se poskytnutí informací o členství soudců v KSČ dle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, že členství v politické straně není citlivým osobním údajem ve
smyslu příslušného ustanovení zákona. Zároveň ale uvedl, že v jiných případech, kdy nepůjde o
soudce jako osobu veřejně činnou, by o citlivý osobní údaj jít mohlo. V případě soudců, jakožto

23

Čl. 4 odst. 1 obecného nařízení.

24

§ 4 písm. b) zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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osob veřejně činných na základě testu proporcionality, senát došel k závěru, že příslušná práva
soudců musí vyjít jako inherentně slabší než právo veřejnosti dozvědět se, jak se soudce zachoval
tváří v tvář nedemokratickému režimu. 25
5.2.2

Zpracování citlivých osobních údajů

Zákon vyjmenovával deset právních titulů, na jejichž základě bylo možné citlivé osobní
údaje zpracovávat. Právní tituly pro zpracování citlivých osobních údajů se liší od právních titulů
pro zpracování ostatních osobních údajů. Komentářová literatura je rozděluje do tří skupin. První
skupinou je zpracování citlivých osobních údajů na základě souhlasu, nebo zveřejněné osobní
údaje subjektem - § 9 písm. a), g). Druhou skupinu je zpracování z důvodu dalších zájmů, které
převažují nad ochranou soukromí a osobních údajů - § 9 písm. b) a h). Poslední skupinou je
zpracování v oblasti zdravotnictví, pracovního práva, sociálního zabezpečení, archivnictví a
trestního práva - § 9 písm. c), d), e), f), ch a i). 26
5.2.3

Zvláštní osobní údaj dle obecného nařízení

Obecné nařízení nepoužívá pojem citlivý osobní údaj, místo toho hovoří o zvláštní
kategorii osobních údajů. Tento pojem nenalezneme vysvětlený v ustanovení s definicemi, ale
věnujeme se mu celý článek 9 obecného nařízení.
Dle obecného nařízení do této kategorie spadají „osobní údaje, které vypovídají o rasovém
či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci
fyzické osoby.“ 27 Směrnice 95/46/ES nezahrnuje do výčtu genetické a biometrické údaje, zákon
ale definici o tyto dvě kategorie rozšířil. Obsah pojmů citlivý údaj a zvláštní kategorie osobních
údajů je tedy téměř shodná. Liší se pouze kategorií údajů týkající se rozsudků v trestních věcech
a trestných činů. Nově je tato kategorie rozšířena a samostatně upravena v čl. 10 obecného
nařízení, které stanovuje pro jejich zpracování zvláštní podmínky. „Dosavadní restriktivní výčet
nezahrnoval např. informace o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. řádu, o
narovnání podle § 309 tr. řádu apod., jelikož se o údaj o odsouzení nejedná. Nově se vztahuje na

25

I.ÚS 517/10 ze dne 15. 11. 2010

26

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978_80_7478_665_5, str. 182.
27

čl. 9 odst. 1 obecného nařízení
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zpracování jakýchkoliv osobních údajů, které se týkají rozsudků v trestních věcech a trestných činů
či souvisejících bezpečnostních opatření. Lze proto předpokládat, že se na ochranu dle obecného
nařízení vztáhne také na výše uváděné údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání, narovnání
apod. Avšak ani dle obecného nařízení by do této kategorie nejspíše neměly spadat osobní údaje
o bezúhonnosti, jelikož povaha ustanovení se v obecném nařízení nemění a i zde by byla ochrana
takového ustanovení v rozporu s cílem přiznat zvýšenou míru ochrany práv a svobod subjektů
údajů. Lze si totiž jen těžko představit, že by údaj o bezúhonnosti mohl znamenat riziko pro práva
a svobody subjektu údajů.“28 Tato nyní samostatná kategorie může být zpracována pouze na
základě čl. 6 odst. 1 obecného nařízení (viz níže), ale pouze pod dozorem orgánu veřejné moci
nebo pokud je to oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky,
pokud jde o práva a svobody subjektů údajů. 29
Zvláštní kategorii osobních údajů se věnují i další ustanovení z obecného nařízení, např.
týkající se posouzení slučitelnosti účelů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a další.
Obecné nařízení se však nevztahuje na zpracování těchto osobních údajů dle směrnice 2016/680
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady
2008/977/SVV, resp. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5.2.4

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů

Právní tituly zpracování zvláštní kategorie osobních údajů jsou v podstatě obsahově shodné
jako právní tituly pro zpracování citlivých osobních údajů dle zákona.
V případě souhlasu je novinkou výjimka, kdy zákonodárce může stanovit účel, pro který
30
nelze zpracovávat osobní údaje, ani pokud dal subjekt údajů souhlas.
Této možnosti český

zákonodárce nevyužil. Stanovil ale další možnost, kdy lze tyto osobní údaje zpracovávat. Osobní
údaje, včetně zvláštní kategorie osobních údajů a osobních údajů týkající se rozsudků v trestních
věcech a trestných činů, lze zpracovávat přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro
účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. 31

28

NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický

komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. Právní předpisy, str. 170.
29

Čl. 10 obecného nařízení.

30

Čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení.

31

§ 17 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Dle mého názoru jediným novým právním titulem pro zpracování zvláštní kategorie
osobních údajů je právní titul v čl. 9 odst. 2 písm. g) - „zpracování je nezbytné z důvodu
významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státi, které je přiměřené
sledovanému cílu, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní
záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.“32 Tento právní titul bude
uplatnitelný především ve veřejné správě.
Ostatní právní tituly ze zákona lze nalézt i v obecném nařízení.
5.3 Anonymní a pseudonymní údaj
Anonymní údaj, tedy údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování
nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.
33
„Anonymizace je základní prostředek uplatňování zásady minimality.“
Údaj, který je

anonymizován, není osobním údajem, protože ho nelze spojit s určeným nebo určitelným
subjektem. ,,Některé osobní údaje se mohou zdát být anonymizovány, nelze je však pokládát za
anonymní z důvodu dokonalé neztotožnitelnosti příslušné osoby, která nadto může být podmíněna
vývojem v oblasti dešifrovacích technologií.“34
Tento pojem obecné nařízení nedefinuje v samostném závazném textu, pouze v recitálu č.
26, který se shoduje s definicí v zákoně. Jedinou odlišností je, že jsou používány pojmy, se kterými
obecné nařízení pracuje.
Obecné nařízení definuje pojem, který bývá s anonymizací někdy zaměňován –
pseudonymizace. Pseudonymní údaje osobními údaji jsou, a tudíž se na ně vztahují i ustanovení o
ochraně osobních údajů. Rozdíl spočívá v tom, že procesem pseudonymizace pouze nahradíme
pravé osobní údaje jiným, například jménem nebo číslem, ale nadále mohou být přiřazeny k
subjektu údajů.

32
33

Čl. 9 odst. 2 písm. g) obecného nařízení.
NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-665-5, str. 104.
34

NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-665-5, str. 104.
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5.4 Subjekt údajů
5.4.1

Subjekt údajů dle zákona

Subjekt údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Ochrana osobních údajů se
podle zákona vztahuje pouze na žijící fyzické osoby. Komplikovanější může být situace v případě
nascitura, zesnulých osob, osob podnikajících a případně právnických osob.
Při posuzování ochrany osobních údajů nascitura se uplatní § 25 občanského zákoníku,
který říká: „Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se
za to, že dítě se narodilo živé. Nenarodilo-li se však živé, hledí se na něj, jako by nikdy nebylo.“ 35
K ochraně osobních údajů u zemřelých osob se vyjádřil Úřad ve svém stanovisku č. 4/2012
– Zpracování osobních údajů zemřelých osob, podle něhož rozlišujeme situace, kdy subjekt údajů
vystupuje jako účastník občanskoprávních vztahů a kdy jako účastník občanskoprávních vztahů
nevystupuje. V prvním popsaném případě ochrana smrtí zaniká, jde především o ustanovení
upravující souhlas se zpracováním osobních údajů, informační povinnost správce, ochrana práv
subjektů údajů a další. Tako skutečnost vyplývá i z ustanovení občanského zákoníku § 23: „Člověk
má právní osobnost od narození do smrti.“36
Ve druhém případě ochrana pokračuje i po úmrtí, půjde například o povinnosti při
zabezpečení osobních údajů.
V případě právnických osob se Ústavní soud i Nejvyšší správní soud několikrát vyjádřil,
že právnické osoby nemohou být nositeli práva na ochranu soukromí (např. Pl. ÚS 38/02), jinak
tomu je u fyzických osob podnikajících. Úřad ve svém stanovisku 3/2011 – Ochrana osobních
údajů podnikajících fyzických osob, odlišně od výše uvedeného nálezu

37

Ústavního soudu a na

základě právního rozboru, uvádí závěr, že osobní údaje podnikajících osob spadají do působnosti
zákona o ochraně osobních údajů a lze tedy dovodit i působnost současné právní úpravy.
5.4.2

Subjekt údajů dle obecného nařízení

Pojem subjekt údajů není sice samostatně definován v ustanovení čl. 4, je ale používán jako
legislativní zkratka. K výše zmíněným skupinám osob v případě nascitura žádnou úpravu
neobsahuje a lze tedy i nadále aplikovat ustanovení občanského zákoníku. Dle recitál č. 27 se
obecné nařízení nevztahuje na osobní údaje zesnulých osob a dává možnost členských státům tuto
35

§ 25 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

36

§ 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

37

Pl. ÚS 38/02 ze dne 9. 3. 2004.
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problematiku upravit na úrovni vnitrostátní. Český zákonodárce tuto možnost nevyužil.
Stanovisko č. 4/2012 – Zpracování osobních údajů zemřelých osob, ve kterém se úřad věnoval
této problematice, bylo následně z přehledu stanovisek Úřadu odstraněno a lze předpokládat, že
dojde k jeho aktualizaci v souladu s obecným nařízením. V oblasti právnických osob a
podnikajících fyzických osob se úprava shoduje s dosavadním zákonem.
5.5 Zpracování osobních údajů
5.5.1

Zpracování osobních údajů dle zákona

,,Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče
informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování nebo likvidace.“

38

Tato

definice byla bez větších změn přejata ze směrnice 95/46/ES, český zákonodárce přidal podmínku
systematičnosti. ,,Úřad však zastává názor, že pojem „systematický“ je v definici v zásadě
nadbytečný a jeho význam je okrajový.“ 39 Komentář k úpravě potom vysvětluje začlenění tohoto
pojmu z důvodu správné implementace směrnice 95/46/ES.
Dále zákon v § 4 písm. f) až i) definuje jednotlivé pojmy z obecné definice zpracování,
kterými jsou shromažďování, uchovávání, blokování a likvidace.
5.5.2

Zpracování osobních údajů dle obecného nařízení

Zpracování dle obecného nařízení je ,,jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou
prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení
nebo pozměnění, vyhledávání nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv
jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“ 40
Definice pojmu zpracování v zákoně i v nařízení je velmi široká a obsahuje dlouhý výčet
operací s osobními údaji, které je možné realizovat a které jsou zpracováním. Definice i přes
formální změny zůstává po obsahové stránce stejná. Situace, kdy nepůjde o zpracování, jsou
38

§ 4 písm. e) zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

39

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 4/2013 – K pojetí zpracování osobních údajů.

40

Čl. 4 odst. 2 obecného nařízení.
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pouze výjimečné a Úřad ve svém Stanovisku č. 4/2013 - K pojetí zpracování osobních údajů uvádí
například nahodilé shromáždění osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovány, nebo
pouhé nakládání s nosiči osobních údajů.
Úřad v témže stanovisku také deklaroval, že v případě pochybnosti o povaze nakládání s
osobními údaji se bude klonit k extenzivnímu výkladu pojmu.
5.6 Správce
5.6.1

Správce dle zákona

Správce je dle zákona „každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních
údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.“41 Zpracováním osobních údajů může správce
zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zásadními znaky pro
správce je určení „prostředků a účelu“. Přestože definice v zákoně je formulována odlišně než ve
směrnici 95/46/ES, zmíněné zásadní znaky jsou zachovány a obsahově je shodná.

5.6.2

Správce dle obecného nařízení

Správcem dle obecného nařízení je „fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského
státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.“ 42
Definice správce dle nařízení zcela doslovně kopíruje směrnici 95/46/ES a jak bylo
uvedeno výše, i přes formální odlišnost se význam nemění.
Obecné nařízení navíc zakotvuje ustanovení týkající se společných správců. O společné
správce jde v případě, že účel a prostředky zpracování stanoví společně. V ujednání stanoví své
podíly na odpovědnosti a o podstatných prvcích takového ujednání informují subjekt údajů.
V každém případě však subjekt údajů může uplatnit svá práva vůči každému ze správců. Ačkoliv
směrnice 95/46/ES ani zákon společné správce výslovně neupravovaly, z definice ve směrnici,
která je shodná s obecným nařízením, lze jistý náznak vyčíst. Tuto úpravu nepřevzal zákon, a proto
výslovné zakotvení společných správců a jejich odpovědnosti je vyplněním mezery v této oblasti.

41

§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

42

Čl. 4 odst. 7 obecného nařízení.
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5.7 Zpracovatel
5.7.1

Zpracovatel dle zákona

V případě zpracovatele český zákonodárce implementoval pojem zpracovatel do zákona
následovně: „zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření
správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.“ 43
Zákon stanoví, že povinnosti stanovené pro správce (rozebrány níže) platí obdobně i pro
zpracovatele. Mezi správcem a zpracovatelem musí být uzavřena písemná smlouva, která bude
upravovat podrobnosti o zpracování, které zákon uvádí. 44
5.7.2

Zpracovatel dle obecného nařízení

I v tomto případě se obecné nařízení vrací k definici, která byla ve směrnici, a hovoří o
zpracovateli jako o ,,fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci, agentuře nebo jiném
subjektu, který zpracovává osobní údaje pro správce.“45 Současná úprava tak na rozdíl od zákona
vyjmenovává, kdo může být zpracovatelem. Vzhledem k tomu, že výčet je velmi široký, nedojde
k vyloučení dosavadních zpracovatelů. Vliv na okruh zpracovatelů nemá ani fakt, že obecné
nařízení nerozlišuje zpracovatele na ty, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního
zákona, a na ty, kteří byli ke zpracování pověřeni správcem. Obecné nařízení hovoří pouze o
zpracovateli, který zpracovává osobní údaje pro správce, čímž subsumuje obě skupiny.
Navíc je dále v textu obecného nařízení podrobněji upraven vztah mezi správcem a
zpracovatelem. Správce může využít pouze takového zpracovatele, který poskytuje dostatečné
záruky, že zpracování bude v souladu s obecným nařízením. To lze doložit například kodexem
chování dle čl. 40 obecného nařízení. Bez povolení správce je také zakázáno řetězení zpracovatelů.
Dále je stanoveno, co vše je potřeba smlouvou nebo jiným právním aktem písemně ujednat.
Dále je stanoveno, že správce nebo jakákoliv další osoba mající přístup k osobním údajům
může zpracovávat osobní údaje pouze na pokyn správce, ledaže jejich zpracování ukládá právo
Unie nebo členského státu.
Celá tato nová úprava je mnohem detailnější a přesnější. Vzhledem k tomu, že obecné
nařízení rozšiřuje, co vše musí smlouva nebo jiný právní akt, jakožto právní titul pro zpracování
43

§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

44

§ 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

45

Čl. 4 odst. 8 obecného nařízení.
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zpracovatelem na základě pokynů správce, obsahovat, bude potřeba v rámci revize souladu s
obecným nařízením tyto smlouvy doplnit dodatkem, změnit nebo uzavřít nové. Správce je sice ve
svém výběru zpracovatele nově omezen, ale za účelem posílení ochrany osobních údajů.
5.8 Zveřejněný osobní údaj
„Zveřejněný osobní údaj je zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky,
jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.“46 Obecné nařízení s tímto
pojmem ve svém textu pracuje. Například je to jeden z důvodů, na základě kterého lze zpracovávat
zvláštní kategorii osobních údajů, ale obsahují ho i další ustanovení. Nová úprava už tento pojem
nedefinuje. Je na místě si položit otázku, zda absence definice může působit výkladové problémy.
Osobně se domnívám, že tento pojen nevyvolává pochyby a je dostatečně jednoznačný i bez
definice.
5.9 Evidence nebo datový soubor
„Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů je jakýkoliv soubor osobních údajů
uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií.“ 47
Evidence nebo datový soubor dohromady označované jako rejstřík osobních údajů může
být dle definice v automatizované nebo manuální podobě. I když český zákonodárce nijak
obsahově nepozměnil úpravu dle směrnice, účinností obecného nařízení platí definice, která
doslovně kopíruje směrnici, a hovoříme o evidenci jako o „jakémkoliv strukturovaném souboru
osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný
nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.“48 V tomto případě dochází k
formálnímu pozměnení definice, ale obsahově se o žádnou změnu nejedná.
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§ 4 písm. l) zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů.
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§ 4 písm. m) zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Čl. 4 odst. 6 obecného nařízení.
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5.10

Souhlas subjektů údajů

5.10.1 Souhlas subjektů údajů dle zákona
Podmínky pro souhlas subjektů údajů, které nalezneme v jeho definici v zákoně, jsou:
„svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se
zpracováním osobních údajů.“49
Souhlas je jednostranný projev vůle a jedná se o jeden z právních titulů, na základě kterých
mohou být osobní údaje zpracovávány. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o právní jednání dle § 545
a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou na platný souhlas kladeny další požadavky.
Podle občanského zákoníku tak právní jednání musí být svobodné, srozumitelné, vážné a určité.
Poskytnutí souhlasu, které nebude svobodné, má za následek relativní neplatnost právního jednání
a subjekt údajů se neplatnosti musí dovolat. V případě souhlasu, který nebude projeven vážně,
určitě a srozumitelně, se jedná o zdánlivé právní jednání. Zdánlivé právní jednání nikdy nebylo
učiněno a podle § 554 občanského zákoníku se k němu nepřihlíží.
Aby bylo zpracování osobních údajů na základě souhlasu legální, je potřeba dodržet i další
podmínky, které nalezneme v zákoně. Zejména se jedná o povinnost informovat subjekt údajů
ještě předtím, než souhlas s osobními údaji udělí, o zamýšleném účelu zpracování. Dále je třeba
informovat, jaké kategorie osobních údajů budou zpracovány, kdo je bude zpracovávat a jak
dlouho. Tato informační povinnost je ještě rozšířena o poučení o právech subjektu údajů, které má
dle § 12 a § 21 zákona, a o informaci, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.
V případě zpracování citlivých osobních údajů přibývá pro souhlas další podmínka dle § 9
písm. a) zákona, dle které musí být souhlas kromě výše zmíněných požadavků také výslovně
projeven. Výslovný projev vůle je učiněn ústně nebo písemně.
5.10.2 Souhlas subjektů údajů dle obecného nařízení
Podmínky, které stanoví obecné nařízení v definici pro souhlas, jsou: „svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či
jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ 50
Na první pohled je zjevné, že v případě souhlasu došlo k zásadní změně. Souhlas musí být
nově vždy učiněn prohlášením nebo zjevným potvrzením. Dle zákona byla tato podmínka
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§ 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů.
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Čl. 4 odst. 11 obecného nařízení.
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spojována pouze se souhlasem ke zpracování citlivých údajů, nyní je tento požadavek kladen na
jakékoliv zpracování osobních údajů.
Další požadavek na platný souhlas, který obsahoval i zákon, je svobodnost souhlasu. Dle
pokynů Pracovní skupiny - Working party 29 (dále jen „WP 29“) k souhlasu se za svobodný
souhlas nepovažuje ten, který byl udělen z donucení nebo jehož neposkytnutí by pro subjekt údajů
mělo negativní důsledky. Dále je nesvobodný souhlas takový, který je udělen v rámci nerovného
postavení subjektů údajů, typickým příkladem je, když subjekt údajů uděluje souhlas
zaměstnavateli nebo orgánu veřejné moci.
Požadavek konkrétnosti znamená získání souhlasu pro jeden nebo více konkrétních účelů,
které jsou subjektu údajů známy.
Aby souhlas splňoval podmínku informovanosti, musí subjekt údajů obdržet alespoň
několik základních informací ještě před udělením souhlasu. Dle pokynu WP 29 k souhlasu se jedná
o informace o totožnosti správce, účel, pro který je souhlas požadován, existence práva souhlas
odvolat, informace o automatizovaném rozhodování a informace o příjemcích. Posledním
požadavkem na souhlas je jednoznačný projev vůle, dle recitál č. 32 může být učiněn písemně,
ústně i elektronicky.
Další rozebrání souhlasu následuje v kapitole zabývající se právními tituly.
5.11

Příjemce

5.11.1 Příjemce dle zákona
Poslední definovaný pojem v zákoně je příjemce neboli „každý subjekt, kterému jsou
osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje
podle § 3 odst. 6 písm. g) – správci zajišťující výkon kontroly, dozoru, dohledu a regulace
spojených s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech c) – veřejný pořádek a
vnitřní bezpečnost, d) – předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných
činů, e) – významné hospodářské zájmy České republiky nebo Evropské unie a f) – významné
finanční zájmy České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita finančního trhu a
měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření.“
Dle komentáře je tato skutečnost významná zejména pro správce nebo zpracovatele rozsáhlých
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datových souborů ve státní správě jako například registr evidence obyvatel, obchodní rejstřík,
registr státní sociální podpory, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí. 52
5.11.2 Příjemce dle obecného nařízení
„Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoliv. Avšak orgány
veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem
členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány
veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely
zpracování.“53 I v tomto případě se účinností obecného nařízení stává závazná definice příjemce,
která téměř kopíruje definici obsaženou ve směrnici 95/46/ES, ale nedochází k faktickým změnám.
Nadále je definice příjemce pojata velmi široce.
5.12

Další pojmy v obecném nařízení

Obecné nařízení obsahuje mnoho dalších pojmů, které zákon nedefinoval. Většinu těchto
nových pojmů zákon vůbec nepoužíval. Jedná se především o nové pojmy, které souvisí
s rozšířením působnosti, novými instuty, nebo formou obecného nařízení, které platí pro všechny
členské státy bez potřeby implementace. Nově definovanými pojmy jsou: omezení zpracování,
profilování, třetí stranou, porušení zabezpečení osobních údajů, genetický údaj, biometrický údaj,
údaj o zdravotním stavu, hlavní provozovna, zástupce, podnik, závazná podniková pravidla,
dozorový úřad, dotčený dozorový úřad, relevantní a odůvodněná námitka, služba informační
společnosti, mezinárodní organizace. 54
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NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-665-5, str. 133.
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6. Práva a povinnost při zpracování osobních údajů
Práva a povinnosti, které má správce dle § 5 zákona, se systematicky liší od úpravy ve
směrnici 95/46/ES. Zatímco směrnice 95/46/ES stanovuje zásady, jak mají být osobní údaje
zpracovávány, zákon v implementačních ustanoveních konkretizuje práva a povinnosti pro
správce.
Takovými právy a povinnostmi dle § 5 zákona jsou:
a) „stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li
to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím zpracované osobní
údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu
přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo
doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v
mezích uvedených v § 3 odst. 6. Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci
o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez
zbytečného odkladu předat všem příjemcům,
d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanového účelu,
e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní
statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto
účely je třeba dbát práva na ochranu před

neoprávněným zasahováním do

soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat,
jakmile je to možné,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6,
nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.“ 55
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6.1 Základní zásady při zpracování osobních údajů
Obecné nařízení nestanovuje konkrétní práva a povinnosti, ale stejně tak jako směrnice
95/46/ES stanovuje systém zásad, na základě kterých je zpracování osobních údajů v souladu s
obecným nařízením a které se následně promítají i do dalších článků ustanovení. Obdobný systém
zásad nalezneme poprvé v Úmluvě 108. Ačkoliv nejsou v obecném nařízení převzaty shodně,
z těchto zásad nepochybně vycházejí.
6.1.1

Zásada zákonosti, korektnosti a transparentnosti

Zásada zákonnosti je považována za jednu z nejdůležitějších zásad zpracování osobních
údajů, a pravděpodobně i proto je umístěna na prvním místě. Obsahuje v sobě jednak povinnost
zpracovávat osobní údaje na základě zákonného titulu, které rozebírám níže, a zároveň lze tuto
zásadu vysvětlit jako povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu s celým právním řádem. Tuto
zásadu lze v podobě povinností pro správce číst i v zákoně, který říká, na základě jakých právních
titulů lze osobní údaje zpracovávat.
Původní zásada korektnosti je rozšířena o zásadu transparentnosti. Obsahově tato dvojice
nic nového nepřináší. V zákoně byla představována především povinností shromažďovat osobní
údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné
činnosti a dále například informační povinností a povinností oznamovat zamýšlené zpracování
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Posledně zmiňovaná povinnost od účinnosti obecného nařízení
zaniká. Správci tedy nemají povinnost oznamovat zamýšlené zpracování a stejně tak Úřad není
povinen vést rejstřík zpracování. V současné době je rejstřík ke stavu 24. dubna 2018 a ještě
několik měsíců bude ke čtení na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále s
rejstříkem zpracování bude Úřad postupovat v souladu se skartačním a spisovým řádem.
6.1.2

Zásada účelového omezení

Uvedená zásada byla v zákoně promítnuta v povinnostech pro správce: „stanovit účel, ke
kterému mají být osobní údaje zpracovávány,
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shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze

stanovenému účelu a rozsahu nezbytnému pro naplnění stanoveného účelu, 57 zpracovávat osobní
údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, 58 shromažďovat osobní údaje pouze
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§ 5 odst. 1 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 5 odst. 1 písm. d) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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otevřeně, dále vyloučení shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti

59

a

nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.“ 60
Tato zásada tedy obecně dává správci povinnost zpracovávat osobní údaje k účelu, který je
určitý, výslovně vyjádřený a legitimní, jak vyplývá ze stanoviska WP 29. Zároveň zákon i obecné
nařízení přidává možnost dalšího zpracování pro další účely, rozebráno níže.
6.1.3

Zásada minimalizace údajů

Zásadu minimalizace údajů, která dává správci povinnost zpracovávat osobní údaje v
rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, lze nalézt v zákoně jako povinnost shromažďovat osobní
údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
V tomto případě tedy nejde o žádnou novinku. Správce či zpracovatel musí určit nejmenší možný
rozsah osobních údajů, které k naplnění daného účelu potřebuje, tento rozsahu musí být schopen i
odůvodnit.
6.1.4

Zásada přesnosti

Správce je povinen zpracovávat přesné osobní údaje. Za tímto účelem je povinen přijmout
rozumná opatření, aby nepřesné osobní údaje opravil nebo zlikvidoval. Tato zásada se projevuje
také v právu na opravu. Stejnou podmínku na správce kladl i zákon, ten z této zásady vyjímal
zpracování, stanovil-li tak zákon např. pro zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky.
Vzhledem k tomu, že tato problematika je nyní upravena samostatným právním předpisem, obecné
nařízení tutu výjimku neupravuje.
6.1.5

Zásada omezení uložení

Komentovaná zásada stanoví, že osobní údaje lze zpracovávat pouze po dobu, po kterou
jsou nezbytné pro účel, k jehož naplnění jsou zpracovávány. Jinými slovy, nelze si uchovávat
osobní údaje jen tak, bez nějakého účelu např. pro případ, že by se v budoucnu mohly hodit.
Stejnou zásadu zakotvoval i zákon, který stanovil, že správce nesmí uchovávat osobní údaje po
dobu delší, než je pro účely zpracování nezbytné. Obecné nařízení se liší v tom, že správce nesmí
uchovávat osobní údaje po dobu delší, než je pro účely zpracování nezbytné, ve formě umožňující
identifikaci. Nutno dodat, že tato změna nemá reálný dopad v praxi, neboť pokud jsou osobní údaje
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anonymizovány a osobu není možné identifikovat, zpracování potom nespadá do působnosti
obecného nařízení a nespadalo by ani do působnosti zákona.
Oba právní předpisy také stanoví výjimku z této zásady pro účely vědecké, archivnické,
nebo statistické. Zákon stanoví, že v případě zpracování pro tyto účely je nutné zpracovávané údaje
anonymizovat, jakmile je to možné, a předtím dbát práva na ochranu před neoprávněnými zásahy.
Obecné nařízení tuto povinnost v zásadě přebírá ustanovením, které říká, že takovéto zpracování
podléhá vhodným zárukám práv a svobod subjektu údajů. Tyto záruky zajistí, aby byla zavedena
technická a organizační opatření, zejména s cílem zajistit dodržování zásady minimalizace údajů.
Dále obecné nařízení uvádí, pakliže je možné účelu dosáhnout pseudonymizací nebo jiným
způsobem neumožňujícím identifikaci, musí být takové účely splněny tímto způsobem.
Obecné nařízení zároveň ponechává na členských státech, aby ve výše uvedených
případech stanovily odchylku od některých práv subjektů údajů – práva na přístup, práva na
opravu, práva na výmaz a práva na omezení zpracování. Této možnosti využil český zákonodárce
tak, že ustatnovení o uvedených právech subjektů údajů a tomu odpovídající povinnosti správců
či zpracovatelů se použijí přiměřeně, nebo se uplatnění těchto práv odloží, je-li to přiměřené k
naplnění účelu zpracování. Právo na přístup k osobním údajům se odloží v případě, že se jedná o
zpracování nezbytné pro vědecký výzkum a poskytnutí informací by vyžadovalo nepřiměřené
úsilí. Toto zmírnění bude velmi užitečné v praxi například při sčítání lidu.
6.1.6

Zásada integrity a důvěrnosti

Tato zásada míří na zabezpečení osobních údajů, včetně vhodných technických a
organizačních opatření. Zabezpečení má chránit osobní údaje před neoprávněným nebo
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. V dalších
článcích v textu obecného nařízení jsou potom příkladmo vyjmenovány bezpečnostní opatření.
Jejich zavedení ale není povinností, pouze možností. Bezpečnostní opatření přijímá každý správce
a zpracovatel dle konkrétního zpracování. Obecné nařízení specifikuje, že přijmutí opatření je s
přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických
osob.
6.1.7

Zásada odpovědnosti

Odpovědnost má dle obecného nařízení dvě roviny. Jednak správce odpovídá za dodržení
všech výše uvedených zásad, za což odpovídal i dle zákona. Nově ale musí být schopen dodržování
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zásad doložit. V této zásadě je zakotven celý jeden nový přístup k ochraně osobních údajů, který
obecné nařízení zavádí. Nyní správce musí svým aktivním chováním zajistit prokázání dodržování
zásad. Tato zásada klade na každého správce povinnost vést poměrně širokou dokumentaci jako
např. záznamy o činnostech zpracování, ale i jmenovací listinu pro pověřence, osvědčení o
proškolení zaměstnanců a další. Okruh dokumentace, kterou by každý správce měl mít
připravenou, není stanoven a bude se lišit dle rozsahu zpracování, ale také dle pečlivosti správce
a v neposlední řadě tím, jak velkou prioritu a důležitost se správce rozhodne této problematice
věnovat.
Dalším novým přístupem, které obecné nařízení přineslo, je přístup založený na riziku.
Tento přístup v obecném slova smyslu znamená, že osobní údaje jsou zpracovány od samého
začátku s vědomím určitých rizik a podle míry rizika musí správce či zpracovatel opatřit
zabezpečení osobních údajů a plnit výslovně uvedené povinnosti, které obecné nařízení stanoví.
Takovými povinnostmi jsou např. ohlašovaní případů porušení zabezpečení, posouzení vlivu,
konzultace s Úřadem.
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7. Právní tituly
7.1 Právní tituly dle zákona
Zákon stanoví podmínku zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem. Pakliže správce
souhlas ke zpracování osobních údajů od subjektu údajů nemá, lze osobní údaje zpracovávat na
základě dalších sedmi důvodů.
Zbývajícími důvody jsou:
„Zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.“

61

Jedná se o případy,

kdy správce má zákonem uloženou povinnost, k jejímuž naplnění je nezbytné zpracovávat osobní
údaje. Takovými případy je například zpracování na základě povinností dané daňovým řádem
nebo právem sociálního zabezpečení. Stanovisko WP 29 k tomuto uvádí, že v případě zpracování
na základě tohoto právního důvodu se musí jednat opravdu o právní povinnost a nikoliv oprávnění.
„Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo
pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.“

62

Smlouvu

nelze uzavřít bez identifikace jednotlivých smluvních stran, proto tento důvod pro zpracování
osobních údajů je zcela logický a nutný.
„Zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektů údajů.“

63

V tomto

případě je třeba bez zbytečného odkladu získat souhlas subejektů údajů, ačkoliv při zahájení
zpracování zde byl jiný právní titul. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a
údaje zlikvidovat. Situace, kdy dojde ke zpracování osobních údajů na základě tohoto důvodu,
jsou pouze výjimečné a krajní. Bude se jednat například o situace při poskytování první pomoci
nebo o jiná bezpečnostní ohrožení.
64
„Oprávněné zveřejnění osobních údajů v souladu se zvláštním právním předpisem.“

Tento právní titul se v praxi uplatní například při posuzování zákonosti zpracování osobních údajů
a jejich zveřejnění v rámci žurnalistické činnosti.
„Zpracování, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce,
příjemce nebo jiné dotčené osoby.“65 Takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu
s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Příklady zpracování na
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§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

65
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základě uvedeného právního důvodu může být v některých případech zpracování osobních údajů
kamerovými systémy.
„Zpracování správcem, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři
či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho
funkčním nebo pracovním zařazení.“ 66 Tento právní titul zpracování především úzce souvisí se
zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Do rozporu se zde dostávají dvě
ústavně zaručená práva: právo na informace a právo na ochranu soukromí. Citované ustanovení v
zásadě říká, že je možné omezit právo na ochranu soukromí u osob podílejích se na chodu veřejné
správy v rozsahu uvedené činnosti v zájmu práva na informace.
„Zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.“

67

Zvláštní zákon

upravující archivnictví je v současné době zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, který komplexně upravuje tuto problematiku a podmínky přístupu
jak pro osoby nahlížející do archivu, tak pro osoby uvedené v archivech.
7.2 Právní tituly dle obecného nařízení
Zatímco zákon na první místo staví souhlas se zpracováním osobních údajů a ostatní
důvody jsou brány jako výjimečné, obecné nařízení k právním titulům zpracování přistupuje
odlišně. Uvádí šest titulů zpracování, které jsou všechny stejně použitelné. Oproti úpravě v zákoně
zmizel právní důvod uvedený výše pod písmenem d) – „oprávněné zveřejnění osobních údajů v
souladu se zvláštním právním předpisem a písmenem“68 a f) – „poskytnutí osobního údaje o
veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazením.“69 Zánik těchto
právních titulů s účinností obecného nařízení neznamená nemožnost takového zpracování, jen je
nutné najít jiný právní titul, který bude danému zpracování odpovídat, např. tzv. oprávněný zájem.
Nově přibylo zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení – „zpracování nezbytné pro
splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.“70 Jednotlivé právní
tituly v obecném nařízení jsou:
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a) „subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či
více konkrétních účelů.“ 71 Nově souhlas tedy není primárním právním titulem, ale
pouze jeden z možných právních titulů, a navíc jsou na správce kladeny přísnější
podmínky, které jsou vyjádřeny v samotné definici souhlasu, v čl. 7, 8 obecného
nařízení a dále v recitálech č. 32, 33, 42, 43. Požadavkům na svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev souhlasu se věnuji v rámci definice souhlasu.
Dalšími požadavky na platný souhlas je jeho doložitelnost. Důkazní břemeno dle
textu obecného nařízení leží na správci, ale forma není dána. Lze předpokládat, že
správci nejčastěji budou volit formu písemného souhlasu, případně elektronického
souhlasu, a to především z důvodu doložení. S písemným souhlasem souvisí další
podmínka uvedená v čl. 7 obecného nařízení. Pakliže se písemné prohlášení týká
jiných skutečností, musí být souhlas jasně odlišitelný od těchto jiných skutečností
a navíc srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých
jazykových prostředků. Nejen z tohoto ustanovení lze číst snahu evropských
zákonodárců poskytnout subjektům údajů reálný přehled a kontrolu nad jejich
osobními údaji bez ohledu na jejich právní povědomí. Ochrana osobních údajů se
vztahuje na všechny subjekty údajů a každý by měl mít možnost ovlivnit, kdo a
jakým způsobem bude s jeho údaji nakládat. Z toho důvodu je na místě se v případě
souhlasu vyhnout právnickým termínům a složitým formulacím a text obecně
přizpůsobit skupině, které bude předkládán. Z ohledem na poslední zmíněné je na
místě také upozornit na možnost, kterou dává obecné nařízení členským státům
upravit věk dítěte v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů
při nabízení služeb informační společnosti. Český zákonodárce – po mnohých
diskuzích – v adaptačním zákoně zakotvil věk 15 let jako hranici, kdy může dítě
udělit platný souhlas s poskytováním služeb informačních technologií. Snížil tak
hranici zakotvenou obecným nařízením, ale zůstal v horní hranici škály, kterou
obecné nařízení členským státům poskytlo. Spodní hranice byla 13 let. V ostatních
případech je nutný souhlas rodiče nebo jiné osoby vykonávající zodpovědnost, při
kterém je v čl. 8 odst. 2 obecného nařízení na správce kladen požadavek vyvinout
přiměřené úsilí s ohledem na dostupnou technologii, aby v takových případech
ověřil, že byl souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou
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37

zodpovědnost k dítěti. V praxi jsem se zatím s žádným opatřením nesetkala.
Komentářová literatura například uvádí požádání dítěte o e-mailovou adresu
zákonného zástupce, na nějž správce následně zašle e-mail s odkazem,
prostřednictvím nějž zákonný zástupce poskytne souhlas za dítě nebo schválí
souhlas dítěte, nebo ověření prostřednictvím telefonu anebo drobné platby z
bankovního účtu zákonného zástupce se zprávou pro příjemce v podobě souhlasu
se zpracováním osobních údajů dítěte, popř. souhlas podepsaný elektronických
podpisem zákonného zástupce.72 Všechny uvedené varianty jsou jednak časově
náročné a mnohdy představují i finanční zatížení, proto se lze domnívat, že správci
nabízející služby informační společnosti, kteří chtějí své služby nabízet v souladu
s obecným nařízením, budou v českém prostředí volit variantu poskytování
takovýchto služeb až od věku 15 let. Budoucnost může přinést nová řešení, která
budou flexibilnější.
Vzhledem k celé změně koncepce souhlasu se nabízí otázka, co bude se souhlasy
udělenými před účinností obecného nařízení. Odpověď nalezneme v samostatném obecném
nařízení v recitálu č. 171, který říká, že na udělené souhlasy lze spoléhat pouze v případě, že byly
uděleny v souladu s podmínkami pro získání souhlasu dle obecného nařízení. Vzhledem ke
změnám popsaných výše lze předpokládat, že takové souhlasy mohl požadovat pouze „osvícený“
správce, a tak není divu, že s účinností obecného nařízení došlo k rozsáhlému obnovováním
souhlasů. Úřad se k tomuto trendu vyjádřil negativně a na svých webových stránkách uveřejnil
dokument označený jako „Často kladené otázky k vyžadování souhlasu“, ve kterém uvádí:
„Úřad tak reaguje na veliké množství žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů, s
nimiž se v současné době obrací na občany řada firem, a dokonce i veřejných institucí, a které je
výrazem nepochopení principů ochrany osobních údajů správci osobních údajů i mnohými
poradenskými a advokátními kancelářemi.“ 73
Je třeba si nejprve zodpovědět otázku, zda na dané zpracování nedopadá jiný z právních
titulů, než je souhlas a následně, je-li, to nutné souhlas posoudit a případně obnovit. Jak již bylo
uvedeno výše, dle nové úpravy souhlas není primární právní titul pro zpracování osobních údajů.
Naopak jsou situace, kdy zpracování osobních údajů na základě souhlasu není v žádném případě
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správné. Jedná se například o kamerové systémy, nebo zpracování osobních údajů zaměstnavatele,
který je v daném případě v nerovném postavení vůči subjektu údajů.
b) Dalším právním titulem je: „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.“74 K uzavření platné smlouvy
je potřeba identifikace smluvních stran, a proto bez zpracování osobních údajů by
toto právní jednání nebylo ani možné uskutečnit. Zákon i obecné nařízení rozšiřuje
oprávněnost zpracování i na provedení opatření před uzavřením smlouvy, ale pouze
na žádost subjektu údajů. Nelze tedy zpracovávat osobní údaje v situaci, kdy se
správce sám obrátí na subjekt údajů s nabídkou uzavření smlouvy. Co obecné
nařízení oproti zákonu neupravuje, je zpracování, které je nezbytné pro jednání o
změně smlouvy na žádost subjektů údajů. Dle mého názoru tato odlišnost nijak
nemění použití tohoto právního titulu v praxi. Pakliže je smlouva uzavřena,
zpracování osobních údajů je na základě tohoto právního titulu, v případě zahájení
jednání o změně stále tento právní titul běží a zpracování osobních údajů je tak stále
legální.
c) „Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje.“75 Právní povinnost může být správci uložena jednak právem Unie, dále
také právem členského státu, které nemusí mít podobu legislativního aktu přijatého
parlamentem, jak uvádí recitál č. 41. Povinnost tedy může být stanovena i
podzákonými normami. Tento důvod zpracování známe již ze zákona, navíc ale
adaptační zákon poskytuje některé úlevy pro zpracování prováděné na základě
tohoto zpracování. Jedná se o upuštění povinnosti provádět test slučitelnosti účelu
nebo provádění posouzení vlivu a dále možnost splnění informační povinnosti na
webových stránkách.
d) „Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné fyzické osoby.“76 Tento právní titul je shodný se zákonem, ale přesto dochází v
jeho využití k jistému posunu. Jednak přibyla možnost zpracovávat osobní údaje z
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důvodu ochrany životně důležitých zájmů i jiné osoby, než je sám subjekt údajů.
A dále odpadla podmínka získat bez zbytečného odkladu souhlas, což koresponduje
obecně se změnou pojetí souhlasu. Zároveň je ale nutné upozornit, že ve chvíli, kdy
pomine ochrana životně důležitých zájmů, pomine i právní titul pro zpracování
osobních údajů a pro další zpracování bude nutné najít další právní titul, kterým
může být souhlas, ale i jiný z uvedených dle konkrétní situace.
e) „Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.“77 Zmíněný právní titul je pro
české prostředí novinkou, a to dokonce přesto, že ve směrnici 95/46/ES byl uveden.
Český zákon tento titul nezahrnoval. Obsahově je podobný právnímu titulu
upravenému v obecném nařízení pod písm. c) – plnění právní povinnosti. Zásadní
rozdíl použitelnosti těchto dvou právních titulů se bude odvíjet podle právního
základu. Pro použití právního titulu plnění právní povinnosti je potřeba výslovně
stanovená povinnost; v případě, že při použití probíraného právního titulu není
výslovně daná povinnost, ale pouze se správce v rámci plnění úkolu rozhodl, že k
jeho splnění je nezbytné zpracovávat osobní údaje, nelze použít právní titul plnění
právní povinnosti. I v případě tohoto právního titulu poskytuje adaptační zákon
stejné úlevy jako v případě právního titulu pod písm. c) – plnění právní povinnosti.
f) „Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud
je subjektem údajů dítě.“ 78 I tento titul není v oblasti zpracování osobních údajů
novinkou, nová úprava přináší ale jednu zásadní obměnu. Doposud zpracování dle
tohoto právního titulu bylo podmíněno nezbytností ochrany práva nebo právem
chráněným zájmem. Nebylo možné, aby si správce určil vlastní oprávněný zájem,
muselo se jednat o právo nebo právem chráněný zájem. Dle současné úpravy si
správce může zvolit svůj oprávněný zájem bez ohledu na to, zda je právem
chráněný. I nadále jsou ale stanoveny požadavky, které musí být v souvislosti se
zpracováním brány v potaz. Konkrétně jsou popsány ve stanovisku WP 29 ze dne
9. dubna 2014, ke konceptu oprávněného zájmu dle čl. 7 směrnice 95/46/ES, které

77

Čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení.

78

Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.
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bylo vydáno k předchozí úpravě, ale ve většině bude použitelný i na úpravu novou.
Stanovisko poskytuje návod pro správce, který doporučuje provést několik kroků
ještě předtím, než začne správce osobní údaje zpracovávat, a na základě kterých
zjistí, zda může takové zpracování zahájit.
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8. Práva subjektů údajů
8.1 Práva subjektů údajů dle zákona
Každý subjekt údajů má několik práv vůči správcům i zpracovatelům. Tyto práva
korespondují s povinnostmi správců a zpracovatelů. Základním právem je právo na přístup
subjektů údajů k informacím, upraveno v § 12 zákona. Každý má právo na informaci o účelu
zpracování osobních údajů včetně zdroje těchto údajů, dále zda jsou osobní údaje automatizovaně
zpracovávány a zda byly poskytnuty nějakému příjemci. Tyto žádosti musí správce či zpracovatel
vyřídit bez zbytečného odkladu. Některá zpracování mohou být uskutečňována i v několika
informačních systémech najednou a lze předpokládat, že vyřízení takovýchto žádostí bude trvat i
několik týdnů. V případě nákladného vyhledávání lze po subjektu údajů požadovat úhradu
nákladů.
Dle dalších práv upravených v § 21 zákona může každý subjekt, který zjistí nebo se
domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu se zákonem nebo
ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů, využít v první řadě právo na vysvětlení a
dále na opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. O přijatých opatřeních je
správce následně povinen informovat příjemce. Tyto práva lze využít na základě subjektivní
domněnky nebo zjištění, že správce či zpracovatel nezpracovává osobní údaje tak, jak by měl. Je
na volbě subjektů údajů, které právo bude požadovat, a lze předpokládat, že se bude odvíjet od
způsobu porušení zpracování a ochrany osobních údajů.
Český zákonodárce upravil likvidaci osobních údajů, neboli právo na výmaz podrobněji,
než zákonodárce evropský ve směnici 95/46/ES. V § 20 zákona je ukládáno správci příp.
zpracovateli zlikvidovat osobní údaje poté, co pomine účel. Druhým případem, kdy je správce
příp. zpracovatel povinen osobní údaje zlikvidovat, je situace popsaná výše v rámci práva subjektu
údajů dle § 21 zákona.
8.2 Práva subjektů údajů dle obecného nařízení
V oddíle nazvaném jako transparentnost a postupy je stanoveno nově několik obecných
podmínek pro vyřizování níže popsaných práv subjektů údajů. Například obecné nařízení stanoví,
jakým způsobem má správce při vyřizování níže uvedených práv se subjektem údajů komunikovat,
dále stanoví lhůtu, v jaké má práva subjektů vyřídit, pravidla pro ztotožnění subjektu údajů a také
podmínky pro odmítnutí nebo zpoplatnění žádostí. Uvedené podmínky buď obsahovala dosavadní
úprava v zákoně, nebo byly dovozovány na základě výkladů a rozhodnutí Úřadu.
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8.2.1

Právo být informován.

Tzv. informační povinnost správce je povinnost, která se na správce vztahovala již za
účinnosti zákona. Nejedná se o neznámý institut, přesto budou muset všichni správci v rámci
kontroly svých zpracování a dávání do souladu s obecným nařízením tuto povinnost zrevidovat a
rozšířit o některé položky. Změnu v informační povinnosti názorně ukazuje tabulka č. 1.
V případech, kdy je to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, je
správce povinen poskytnout ještě další informace. Takovými příklady podle komentářové
literatury jsou například: zpracování osobních údajů dítěte, osobní údaje budou podléhat
automatizovanému rozhodování nebo budou použity i pro jiný účel.79 V případě pochybností. zda
se na konkrétní zpracování vztahuje tako rozšířená informační povinnost, lze správci doporučit s
ohledem na zásadu transparentnosti informovat více než méně. Rozšíření informační povinnosti
znázorňuje tabulka č. 2. Z výše uvedené povinnosti existuje jediná zákonná výjimka, a to je situace,
kdy subjekt údajů již tyto informace má.
Odlišná informační povinnost dopadá na správce, který osobní údaje nezískal od subjektu
údajů. I v tomto případě dochází k rozšíření informací, které subjekt údajů od správce obdrží.
Shodně jako v případě získání osobních údajů od subjektu údajů, obecné nařízení rozšiřuje
informační povinnost, je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování
ve vztahu k subjektům údajů, oproti situaci, kdy jsou osobní údaje získány od subjektu údajů, je
navíc uvedena informace o zdroji, odkud osobní údaje pocházejí.
Adaptační zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů poskytl správcům možnost
splnit informační povinost prostřednictvím dálkového přístupu v případech, kdy zpracovávají
osobní údaje při plnění právní povinnosti nebo při výkonu veřejné moci. 80 Na internetu lze nalézt
téměř na každé stránce zmínku o obecném nařízení nebo ochraně osobních údajů a kvalita
zpracování tohoto texu nám často prozradí i kvalitu přípravy daného správce na novou úpravu v
této oblasti.

Informační povinnost dle zákona – osobní Informační povinnost dle obecného nařízení –
údaje získané od subjektů údajů

79

osobní údaje získané od subjektů údajů

NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický

komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. Právní předpisy, str. 191.
80

§ 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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§ 11 – rozsah
§ 11 – účel

čl. 13 odst. 1 písm. c) – účely zpracování

§ 11 – kdo a jakým způsobem bude OÚ

čl. 13 odst. 1 písm. a) – totožnost správce popř.

zpracovávat

zástupce

§

11

–

komu

mohou

být

informace čl. 13 odst. 1 písm. e) – případní příjemci nebo

zpřístupněny

kategorie příjemců

§ 11 – právo na přístup k osobním údajům
§ 11, 21 – právo na opravu osobních údajů
§ 11, 21 – právo na vysvětlení
§ 11, 21 – právo na blokování
§ 11, 21 – právo na doplnění
§ 11, 21 – právo na likvidaci
čl. 13 odst. 1 písm. a) – kontaktní údaje na
správce popř. zástupce
čl. 13 odst. 1 písm. b) – totožnost a kontaktní
údaje na pověřence
čl. 13 odst. 1 písm. d) – oprávněné zájmy
správce nebo třetích stran v případě, že je
zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)
čl. 13 odst. 1 písm. f) – případný úmysl předat
osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci a existence či neexistence
rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně,
nebo, v případech předání uvedených v čl. 46
nebo 47 anebo 49 odst. 1 druhém pododstavci,
odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání
kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde
byly tyto údaje zpřístupněny.
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tabulka č.1
informační povinnost dle zákona – osobní
údaje získané jinak než od subjektů údajů

informační povinnost dle obecného nařízení –
osobní údaje získané jinak než od subjektů
údajů

§ 11 – rozsah

čl. 14 odst. 1 písm. d) – kategorie dotčených
osobních údajů

§ 11 – účel

čl. 14 odst. 1 písm. c) – účely zpracování

§ 11 – kdo a jakým způsobem bude OÚ
zpracovávat

čl. 14 odst. 1 písm. a) – totožnost správce popř.
zástupce

§ 11 – komu mohou být zpřístupněny

čl. 14 odst. 1 písm. e) – případný příjemce nebo
kategorie příjemců osobních údajů

§ 11 – právo na přístup k osobním údajům
§ 11, 21 – právo na opravu osobních údajů
§ 11, 21 – právo na vysvětlení
§ 11, 21 – právo na blokování
§ 11, 21 – právo na doplnění
§ 11, 21 – právo na likvidaci
čl. 14 odst. 1 písm. a) – kontaktní údaje na
správce popř. zástupce
čl. 14 odst. 1 písm. b) – totožnost a kontaktní
údaje na pověřence
čl. 14 odst. 1 písm. c) – právní základ pro
zpracování
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čl. 14 odst. 1 písm. f) – případný záměr předat
osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci a existence či neexistence
rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně,
nebo, v případech předání uvedených v čl. 46
nebo 47 anebo 49 odst. 1 druhém pododstavci,
odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání
kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde
byly tyto údaje zpřístupněny.

tabulka č. 2

8.2.2

Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům

Toto právo je dle obecného nařízení širší než dosavadní úprava. Subjekt údajů má navíc
právo na informace o době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo informace o kritériích
použitých pro stanovení doby. Dále má právo na informaci o právu požadovat opravu, výmaz,
omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Nově v rámci vyřízení
žádosti dostane subjekt údajů také informaci o právu podat stížnost u dozorového úřadu. V případě,
že jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, má navíc právo být
informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předávání. Další změnu, kterou obecné
nařízení přináší, je právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; jedná se o institut,
který dosavadní úprava neznala a obecné nařízení přináší i podmínky, za kterých lze kopii
poskytnout, kdy může být požadován přiměřený poplatek a v jaké formě jsou osobní údaje
poskytnuty. Zároveň nová úprava stanoví lhůtu jednoho měsíce s možností tuto lhůtu prodloužit
na dva měsíce. Tato změna reaguje na to, že zpracování v současné době může probíhat v několika
informačních systémech nebo i na několika místech. Vyřizování takových žádostí může být časově
náročné. Stanovením lhůty ale dává subjektům údajů vyšší právní jistotu než dosavadní úprava.
8.2.3

Právo na opravu a doplnění

V tomto případě došlo pouze ke změně v systematickém zařazení, nikoliv ke změně
obsahové. Nově je toto právo vyčleněno do samostatného článku a nikoliv souhrnně uvedeno s
právy ostatními. To lze metodicky vysvětlit jako větší důraz na toto právo a v souvislosti s čl. 12
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obecného nařízení, které upravuje souhrnně postup pro uplatnění práv subjektů údajů, poskytuje
detailněji upravenou aplikaci práv subjektů údajů.
8.2.4

Právo na výmaz

Právo, které je lakonicky označováno jako „právo být zapomenut“. I toto právo není nic,
co by směrnice 95/46/ES, nebo zákon neznal.
Obecné nařízení přináší opět detailnější a rozsáhlejší výčet důvodů, kdy je správce povinen
osobní údaje vymazat a stejně tak výčet důvodů, kdy správce výmaz neprovede.
Toto právo vstoupilo veřejnosti v známost na základě rozhodnutí Soudního dvora EU C
131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
Mario Costeja Gonzáles, ze dne 13. května 2014. Španělský občan Mario Costeja Gonzáles se
domáhal odstranění svého jména z webových stránek společnosti a zároveň stránek vyhledávače,
které odkazovaly na informace o zajištění pohledávek zabavenými nemovitostmi v důsledku dluhů
na sociálním zabezpečení. Tyto pohledávky byly v minulosti uhrazeny a odkazy měly údajně
špatný dopad na pověst Maria Costeja Gonzálese. Soudní dvůr svým rozhodnutím rozšířil právo
na výmaz a dal Mariu Costeja Gonzálesovi za pravdu. Toto rozhodnutí mělo vliv na právo na
výmaz v obecném nařízení.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, pokud je splněn jeden z těchto důvodů:
a) „Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány.“81 V souvislosti se zásadou účelového omezení by za takové
situace měl správce osobní údaje vymazat i bez žádosti, ze stejného důvodu může
žádat i subjekt údajů.
b) „Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm.
a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování.“82 V souvislosti se zásadou zákonnosti zpracování by i v tomto případě
měl správce vymazat osobní údaje bez žádosti, pakliže neexistuje jiný právní titul,
na základě kterého lze osobní údaje zpracovávat. Zároveň je to i důvod pro žádost
ze strany subjektů údajů.

81

Čl. 17 odst. 1 písm. a) obecného nařízení.

82

Čl. 17 odst. 1 písm. b) obecného nařízení.
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c) „Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2.“83 Jedná se o situace, kdy jsou osobní
údaje zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu anebo veřejného
zájmu. V takovém případě subjekt údajů vznese námitku a správce musí
přezkoumat, zda oprávněný nebo veřejný zájem správce převažuje a je zákonné i
nadále zpracovávat osobní údaje. V opačném případě musí správce osobní údaje
zlikvidovat. V případě zpracování na základě přímého marketingu je správce
povinen osobní údaje zlikvidovat bez zbytečného odkladu.
d) „Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.“ 84 I v tomto případě by správce měl
okamžitě osobní údaje likvidovat. Pakliže tak neučiní, může o to žádat subjekt
údajů.
e) „Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.“

85

Česká republika ve

svém zákonu o zpracování nestanovila další povinnosti, kdy mají být osobní údaje
zlikvidovány.
f) „Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti podle čl. 8 odst. 1.“ 86 Jedná se o osobní údaje shromážděné od
nezletilých, pakliže o to subjekt údajů požádá, musí správce vymazat osobní údaje,
které od osoby shromáždil, když byla nezletilá, a to i pokud postupoval v souladu
s čl. 8 obecného nařízení.
Lze konstatovat, že ve většině výše uvedených případů bude správce povinen zlikvidovat
osobní údaje i bez žádosti, taková úprava se tedy zdá být nadbytečná.
V případě výjimek, kdy osobní údaje správce nezlikviduje, došlo k rozšíření. Z původních
dvou výjimek pro účely archivnictví a uplatňování práv v řízení došlo k rozšíření na následujících
pět důvodů.
a) „Pro výkon práva na svobodu projevu a informace.“

83

Čl. 17 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.

84

Čl. 17 odst. 1 písm. d) obecného nařízení.

85

Čl. 17 odst. 1 písm. e) obecného nařízení.

86

Čl. 17 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.
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b) „Pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo
členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.“
c) „Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm.
h) a i) a čl. 9 odst. 3.“
d) „Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné,
že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů
uvedeného zpracování.“
e) „Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.“
Obecné nařízení také stanoví, že pokud došlo ke zveřejnění osobních údajů a zároveň k
likvidaci osobních údajů, je správce povinen s ohledem na dostupnou technologii a náklady na
provedení informovat správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, s žádostí o výmaz.
Zákon ukládá povinnost informovat příjemce, tento pojem také definuje. Obecné nařízení
tuto povinnost stanoví v případě zveřejnění, tento pojem ovšem nedefinuje. Podle komentářové
literatury se za zveřejnění považuje zpřístupnění osobních údajů předem nedefinovaného počtu
osob.87 Typickým příkladem takového zveřejnění je umístění osobních údajů na webové stránky.

8.2.5

Právo na omezení zpracování

Další právo subjektu údajů, taktéž upraveno v samostatném článku, předchozí úprava znala
v trochu jiné podobě. Zákon obsahoval právo na blokaci údajů, které se může zdát jako shodné s
právem na omezení zpracování; podmínky, za kterých se právo na omezení uplatní, se však liší.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve kterémkoli z těchto
případů:
a) „Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.“
b) „Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho o omezení jejich použití.“
c) „Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.“
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PATTYNOVÁ, Jana. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě:

komentář. Praha: Leges, 2018. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2, str. 116.
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d) „Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody
subjektu údajů.“
V případě, kdy je zpracování osobních údajů omezeno, nesmí správce osobní údaje
zpracovávat. Výjimky jsou uvedeny v čl. 18 odst. 2: uložení, zpracování se souhlasem subjektů
údajů, dále zpracování z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků a z důvodu
ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie
nebo některého členského státu. Před zrušením omezení zpracování správce upozorní subjekt
údajů, že bude omezení zpracování zrušeno.
I nadále platí povinnost informovat příjemce o opravách, výmazech nebo omezení
zpracování. Výjimkou jsou situace kdy je to nemožné nebo by provedení vyžaduvalo nepřiměřené
úsilí. Navíc přibývá povinnost informovat subjekt údajů o příjemcích, pokud to požaduje.

8.2.6

Právo na přenositelnost údajů

Tzv. právo na portabilitu lze využít poprvé až s účinností obecného nařízení, který toto
právo upravuje vůbec poprvé, a jedná se také o jednu ze zásadních změn, kterou obecné nařízení
přináší. Právo na přenositelnost údajů je další z reakcí obecného nařízení na současné využívání
technologií a automatizované zpracování. Toto právo nelze využít ve všech případech, obecné
nařízení ho omezuje pouze na zpracování osobních údajů poskytnutých subjektem údajů, které
jsou zpracovány na základě právního titulu smlouvy nebo souhlasu a navíc k tomu dochází
automatizovaně. Celá operace musí být zároveň technicky proveditelná. Vzhledem ke skutečnosti,
že nový institut přináší nové povinnosti, především pro správce osobních údajů, a vyvolává mnoho
otázek, pracovní skupina WP 29 vydala stanovisko týkající se práva na přenostielnost údajů dne
16. prosince 2016. Ve zmíněném stanovisku například uvádí, že podmínku přenositelnosti
osobních údajů poskytnutých subjektem údajů je nutné vykládat extenzivně a zahrnout tak i údaje,
které vznikly činností správce. Stejně rozšiřující výklad doporučuje WP 29 přijmout i v případě
podmínky: „osobních údajů subjektu údajů, které se ho týkají“. Osobní údaje v rámci práva na
přenositelnost mohou mnohdy obsahovat i osobní údaje třetích osob, typicky údaje o příchozích a
odchozích hovorech. I tyto údaje by měly dle stanoviska WP 29 být součástí balíku osobních údajů
v případě využití práva na přenositelnost. Nabízí se otázka, zda tímto výkladem nedojde k
nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, což je další z podmínek při aplikaci tohoto práva.
Ve stejném stanovisku WP 29 uvádí, že k porušení práv třetích osob by došlo v případě, pokud by
třetí osoba byla právem na přenositelnost negativně dotčena při uplatnění svých práv (např. práv
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na infromace nebo přístup k údajům). Až využití tohoto institutu v praxi ukáže další otázky a
možná úskalí. Na základě tohoto teoretického rozboru mohu pouze vyjádřit svou obavu, zda tento
institut a především jeho extenzivní výklad není možnou mezerou v ochraně osobních údajů a
legální cestou k jejímu faktickému narušení.

8.2.7

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může už podle zákona žádat o vysvětlení. Úprava v obecném nařízení se v
tomto případě více podobá právu na námitku tak, jak ho upravovala směrnice 95/46/ES, než jakým
způsobem ji následně implementovali čeští zákonodárci. Zatímco zákon poskytoval obecnou
možnost žádosti o vysvětlení v případě pochybnosti o zákonnosti, legitimitě nebo přesnosti
zpracování osobních údajů, obecné nařízení umožňuje vznést námitku proti zpracování na základě
oprávněného zájmu a plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
a dále pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu. Dále je možné
vznést námitku proti zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické
účely. Dosavadní úprava dávala pouze možnost vyjádřit nesouhlas v případě přímého marketing,
pokud byly osobní údaje získány z veřejných rejstříků, dle současné úpravy má subjekt údajů právo
podat námitku proti přímému marketing, k jehož účelu jsou osobní údaje zpracovávány na základě
oprávněného zájmu. Právo vznést námitku proti zpracování pro účely vědeckého či historiského
výzkumu nebo pro statistické účely je úpravou zcela novou, kterou předchozí směrnice ani zákon
neupravovaly.

51

9. Náhrada škody
9.1 Náhrada škody dle zákona
Odpovědnost za škodu je v případě správce a zpracovatele řešena solidárně, pokud dojde
k porušení povinností dle zákona. Odpovědnosti se lze zprostit, pokud správce nebo zpracovatel
prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, aby porušení zabránil. Zákon dále odkazuje na obecnou
úpravu, kterou je v současné době občanský zákoník. Zpracovatel se dále dle § 8 zákona může
zprostit odpovědnosti za majetkovou škodu tak, že neprodleně informuje správce o porušení
povinnosti a ukončí zpracování.
9.2 Náhrada škody dle obecného nařízení
Každý správce a zpracovatel je odpovědný za škodu, kterou způsobil subjektům údajů v
důsledku porušení obecného nařízení nebo, jak uvádí recitál číslo 146, porušení právního předpisu
vydaného v přenesené pravomoci nebo prováděcího předpisu k obecnému nařízení, případně
právního předpisu upřesňujícím pravidla obecného nařízení. V našich podmínkách půjde o zákon
o zpracování osobních údajů. Zatímco správce má objektivní odpovědnost – je tedy odpovědný za
každé porušení, zpracovatel odpovídá za porušení pouze v případech, kdy poruší pokyny od
správce nebo poruší povinnost, kterou mu přímo ukládá obecné nařízení. Pokud se dopustí
porušení obecného nařízení nebo zákona o zpracování více subjektů, ať už správce a zpracovatel
nebo více správců či zpracovatelů, odpovídají za škodu společně a nerozdílně, jako tomu bylo i v
předchozí úpravě. Následně má subjekt, který nahradil vzniklou újmu, právo na náhradu v
poměrné výši od ostatních subjektů.
Správce i zpracovatel se může zprostit viny, pokud prokáže, že nenese žádným způsobem
odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla. Dále obecné nařízení upravuje místní
působnost soudu.
Kromě detailnější úpravy a soustředění úpravy odpovědnosti do jednoho článku je
principiálně stejná jako dosavadní úprava odpovědnosti v zákoně. Odpadla možnost zproštění se
odpovědnosti, kterou měl pouze zpracovatel. Přesněji je také upravena odpovědnost zpracovatele.
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10. Předávání osobních údajů do jiných států
10.1

Předávání osobních údajů do jiných států dle zákona

Zákon nabízí několik možností předávání osobních údajů do jiných států, které se liší v
závislosti na tom, kam jsou osobní údaje předávány.
V případě předávání v rámci Evropské unie nemůže být volný pohyb jakkoliv omezován,
a to díky směrnici 95/46/ES, která poskytla harmonizující rámec pro jednotlivé úpravy členských
států a ochraně osobních údajů na území jednotlivých států je tak poskytnut jednotný standard, od
kterého se státy mohou pouze v určitých mezích odchýlit. Mezi tyto státy patří i ty, které nejsou v
EU ale jsou součástí EHP, například Island, Lichnštejsko a Norsko.
Předávání osobních údajů do třetích zemích možné je, ale protože není zajištěn minimální
standard ochrany osobních údajů jako je tomu v případě EU, lze osobní údaje předávat po splnění
přísnějších pravidel.
Dle § 27 zákona je možné předávání osobních údajů rozdělit do několika skupin.
První skupinou bude předávání osobních údajů na základě mezinárodní smlouvy k jejíž
ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána, např. Úmluva 108.
Dalším způsobem možného předávání osobních údajů do třetích zemí je předávání na
základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Takovým rozhodnutím jsou rozhodnutí o standartních
smluvních doložkách. Standartní smluvní doložky jsou připavené texty přijaté Komisí nebo
dozorovým úřadem, které budou součástí smluv uzavřených mezi správcem a příjemcem v třetí
zemi.
Doposud byly přijaty tři rozhodnutí Komise:
a) Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách
pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES.
b) Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí
2001/497/ES, pokud jde o zavádění alternativního souboru standardních smluvních
doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí.
c) Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro
předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
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Není – li předání možné dle dvou výše uvedených způsobů, je možné osobní údaje předat
88
do třetích států na základě prokázání správce splnění stanovených podmínek.
Před předáním

osobních údajů do třetích zemí je správce povinnen požádat Úřad pro ochranu osobních údajů o
povolení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Nejčastěji je využívána možnost souhlasu subjektu údajů s předáním do třetích zemí dle §
27 odst. 3 písm. a) zákona, nebo nezbytnost pro uzavření nebo změnu smlouvy ke které dal subjekt
údajů podnět, nebo je-li smluvní stranou té smlouvy dle § 27odst. 3 písm. e) zákona.
10.2

Předávání osobních údajů dle obecného nařízení

Předávání osobních údajů v rámci EU je upraveno v obecném nařízení již v čl. 1, které
stanoví, že volný pohyb osobních údajů není omezen ani zakázán. Jedná se o jeden z důvodů, proč
je celá problematika zpracování osobních údajů řešena na nadnárodní úrovni formou obecného
nařízení a proto je předávání upraveno již v 1. článku obecného nařízení.
Předávání do jiných států je upraveno sice odlišně, ale se stejným cílem - zajistit
dostatečnou ochranu osobních údajů při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo
mezinárodním organizacím.
Obecné nařízení poskytuje několik možností, kterými je tato ochrana zajištěna a lze tak
osobní údaje do třetích států nebo mezinárodním organizacím předat. Základní zásadou je zásada
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, tedy třetí stát musí zajistit odpovídající ochranu
osobních údajů, aby k předání mohlo dojít. V ostatních případech jde o výjimky.
První možností je na základě rozhodnutí Komise, že třetí země, určité území nebo jedno či
více konkrétních odvětví v této zemi, nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň
ochrany.89 Obecné nařízení v čl. 45 odst. 2 stanoví kritéria pro posouzení Komisí. Zároveň má
Komise povinnost pravidelně přezkoumávat, zda je stále zajištěna odpovídající úroveň ochrany a
v případě zjištění, že tomu tak již není, přijímá opatření - zahajuje konzultace, zruší, změní nebo
pozastaví jeho použitelnost. 90 Doposud toto rozhodnutí Komise udělila např. Kanadě, Novému
Zélandu, Japonsku, Faerským ostrovům, Argentině a dalším.
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§ 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

89

Čl. 42 odst. 1 obecného nařízení.

90

Čl. 45 odst. 3 obecného nařízení.
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Další možností předávání osobních údajů je na základě vhodných záruk a za podmínky, že
91
jsou k dispozici vymahatelná práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodné záruky mohou být poskytnuty několika způsoby.
První způsob je na základě standardní smluvní doložky. Rozhodnutí Komise, ktera byla
přijata dle směrnice 95/46/ES zůstanou dle čl. 46 odst. 5 obecného nařízení v platnosti, dokud
Komise nerozhodne jinak. Dalším způsobem poskytnutí vhodných záruk je bez povolení
dozorového úřadu, ale pomocí nástrojů, na kterých se dozorový orgán nebo Komise podílejí
(právně závazný a vymahatelný nástroj mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty,
závazná podniková pravidla, schválený kodex chování, schválený mechanismus pro vydávání
osvědčení). Závazná podniková pravidla jsou schválený souhrn zásad zpracování osobních údajů,
která jsou právně závazná. Obvykle jsou závazná pro určitou skupinu podniků, které vykonávají
stejnou činnost. Předávání je možné realizovat i na základě kodexů chování, nebo osvědčení. Tento
způsob je novinkou v oblasti předávání osobních údajů.
Nelze-li naplnit ani jednu z výše uvedených možností, obecné nařízení ještě poskytuje
výjimky pro specifické možnosti, nebo-li popisuje několik situací kdy lze osobní údaje
předat. Tyto výjimky pro specifické situace jsou uvedeny v čl. 49 obecného nařízení a dohromady
je jich osm.
Na první pohled lze konstatovat, že nová úprava předávání osobních údajů je značně
rozšířenější, než dosavadní. Zatímco zákon si vystačil s dvěma paragrafy, obecné nařízení této
problematice věnuje sedm článků, každý o několika odstavcích. Všechny možnosti předávání do
třetích zemí popsané zákonem se objevují i v obecném nařízení, k tomu ale poskytuje i mnohem
více dalších možností, na základě kterých lze mít za to, že jsou zaručeny dostatečné podmínky pro
předání osobních údajů. Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešním globálním světě dochází k
předávání osobních údajů běžně, lze rozšíření možností kvitovat. Otázkou zůstává, zda všechny z
popsaným možností zaručují stejnou kvalitu ochrany osobních údajů. To bude možné posoudit až
po delší době účinnosti obecného nařízení na základě případných analýz incidentů.

91

Čl. 46 odst. 1 obecného nařízení.
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11. Úřad
11.1

Fungování Úřadu

11.1.1 Úřad dle zákona
Historie Úřadu se datuje dle krátkého historického popisu na webových stránkách k 1.
červnu 2000 spolu s účinností zákona. Do té doby dle tehdejšího zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně
osobních údajů v informačních systémech žádný dozorový Úřad nebyl upraven a neexistoval. Dle
zákona je Úřad nezávislý orgán, s čímž souvisí i samostatná rozpočtová kapitola ve státním
rozpočtu České republiky; zásah do činnosti možný je možný jen na základě zákona.
11.1.2 Úřad dle obecného nařízení
Úprava fungování dozorového orgánu v obecném nařízení je v mnoha případech
ponechána na vnitrostátní úpravě každého členského státu. Obecné nařízení ukládá státům
povinnost stanovit nezávislý orgán, který bude chránit dodržování obecného nařízení. Obecné
nařízení dokonce připouští mnohost takovýchto orgánů. Dle české vnitrostátní úpravy tuto roli
bude kontinuálně vykonávat Úřad pro ochranu osobních údajů, který je ústředním správním
orgánem.
Nově je zakotveno sídlo Úřadu, kterým je Praha. V souvislosti s pokračováním působnosti
Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí v Praze, nedojde k přemístění tohoto Úřadu.
11.2

Organizace Úřadu

11.2.1 Organizace Úřadu dle zákona
Úřad je tvořen z předsedy, který je jmenován a odvoláván prezidentem republiky na návrh
Senátu Parlamentu České republiky a jeho funkční období je 5 let; může být jmenován maximálně
dvakrát po sobě. Podmínky pro jmenování předsedy Úřadu jsou: občan ČR, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, splňuje podmínky dané zvláštním právním předpisem (zákon č. 451/1991
Sb., zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky), jeho znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svou funkci
řádně zastávat, ukončené vysokoškolské vzdělání. Pakliže předseda nesplňuje jednu z uvedených
podmínek nebo nevykonává svou funkci po dobu 6 měsíců, může být z funkce odvolán.
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Dále Úřad tvoří inspektoři, kteří jsou jmenováni a odvoláváni stejně jako předseda
prezidentem republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky s tím rozdílem, že inspektoři
jsou jmenování na období 10 let. Úřad tvoří sedm inspektorů, kteří musí splňovat stejné podmínky
jako předseda kromě podmínky znalostí, zkušeností a morálních vlastností, které jsou
předpokladem pro vykonávání funkce řádně, navíc se požaduje ukončené odborné vysokoškolské
vzdělání.
Funkce předsedy i inspektora jsou neslučitelné s funkcí poslance, senátora, soudce, státního
zástupce, jakékoliv funkce ve veřejné správě, funkce členů orgánů územní samosprávy a členství
v politických stranách a hnutích. Zároveň nesmějí vykonávat žádnou jinou placenou funkci, být v
pracovním poměru ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a
činností vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje
důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Úřadu.
Dále jsou součástí Úřadu zaměstnanci.
11.2.2 Organizace Úřadu dle obecného nařízení
Předseda a místopředsedové jsou členové dozorové orgánu, druhou skupinou jsou
zaměstnanci dozorového úřadu.
I nadále zůstává v čele Úřadu předseda, který je jmenován a jehož funkční období trvá
shodně s dosavadní úpravou dle zákona. Obecné nařízení poskytuje několik možností jmenování
člena do funkce a dosavadní úprava, kterou český zákonodárce převzal i do nového zákona o
zpracování osobních údajů, je jednou z možností v obecném nařízení. Ke změně došlo v
požadavcích na kvalifikaci. Zatímco doposud postačilo jakékoliv vysokoškolské vzdělání, nový
zákon transponuje požadavek vzdělání zaměřené na právo nebo informatiku. Jiné vysokoškolské
vzdělání je možné, pokud je doba praxe delší než 10 let. V ostatních případech musí předseda
splňovat praxi v oblasti ochrany osobních údajů, práva na informace nebo lidských práv a
základních svobod minimálně 5 let. Novým požadavkem je také jazyková vybavenost předsedy.
Jazyková vybavenost je nezbytná z důvodu mezinárodní spolupráce. Český zákonodárce nad
rámec obecného nařízení stanovil podmínku minimálního věku 40 let. Požadavek minimálního
věku je v českém právním prostředí běžným požadavkem a vyplývá z předpokladu, že starší člověk
má za sebou pracovní a životní zkušenosti, které přispějí ke kvalifikovanému výkonu funkce.
Dosavadní úprava dávala možnost odvolání předsedy, pokud neplní svou funkci déle než 6 měsíců.
Porovnáním těchto úprav lze zjistit, že tato možnost v nové úpravě zakotvena není, což lze
odůvodnit tím, že nově se na fungování Úřadu podílejí dva místopředsedové, kteří předsedu
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zastupují v jeho nepřítomnosti. Místopředsedy jmenuje Senát na návrh předsedy Úřadu.
Požadavky pro místopředsedu platí obdobně jako pro předsedu.
Členství předsedy a místopředsedy zaniká dle obecného nařízení uplynutím funkčního
období, odstoupením, povinným odchodem do důchodu v souladu s právem daného členského
státu a odvoláním pouze v případě závažného pochybení nebo pokud přestane splňovat podmínky
pro plnění svých povinností. Národní úprava věnuje ukončení funkce pouze jeden odstavec, který
říká: „Z funkce může být předseda Úřadu odvolán, přestal-li splňovat některou z podmínek pro
jeho jmenování.“92 Toto ustanovení se obdobně použije i na místopředsedy. Nově tedy je výslovně
zakotvena možnost odchodu, která doposud upravena nebyla, a také možnost odvolání v případě
závažného pochybení. Přechodná ustanovení v zákoně o zpracování osobních údajů stanoví, že do
31. prosince 2020 má Úřad pouze 1 místopředsedu.
Důležité posílení nezávislosti Úřadu přineslo ustanovení zákona o zpracování osobních
údajů § 50 odst. 3, který vylučuje náměstka ministra vnitra pro státní služby jako odvolací orgán
ve věcech služebního poměru. Stejné ustanovení vylučuje přípustnost odvolání.
Účinností zákona zaniká funkce inspektora. Předešlý zákon upravoval jmenování a
požadavky pro sedm inspektorů. Vzhledem k tomu, že na Úřad s účinností zákona o zpracování
osobních údajů přechází nové povinnosti a pravomoce, lze předpokládat, že Úřad bude potřebovat
větší personální základnu a omezení počtem sedmi inspektorů a jejich týmů by Úřadu mohlo bránit
v naplnění povinností. Problém, se kterým se aktuálně Úřad potýká, je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. S vlnou obecného nařízení vzniklo mnoho komerčních subjektů, kteří nabízejí služby
spojené s obecným nařízením – od konzultací přes audit až po externího pověřence pro ochranu
osobních údajů. Tyto firmy velmi často mohou nabídnout lukrativnější podmínky než Úřad jakožto
ústřední správní orgán, a tak mnoho pracovníků Úřadu zvolilo tuto variantu. O tomto faktu svědčí
nejen často vyvěšená výběrová řízení na stránkách Úřadu, ale i doba vyřizování dotazů, která v
době kolem účinnosti obecného nařízení byla i více než měsíc.
11.3

Činnost Úřadu

11.3.1 Činnost Úřadu dle zákona
Zákon vymezuje ve svém § 29 a násl. věcnou působnost Úřadu v oblasti ochrany osobních
údajů. Působnost Úřadu je ale vymezena i v dalších zákonech a týká se i jiných problematik jako
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§ 52 odst. 7 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
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např. zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Dle § 29 zákona Úřad:
a) „Provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování
osobních údajů.“93 Jedná se o zásadní pravomoc Úřadu, na kterou dále navazují
ustanovení o kontrole Úřadu. Z jazykového výkladu předmětných norem vyplývá, že
pojem kontrola má užší význam než dozor – zatímco Úřad vykonává dozor
permanentně, kontrola představuje postup v rámci ohraničeného časového úseku.

94

V

případě dozoru u zpravodajských služeb je zvláštní úpravou zákon o zpravodajských
službách a v případě kontroly potom kontrolní řád.
b) „Vede registr zpracování osobních údajů.“ 95 S vedením registru souvisí oznamovací
povinnost toho, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované
zpracování podle zákona. Zákon vyjmenovává informace, které musí oznámení
obsahovat, a také postup Úřadu, pakliže oznámení je neúplné. Na základě oznámení
může dle zákona dojít k zahájení řízení ze strany Úřadu. Oznamovací povinnost s
účinností zákona zaniká a stejně tak i povinnost Úřadu vést a aktualizovat registr, který
je ke stavu 24. května 2018. Adaptační zákon stanoví lhůtu 18 měsíců od účinností
zákona, kdy bude registr v neaktualizované podobě veřejně k dispozici. Po uplynutí
této doby bude odstraněn z webových stránek Úřadu a je otázkou, jak Úřad s
nashomážděnými informacemi naloží. Vzhledem ke skutečnosti, že pomine účel
zpracování všech těchto informací a zákonný titul pro toto zpracování, Úřad bude
postupovat dle svého skartačního a spisového řádu, jak už bylo výše popsáno.
Rozhodně tyto údaje nemohou sloužit jako budoucí podklad pro dozorčí činnost.
c) „Přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při
zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení“ 96. Další písmeno citovaného
ustanovení zákona stanoví, že na základě těchto podnětů a stížnosti může být zahájena
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§ 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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NOVÁK, Daniel. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-665-5, str. 314.
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§ 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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kontrolní činnost. Kontrolní činnost může být zahájena také na základě kontrolního
plánu.
d) „Zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti.“97 Úřad, tak jako
i jiné ústřední správní úřady, má zákonem stanovenou povinnost zpracovat a publikovat
výroční zprávu.
e) „Vykonává další působnosti stanovené mu zákonem.“ 98 Zejména dle komentáře půjde
o zákony č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální
inspekci bezpečnostních sborů, zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a další.
f) „Projednává přestupky a uděluje pokuty podle tohoto zákona.“ 99
g) „Zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká
republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropské unie.“ 100
h) „Poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.“101
i) „Spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány
mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad v
souladu s právem Evropské unie plní oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské
unie.“102
11.3.2 Činnost Úřadu dle obecného nařízení
Úkoly a pravomoce Úřadu v oblasti ochrany osobních údajů se s účinností obecného
nařízení zásadně nemění. Především reagují na nové povinnosti či instituty, které předchozí úprava
neupravovala, jako např. připravování a udržování seznamu v souvislosti s požadavkem provádět
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, podpora vypracování, schvalování a další povinnosti
spojené s vydáváním kodexů, vedení interních záznamů o porušení tohoto nařízení a přijatých
opatřeních. Dále je kladen větší důraz na zvyšování povědomí jak subjektů údajů, tak i subjektů,
které zpracovávají osobní údaje.
Významně propracovanější je úprava spolupráce s jinými dozorovými úřady, které je nově
věnováno několik článků. Komplexně je upraven mechanizmus vzájemné pomoci a spolupráce
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§ 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 29 odst. 1 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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§ 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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mezi dozorovými úřady, na které je kladen větší důraz za účelem sjednocení použití obecného
nařízení. V rámci vzájemné pomoci jsou upraveny obsahové náležitosti a forma, lhůta pro vyřízení,
důvody pro odmítnutí a postup v případě odmítnutí, kdy se uplatní postup pro naléhavé případy, a
zmocnění Komise k přijímání prováděcích aktů týkajících se vzájemné pomoci. Za účelem
společných postupů je také upraveno vysílání členů nebo zaměstnanců k jinému dozorovému
úřadu jiného členského státu a řešení odpovědnosti za škodu způsobenou takto vyslanými
pracovníky.
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12. Kontrola, odpovědnost a sankce
Jak je uvedeno výše, jednou z pravomocí Úřadu je provádění kontrolní činnosti, která se
řídí kontrolním řádem a při které je inspektor v souladu s § 38 zákona povinen se prokázat
průkazem. Při výkonu kontroly je inspektor oprávněn se seznamovat se všemi osobními údaji
včetně těch citlivých. Zákon dále upravuje opatření k nápravě, podle kterého inspektor při zjištění
nedostatků uloží opatření k odstranění a stanoví lhůtu pro jejich odstranění. V některých případech
lze upustit od pokuty, pokud k nápravě dochází v souladu s uloženým opatřením nebo
bezprostředně poté, kdy bylo porušení zjištěno.
12.1

Přestupky a sankce dle zákona

Směrnice 95/46/ES ponechala zcela na členských státech, jakým způsobem sankce upraví,
neposkytovala ani žádné maximální a minimální sazby nebo kritéria při ukládání sankcí. Český
zákonodárce rozdělil přestupky do třech skupin podle závažnosti přestupků.
První skupina obsahuje pouze jeden přestupek – porušení povinnosti mlčenlivosti. Tento
přestupek může spáchat pouze fyzická osoba v rámci plnění povinností pro správce nebo
zpracovatele, ať už v pracovním nebo jiném poměru, a může jí být Úřadem uložena pokuta do 100
tisíc korun českých. Povinnost mlčenlivosti podle zákona dopadala nejen na správce a
zpracovatele, ale i na osoby smluvně s nimi spojené, např. zaměstnance a další. Nová úprava už
ustanovení o mlčenlivosti a s tím související sankci za porušení neobsahuje. Adaptační zákon tuto
úpravu také neobsahuje, resp. obsahuje, ale pouze v ustanovení týkajícím se zpracování osobních
údajů při zajišťování obranných a bezpečnostných zájmů České republiky. Ke zpracování v
působnosti obecného nařízení tedy obdobná úprava neexistuje a je otázkou, jak tuto situaci řešit.
V některých případech se lze odvolat na mlčenlivost upravenou v zákoníku práce v § 303 odst. 2,
ta ale nedopadá na všechny osobní údaje a situace. Lze tedy doporučit správcům a zpracovatelům
doplnit pracovní smlouvy o povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům.
Do druhé skupiny patří přestupky porušení zásad, resp. konkrétních povinností, které
zákonodárce správci pro naplnění zásad stanovil a porušení zákazu zveřejnění, který je stanovený
jiným právním předpisem. Tyto přestupky jsou sankcializovány u fyzických osob do 1 milionu
korun a v případě právnických nebo podnikajících fyzických osob až do 5 milionů korun.
Nejzávažnější přestupek dle zákona je ohrožení většího počtu osob svým neoprávněným
zasahováním do soukromého nebo osobního života, porušení povinnosti při zpracování citlivých
osobních údajů a přestupek zákazu zveřejnění spáchaný prostřednictvím médií nebo veřejně
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přístupnou počítačovou sítí. Tento přestupek je možné sankcializovat pokutou až do 5 milionů
korun u fyzických osob a do 10 milionů u právnických i fyzických podnikajících osob.
12.2

Přestupky a sankce dle obecného nařízení

Obecné nařízení praxi správních pokut sjednocuje především tím, že definuje konkrétně
jednotlivá porušení, dále okolnosti, ke kterým má dozorový orgán přihlédnout při ukládání sankcí,
a stanovuje maximální výši pokuty, kterou lze za různá porušení udělit. Zároveň ponechává
možnost členským státům upravit další porušení a sankce s tím související. Toho český
zákonodárce využil k zakotvení přestupku, který obsahoval i zákon a obecné nařízení ho
neupravovalo – zákaz zveřejnění osobních údajů stanovených jiným právním předpisem. Pokuty,
které lze za tento přestupek uložit, zůstaly stejné s rozlišením, zda se tak stalo prostřednictvím
médií, nebo veřejně přístupné počítačové sítě.
Podstatnou změnou a zároveň jedním z důvodů, proč se obecné nařízení stalo tolik
probíraným a obávaným předpisem, je značné posunutí horní hranice pokut. Obecné nařízení
rozlišuje dva druhy porušení povinnosti dle závažnosti. Za ty méně zavažnější přestupky, kterých
se může dopustit správce nebo zpracovatel (např. ustanovení o ochraně, pověřencích atd.), subjekt
pro vydávání osvědčení nebo akreditovaný dle čl. 42, 43 obecného nařízení nebo subjekt dle čl.
41, může obdržet pokutu do výše 10 milionů EUR nebo v případě podniku do 2 % z celkového
celoročního obratu za předchozí finančí rok. Závažnější porušení lze sankcionovat do výše 20
milionů EUR nebo do 4 % z celkového celoročního obratu za předchozí finanční rok. Mezi
závažnější porušení obecného nařízení se řadí porušení základních zásad zpracování osobních
údajů, porušení práv subjektů údajů, porušení ustanovení týkajících se předání do třetích zemí
nebo mezinárodní organizaci, nesplnění příkazu, dočasného nebo trvalého omezení zpracování
nebo porušení národních předpisů přijatých na základě kapitoly IX – český zákonodárce
novelizoval na základě tohoto ustanovení například zákon o svobodném přístupu k informacím
nebo zákon o archivnictví. Poslední závažné porušení je nesplnění příkazu nebo dočasného či
trvalého omezení zpracování nebo přerušení toků údajů dozorovým úřadem dle čl. 58 odst. 2
obecného nařízení, případně neposkytnutí přístupu k informacím podle čl. 58 odst. 1 obecného
nařízení.
Stejná maximální pokuta může být uložena při souběhu několika porušení obecného
nařízení při stejných nebo souvisejících zpracování.
Úprava jednotlivých skutkových podstat souvisí se zánikem některých institutů v zákoně a
zároveň se vznikem nových podle obecného nařízení. V obecném nařízení již nenalezneme sankce
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za porušení povinnosti mlčenlivosti, porušení oznamovací povinosti a ohrožení většího počtu osob
svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Navíc ale nalezneme mnoho
nových skutkových podstat týkajících se například porušení ustanovení souvisejících se souhlasem
dítěte v souvislosti se službami informační společnosti, zpracování nevyžadujícího identifikaci,
ochrany osobních údajů, záznamů o činnostech, ohlašování případů porušení, posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a další. Zatímco zákon
jednotlivé skutkové podstaty vyjmenovával, obecné nařízení pouze odkazuje na konkrétní články.
Navíc přibyla možnost uložení sankce mimo správce a zpracovatele také subjektům vydávajícím
osvědčení a akreditovaným subjektům. Obecné nařízení dává možnost členským státům upravit
sankcionování orgánů veřejné moci a veřejných subjektů v daném státě. Na půdě českého
Parlamentu se tato problematika intenzivně rozebírala a konečný návrh se odchýlil od původního
návrhu vlády. Podle zákona o zpracování osobních údajů správce upustí od uložení pokuty
zmíněnému správci. Lze se pozastavit nad touto úpravou, která se odklání od praxe v českém
prostředí, kde jsou orgány veřejné moci běžně sankcionovány. Pravdou je, že tyto orgány
zpracovávají osobní údaje výhradně na základě zákona nebo aby dostály svých povinností, které
jim zákon ukládá, a tak lze předpokládat, že jiná zpracování tyto orgány provádět nebudou.
Zároveň lze argumentovat, že pakliže orgány veřejné moci dostanou pokutu, bude zaplacena ze
státního rozpočtu a do stejného rozpočtu bude následně zpět připsána. Ani jedna z výše uvedených
argumentací ovšem nevylučuje fakt, že i orgány veřejné moci se mohou dopustit zpracování v
rozporu s právní úpravou a dle mého názoru toto vyjmutí orgánů veřejné moci ze sankcí povede k
tomu, že Úřad se při svých kontrolách zaměří více na soukromé subjekty, kde je možné
sankcializovat a u orgánů veřejné moci dojde k tomu, že této problematice nebude věnována tak
velká pozornost, jakou by si zasloužila. V souvislosti s tímto bych ráda zmínila, že orgány veřejné
moci jsou například často správci či zpracovateli zpracovávajícími osobní údaje v rozsáhlém
množství a také mnohdy zpracovávají zvláštní kategorii osobních údajů. Tyto příklady jsou obecně
brány jako zpracování představující vyšší riziko pro subjekty údajů a dle mého názoru je tedy
vyjmutí orgánů veřejné moci nesprávným krokem českých zákonodárců. Útěchou pro subjekty
údajů, jejichž osobní údaje zpracovávají orgány veřejné moci, může být to, že tyto orgány a jejich
pracovníci nejsou vyjmuty z trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti.
Co se týče ostatních subjektů a drakonických pokut, které obecné nařízení umožňuje udělit
a na základě kterých hysterie mezi správci a zpracovateli vznikla, Úřad se vyjádřil na svých
webových stránkách k pokutování mimo jiné takto: „Úřad připomíná, že cílem každé
veřejnoprávní kontroly, tedy i dozoru v oblasti ochrany osobních údajů, je v prvé řadě náprava
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protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů), nikoliv však nutně okamžitá
represe, tedy uložení pokuty.“ 103
Je potřeba při čtení obecného nařízení brát v potaz to, že se vztahuje na správce a
zpracovatele nejrůznějšího rozsahu zpracování osobních údajů. Pokuta v žádném případě nemá
být likvidační povahy, naopak dle obecného nařízení má být účinná, přiměřená a odrazující. K
jejímu určení slouží i okolnosti, které má Úřad při rozhodování zohlednit. Z toho důvodu se
domnívám, že zmiňovaná hysterie, kterou jsme mohli v období začínající účinnosti zaznamenat,
byla neopodstatněná a osobně se domnívám, že i uměle vyvolaná. Nejvyšší sazby, které obecné
nařízení upravuje, se budou týkat jen velmi malého počtu správců či zpracovatelů z celé Evropské
unie.
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13. Nové instituty
V předchozích kapitolách jsem se pokusila o porovnání shodných nebo obdobných
institutů, případně jsem popsala nové instituty s konkrétním tématem související. Pro úplnost je
ale potřeba doplnit ještě instituty, které zatím nebyly popsány a jsou novinkou přicházející s
účinností obecného nařízení.
13.1

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli DPO je osoba, která je jmenována u správců
a zpracovatelů, kteří splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v obecném nařízení. Jedná se o
správce a zpracovatele:
a) kteří jsou orgánem veřejné moci či veřejný subjekt. 104
Zde je problematický pojem orgán veřejné moci a veřejný subjekt, tyto pojmy nejsou v
obecném nařízení definovány. V případě orgánu veřejné moci lze pro české poměry použít nález
I. ÚS 229/98, který vymezil orgán veřejné moci jako orgán, „který autoritativně rozhoduje o
právech a povinnostech subjektů, ať již přímo nebo zprostředkovaně.“
„Veřejné subjekty bude poté nejspíše nutné chápat jako veřejnoprávní korporace, tedy
právnické osoby založené podle nějakého zákona, kterým bylo svěřeno plnit určitý úkol ve veřejné
správě.“105 Z této povinnosti jsou vyňaty soudy, ale pouze v těch zpracování, která jsou v rámci
jejich pravomocí. Nelze tedy bez dalšího diskuze konstatovat, že soudy nejmenují pověřence.
Vždy je potřeba posoudit, zda nedělají zpracování mimo svou pravomoc, které by naplňovalo
některé z dalších podmínek. V současné době lze dohledat informace o sdíleném pověřenci
zajištěným ministerstvem spravedlnosti pro většinu soudů, některé soudy jako např. Nejvyšší soud
106
nebo Nejvyšší správní soud budou mít pověřence vlastního.
Soudy tak využily společného

pověřence, což je výslovně stanovená možnost obecným nařízením.
Dále jsou povinni jmenovat pověřence správci a zpracovatelé:
b) jejichž hlavní činností je zpracování, které vyžaduje rozsáhlé, pravidelné a
systematické sledování občanů.
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c) jejichž hlavní činností je rozsáhlé zpracování zvláštní kategorie osobních údajů
nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. 107
Obecné nařízení dává členským státům možnost rozšířit okruh subjektů, kteří budou muset
jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Toho český zákonodárce neuvyužil. V zákoně
č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů, tzv. změnový zákon v některých případech upravil jmenování pověřence.
Například stanovil, že některé subjekty musí jmenovat interního pověřence. Jedná se například o
Celní správu, Probační a mediační službu, Policii České republiky, Generální inspekci
bezpečnostních sborů, Vězeňskou službu, Vojenskou policie a další.
V souvislosti s touto povinností, kdy musí být jmenován interní pověřenec, ale i v
případech, kdy zákon tuto povinnost neukládá, ale správce či zpracovatel chce jmenovat
pověřencem někoho z organice, vystanula otázka, zda je pozice pověřence slučitelná i s jinou
funkcí. Obecné nařízení slučitelnost funkcí připouští a zároveň dává správci či zpracovateli za úkol
108
zajistit, aby žádný z úkolů nevedl ke střetu zájmů.
Pověřenec by se tedy neměl podílet na

určování účelu zpracování. S ohledem na kvality, které by pověřenec měl mít, se zdá být
jmenování interního pověřence velmi komplikované. Dle mého názoru ve střetu zájmu jsou
pracovníci IT oddělení, pracovníci právního oddělení a stejně tak i členové vrcholového
managmentu. Všechny tyto osoby, u kterých lze předpokládat, že by splňovali kvalifikaci s
ohledem na jejich zařazení, by se jednalo o střet zájmů, protože všichni z nich se budou nějakou
částí pravděpodobně podílet na určování účelu zpracování. Pracovník, který má podobně nezávislé
postavení jako pověřenec, je interní auditor dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů. K tomuto se vyjádřilo dne 13. 4. 2018 a následně
aktualizovalo 21. 9. 2018 Ministerstvo financí ve svém stanovisku odboru centrální harmonizační
jednotky č. 1b/2018. V tomto stanovisku uvedl: „Právní úprava zaručuje internímu auditorovi a
pověřenci pro ochranu osobních údajů nezávislé postavení a vylučuje střet zájmů. Tato nezávislost
je zaručená pro tyto funkce samostatně. V případě jejich sloučení nebude požadavek na zajištění
nezávislosti naplněn ani u jedné z nich.“109
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Dále obecné nařízení dává možnost jmenovat pověřence, i když se nenaplňuje žádné z výše
uvedených kritérií. Dle zjištění Úřadu bylo ke dni 9. 11. 2018 jmenováno 16800 pověřenců a z
toho mnoho z nich bylo jmenováno dobrovolně.110
Kvalifikační požadavky na pověřence jsou formulovány velmi obecně. Tuto skutečnost lze
vnímat pozitivně v tom smyslu, že rozsah zpracování u různých správců a zpracovatelů se bude
lišit, a proto i požadavky na kvalifikaci pověřence budou různé, zároveň ale není stanoven žádný
minimální standard, který by zajišťoval určitou alespoň základní kvalitu pověřenců. To vede u
některých správců k tomu, že osobou pověřence je jmenována osoba jen z důvodu formálního
splnění této povinnosti. S účinností obecného nařízení muselo být jmenováno velké množství
pověřenců na základě svých profesních kvalit, zejména s odbornou znalostí práva a praxí v oblasti
ochrany osobních údajů a se schopnostmi plnit úkoly pro pověřence. Vzhledem k tomu, že
dosavadní úprava žádný podobný institut neobsahovala, osob zabývajících se ochranou osobních
údajů nebylo velké množství. Sehnat pověřence se ukázalo pro mnohé správce či zpracovatele,
kteří se na příchod obecného nařízení začali připravovat až s blížící se účinností, jako velký
problém.
Úkoly pověřence v organizaci stanoví obecné nařízení velmi konkrétně. Jednak má
důležitou poradenskou funkci v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, ale také posuzuje
vliv na ochranu osobních údajů, monitoruje soulad s obecným nařízením, spolupracuje s
dozorovým úřadem a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad, ale také pro samotné
subjekty údajů. 111 Pověřenec může plnit i další úkoly, důležité ale je, aby se nedostal do střetu
zájmů a nebyla tak narušena pověřencova nezávislost. Nezávislost pověřence je důležitým
atributem, působí v organizaci jako „interní ombudsman“. Z tohoto důvodu by také měl být
pověřenec přímo podřízen vrcholovému managementu, musí mít dostatečné zdroje k plnění svých
úkolů a udržování své odborné znalosti. Nelze ho sankcionovat nebo propustit na základě plnění
jeho úkolů. To neznamená, že by pověřenec byla osoba, kterou nelze nijak postihnout, pakliže
neplní řádně své úkoly, pouze ji nelze sankcionalizovat za názory, které se týkají zpracování a
ochrany osobních údajů. Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán mlčenlivostí.
Institut pověřence je sice absolutní novinkou pro české právní prostředí, některé jiné právní
řády členských států ho ale znají už déle. Institut pověřence byl zahrnut do obecného nařízení
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právě na základě inspirace z jiných států, nutno podotknout, že evropští zákonodárci upravili tento
institut odlišně. A tak i státy, které tento institut znaly, si musí zvykat na jeho novou pobodu. Je
žádoucí, že u některých správců a zpracovatelů vznikne pozice, která se bude touto problematikou
zabývat, a díky tomu bude menší pravděpodobnost, že ochrana osobních údajů bude okrajovým a
opomíjeným tématem.
Ačkoliv úprava týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů se zdá být na první
pohled jasná, v praxi správcům přináší mnoho nejasností, pochyb a z toho následně plynou chyby,
kterých se správci nebo zpracovatelé při začlenění pověřence do organizace dopouštějí. Jedním
takovým příkladem je, že správci jmenují pověřence, po kterém chtějí, aby aktivně nastavil
procesy zpracování osobních údajů, které budou v souladu s obecným nařízením. To je ale jeden
z příkladů nepochopení obecného nařízení. Pověřenec nemá být tím, kdo procesy nastavuje, ale
pouze konzultuje, vydává stanoviska a doporučení a následně kontroluje. Praxe přináší i mnoho
dalších problémů a nezodpovězených otázek, kterým by bylo zajímavé věnovat větší pozornost v
rámci samostatné práce – například jeho organizační začlenění do organizace, problematika
odvolání pověřence, jeho odpovědnost, kvalifikační předpoklady anebo také změna pojetí institutu
pověřence oproti úpravě v některých členských státech, které tento institut znaly i před účinností
obecného nařízení.
13.2

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

I posouzení vlivu na ochranu osobních údajů některé státy Evropské unie již znají, i když
Česká republika nikoliv. Jedná se o proces analýzy, jejímž výsledkem je dokumentace určitého
zpracování a následné přijmutí přiměřených opatření. Označována je jako DPIA – zkratka
anglického překladu. Tento proces zdokumentuje zamýšlené operace zpracování s účely
zpracování, dále posoudí nezbytnost a přiměřenost operací zpracování, posoudí rizika pro práva a
svobody subjektů údajů a plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany a souladu s obecným nařízením. Obecné nařízení toto
vyžaduje pouze u určitých zpracování, obecně lze tyto zpracování popsat jako zpracování, která
představují vyšší riziko pro práva subjektů údajů. Obecné nařízení konkrétně stanoví případy, kdy
je nutné posouzení vlivu provést. Jedná se o následující případy:
a) „Systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních údajů, které je založeno na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, na kterém se zakládají
rozhodnutí s právními účinky vůči fyzickým osobám nebo která mají na fyzické
osoby obdobně závažný dopad
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b) rozsáhlé zpracování zvláštní kategorie údajů nebo údajů týkajících se rozsudků v
trestních věcech a trestných činů
c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostor.“ 112
V případě zpracování, u kterého není tak jednoznačné, zda spadá do některé z výše
uvedených skupin, existuje Pokyn k DPIA, kde je ještě více hodnotících kritérií a také doporučení
raději posouzení vlivu učinit, pokud si správce není jistý.
Tak jako u jiných povinností i v případě posouzení vlivu záleží, zda správce jeho provedení
bude brát jako nezbytnou formalitu, kterou musí zdokumentovat, nebo to pojme prakticky a dané
zpracování reálně posoudí. Úřad konstatoval, že z jeho pohledu málo správců žádá konzultaci
právě k DPIA.
13.3

Hlášení bezpečnostních incidentů

Ačkoliv i hlášení bezpečnostních incidentů je něco, co zákon neznal, používá se i v
některých jiných oblastech práva. Obdobný institut nalezneme v zákoně č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů nebo v zákoně o kybernetické bezpečnosti.
Povinnost hlásit bezpečnostní incidenty dle obecného nařízení má dvě části. První část se
týká hlášení bezpečnostních incidentů Úřadu. Hlášení Úřadu probíhá vždy, bez zbytečného
odkladu, pokud možno do 72 hodin od chvíle, kdy se o porušení ohlašovatel dozvěděl. Výjimka,
kdy porušení zabezpečení osobních údajů není nutné hlásit Úřadu, je pokud je nepravděpodobné
že by bezpečnostní incident měl za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pakliže
není dodržena lhůta 72 hodin, je potřeba toto zpoždění odůvodnit. Zároveň je stanoveno, co má
oznámení obsahovat – popis povahy daného případu porušení zabezpečení včetně kategorií
přibližného počtu dotčených osob a záznamů, jméno a kontaktní údaje na pověřence, popis
pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a opatření, které správce přijal.
Správce všechny případy porušení dokumentuje, dokumentuje i ty, o kterých ho informuje
zpracovatel. Úřad na semináři pro pověřence pro ochranu osobních údajů v ČR, který pořádal dne
18. a 25. června 2019 oznámil, že zatím přijal 390 ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
dle čl. 33 obecného nařízení.
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Druhá část je hlášení samotným subjektům údajů, které probíhá oproti hlášení Úřadu
mnohem méně častěji. Subjektům údajů je správce povinen oznámit porušení zabezpečení, které
má za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Této povinnosti se lze zprostit,
pokud správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření nebo přijal opatření, která
zajistí, že se vysoké riziko pro subjekty údajů neprojeví, a případně pokud by ohlášení vyžadovalo
nepřiměřené úsilí.
Vzhledem k tomu, že tento institut je v jiných státech již zaveden, např. ve Spojených
státech amerických, lze předpokládat, že ho evropští zákonodárci zařadili do obecného nařízení
právě pro jeho dobrou praxi. Co se týče zavedení oznamování subjektům údajů, souvisí to s
celkovým posilněním práv subjektů údajů, které obecné nařízení zavádí. V případě ohlašování
porušení Úřadu vidím jeden zásadní problém v jeho aplikaci. Porušení zabezpečení může nastat i
v případě, kdy správce bude osobní údaje chránit maximálně v souladu s obecným nařízením.
I přes veškerá zabezpečení nelze nikdy vyloučit, že nedojde k bezpečnostnímu incidentu například
selháním lidského faktoru. Pakliže dojde k bezpečnostnímu incidentu, každý správce si jistě položí
otázku, zda samotným oznámením na sebe neupozorní Úřad a ten na základě tohoto oznámení
nezahájí kontrolu. Tento problém popisuje JUDr. Jakub Morávek Ph.D. v již citovaném článku,
kde mimo jiné uvádí: „Pokud by snad odpověď zněla ano a za předpokladu, že nebude tento aspekt
nijak řešen v zákoně o zpracování, lze se důvodně domnívat, že taková právní úprava a její
aplikace bude v rozporu s ústavním pořádkem a zásadou zákazu nucení k sebeobviňování. V této
souvislosti lze odkázat na ustálenou judikaturu Ústavního soudu v Rozhodnutí ÚS sp.
zn. III. ÚS 528/06 nebo Rozhodnutí ÚS sp. zn. I. ÚS 402/05.“113
Dnes již víme, že zákon o zpracování osobních údajů tuto problematiku nijak neřeší a Úřad
k této problematice na svém semináři pouze uvedl, že smyslem povinnosti ohlášení porušní
zabezpečení osobních údajů, není vždy udělit pokutu.114 Bude zajímavé sledovat jak dopadne tato
právní otázka v praxi a jak se k ní postaví tuzemské soudy.
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MORÁVEK, Jakub. Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie? Právní rozhledy.

2018, č. 13–14, s. 487–493.
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Seminář pro pověřence pro ochranu osobních údajů v ČR: aktuální témata z pohledu ÚOOÚ, Praha 18. a 25. června

2019, PhDr. Miroslava Matoušová.
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13.4

Záznamy o zpracování

Záznamy o zpracování jsou další dokumentační povinností, která se na správce,
zpracovatele a případně jejich zástupce nově vztahuje a je brána jako náhrada za oznamovací
povinnost Úřadu, kterou obsahoval zákon. Jedná se dokument, který správce vede ke každému
zpracování osobních údajů a obsahuje následující informace:
a) „Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce
správce a pověřence pro ochranu osobních údajů;
b) účely zpracování;
c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně
příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
e) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v
případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk;
f) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
uvedených v čl. 32 odst. 1.“115
Zpracovatel vede taktéž záznamy o zpracování, které obsahují následující informace:
a) „Jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro
něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a
pověřence pro ochranu osobních údajů;
b) kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců;
c) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v
případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk;
d) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
uvedených v čl. 32 odst. 1.“116

115

Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení.

116

Čl. 30 odst. 2 obecného nařízení.
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Správce, zpracovatel a jejich zástupci mohou obsah záznamů rozšířit. V praxi se lze setkat
se zapojením informací o odboru či oddělení, které zpracování provádí, připojují se informace o
interních aktech daného subjektu a zpracování, právní titul, na základě kterého ke zpracování
dochází atd. Tato povinnost se nevztahuje na subjekty zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže
zpracovávání představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné,
zahrnuje zpracování zvláštní kategorie osobních údajů nebo rozsudků v trestních věcech a
trestných činů. Tyto záznamy mohou být vedeny i elektronicky a slouží především kontrole
Úřadem. Záznamy o zpracování jsou základní dokumentací, která správci či zpracovateli a jejich
zástupcům poskytuje přehled o jednotlivých zpracování. V případě některých subjektů se může
jednat o stovky záznamů, protože záznam by měl být veden ke každému jednotlivému zpracování.
Zpracování seznamu o záznamech zpracování a samostatné tvoření záznamů o zpracování bylo
pro správce často velkým překvapením. Tato povinnost vede mimo jiné k tomu, že si každý subjekt
udělá přehled, kolik zpracování provádí, a určí si jejich účely i tomu odpovídající právní tituly a
další náležitosti.
13.5

Spolupráce a jednotnost mezi dozorovými úřady

Nejedná se zcela o nový institut, který by předchozí úprava neznala, ale v obecném nařízení
je mu věnována významně větší pozornost. Zákon této problematice věnoval pouze jedno písmeno
v rámci ustanovení věnující se Úřadu.
Jedním z cílů obecného nařízení je sjednocení zpracování a ochrany osobních údajů, i proto
je problematice spolupráce mezi dozorovými úřady věnováno významně více prostoru a je
detailněji upravena.
Spolupráci mezi úřady lze naplnit vzájemnou pomocí, nebo společnými postupy. V rámci
vzájemné pomoci stanovuje obecné nařízení několik institutů, které vedou k naplnění vzájemné
pomoci. „Zejména se jedná o žádosti o informace a opatření v oblasti dozoru, například žádosti
o předchozí povolení a konzultace, inspekce a šetření.“ 117 Obecné nařízení dále stanoví procesní
podmínky provedení, včetně lhůt, při postupu dozorových úřadů v rámci spolupráce.
„Dozorové úřady podle potřeby provádějí společné postupy, včetně společných šetření a
společných donucovacích opatření, do nichž jsou zapojeni členové nebo pracovníci dozorových
úřadů z jiných členských států.“118 I v případě společných postupů dozorových úřadů stanoví

117

Čl. 61 odst. 1 věta druhá obecného nařízení

118

Čl. 62 odst. 2 obecného nařízení
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detaily týkající se procesního provedení, včetně vysílání pracovníků z dozorového úřadu
členského státu k dozorovému úřadu jiného členského státu. V praxi se tak může stát, že správci,
kteří realizují přeshraniční zpracování mohou být šetřeni zahraničním dozorovým úřadem.
13.6

Kodexy a osvědčení

Ačkoliv kodexy chování upravovala směrnice 95/46/ES, český zákon tento institut
neobsahoval. Oproti úpravě ve směrnici 95/46/ES došlo k posunu pojetí tohoto institutu především
tím, že jsou kodexy závazné a vymahatelné subjekty odlišnými od Úřadu.
Kodexy chování jsou vnitřní pravidla subjektů, které upřesňují naplnění obecného nařízení
se zaměřením na dané odvětví. Jejich dodržování představuje jeden ze způsobů, jak dokládat
soulad s obecným nařízením, což může být mít vliv nejen při kontrolách ze strany Úřadu. Dále
mohou pomoci správci při výběru zpracovatele nebo mohou sloužit jako vhodná záruka při
předávání do třetích zemí.
Obecné nařízení rozšiřuje okruh tzv. podporovatelů vypracování kodexů chování o
dozorový úřad a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „Sbor“). Členské státy a
Komise zůstávají dle směrnice 95/46/ES. Subjekty, které mohou vypracovávat Kodexy chování,
jsou sdružení nebo jiné subjekty zastupující různé kategorie správců nebo zpracovatelů. Dle
komentářové literatury je potřeba pojem sdružení vykládat v nejširším slova smyslu, nikoliv jako
druh právnické osoby. Připravené kodexy jsou schvalovány v závislosti na tom, zda upravují
zpracování na národní nebo nadnárodní úrovni. V prvním případě je schvaluje Úřad, který je
následně zaregistruje a zveřejní. V případě kodexů upravujících zpracování nadnárodně je
schvalování složitější. K návrhu se musí vyjádřit Úřad, Sbor a následně je předložen i Komisi,
která může, ale nemusí rozhodnout o všeobecné platnosti v rámci Evropské unie.
Dodržování souladu s kodexem chování subjekty, které se k jeho dodržování přihlásily,
může kontrolovat akreditovaný subjekt. Akreditaci uděluje Úřad dle kritérií, které navrhne a
následně předloží Sboru. Požadavky na akreditovaný subjekt jsou především nezávislost, odborná
znalost v daném odvětví a příprava postupů pro posouzení způsobilosti splňovat kodexy,
monitorování dodržování a přezkoumávání fungování kodexů. Dále akreditovaný subjekt musí
předložit postup pro řešení stížností.
Obdobným institutem jsou osvědčení, které mohou mít podobu známky nebo pečeti.
Směrnice 95/46/ES ani zákon pečetě neznala. Odlišnost od Kodexů chování je především v tom,
že nejsou pro určitá odvětví, ale pouze pro jeden konkrétní subjekt a mají časově omezenou
platnost maximálně na tři roky s možností prodloužení.
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Čím se naopak s Kodexy chování podobají, je jejich účel, tedy že slouží k prokázání
souladu s obecným nařízením a také k posouzení zpracovatele.
Instituty Kodexů chování nejsou ani po roce účinnosti obecného nařízení v praxi příliš
realizovány. Důvodem je patrně i to, že se jedná o institut dobrovolný, proto mu zatím není
věnováno tolik pozornosti jako jiným novým institutům, které jsou povinné.
13.7

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Poslední novinkou je vznik Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dále jen
„Sbor“), který nahrazuje dosavadní WP 29. Nejde pouze o změnu názvu tohoto uskupení, ke
změně dochází také v rozsahu pravomocí a organizačních záležitostech.
Za účinnosti směrnice 95/46/ES měl tento Sbor pouze poradní funkci pro evropskou
Komisi a neměl vlastní subjektivitu.
Obecné nařízení dává Sboru mnoho nových pravomocí a poradenskou funkci ponechává.
Důležitou funkcí je podílet se na jednotném výkladu obecního nařízení a za tím účelem vydávat
dokumenty, které k tomu přispějí. Dále může rozhodovat spory mezi dozorovými úřady, případně
rozhodovat o postupech.
Odlišně je upraveno také vedení Sboru. Nadále je Sbor tvořen vedoucím z každého
dozorového úřadu, nebo jejich zástupců, ti si volí předsedu a nově také dva místopředsedy.
Funkční období všech těchto představitelů se prodloužilo z dvou let na pět let.

119

Funkci

sekretariátu nezajištuje již Komise, ale evropský inspektor ochrany údajů. Úkoly sekretariátu jsou
výslovně stanoveny, což předchozí úprava také neobsahovala a dále plní úkoly dle pokynů
předsedy Sboru.120
Kvórum pro přijmutí rozhodnutí zůstává stejné – prostá většina členů Sboru. 121

119

Čl. 73 obecného nařízení.

120

Čl. 75 obecného nařízení.

121

Čl. 72 obecného nařízení.
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14. Závěr
V rámci své diplomové práce jsem se snažila porovnáním dvou úprav zodpovědět otázku,
zda se jedná o revoluci v ochraně osobních údajů, jak lze často v médiích nebo od obchodníků
zaznamenat. Již nyní, kdy je obecné nařízení v účinnosti déle než rok, lze zaznamenat více
osvícených názorů, kteří spojitost s revolucí zásadně odmítají. Tím správným termínem je slovo
evoluce. Ačkoliv dosavadní směrnice 95/46/ES pochází z roku 1995, implementována byla do
českého právního řádu zákonem z roku 2000 a byla úpravou velmi kvalitní, což dokazuje i fakt,
že strukturu, definice a pojmy obecné nařízení přebírá ze směrnice. Je nezpochybnitelné, že svět
se během účinnosti zásadně proměnil, a v této oblasti možná dokonce i významněji než v některých
jiných oblastech. V současné době je více a více každodenních úkonů přesouváno do digitálního
světa. Na internetu nakupujeme, elektronicky realizujeme některé úkony vůči veřejné správě, dále
jsou na internetu vedeny veřejné rejstříky, mnoho lidí je aktivních na sociálních sítích a všechny
tyto různé příklady mají společné, že během nich dochází ke zpracování osobních údajů. Tento
stav si v době přípravy směrnice 95/46/ES evropští zákonodárci uměli nejspíše jen těžko představit
a z toho důvodu je logické, že nová úprava je žádoucí.
Jedním z problémů, který jsem naznačila v úvodu této práce, byla forma úpravy. Zda volba
nařízení byla zvolena správně, lze zatím zhodnotit jen částečně. Rozhodně došlo k většímu
sjednocení v daných členských státech a tím pádem i ke zvýšení standardu ochrany osobních údajů
v prostředí Evropské unie. Stále ale nedošlo ke shodné aplikaci všech pravidel a postupů především
ze strany dozorových úřadů. Příčinou je například i nedostatečné personální a finanční zajištění
těchto úřadů, kterým s učinností obecného nařízení několikanásobně narostla agenda. Český Úřad
pro ochranu osobních údajů je nucen velké množství těchto prostředků investovat do vyvracení
mýtů a nepravd, které se kolem obecného nařízení objevují v důsledku pokládání účinnosti
obecného nařízení jako byznysové příležitosti a na základě marketingového hesla: „vystrašit a
vyfakturovat“ některé nově založené firmy argumentují již zmíněnou (r)evolucí a obecné nařízení
prezentují jako strašáka v podobě drakonických pokut.
Svůj podíl na tom má jistě i rozsah a složitost obecného nařízení. Pro obyčejného člověka
je jen těžce představitelné, že se dokáže zorientovat v 173 recitálech a 99 článcích a následně
dokáže sám implementovat obecné nařízení do zpracování osobních údajů např. své firmy. V
mnoha případech se domnívám, že přílišný formalismus nemá faktický dopad na ochranu osobních
údajů a je pro správce či zpracovatele zatěžujícím „psaní dokumentů do šuplíku.“
Závěrem bych ráda uvedla, že ačkoliv účinnost obecného nařízení v českém prostředí byla
doprovázena mnoho komplikace v podobě maketingových počinů soukromých firem a pozdního
76

přijetí zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, začala se této problematice věnovat
větší pozornost a to nejen v České republice. Lidé začali být obezřetnější v poskytování svých
osobních údajů a správci a zpracovatelé se více věnují způsobu zpracování a ochraně tohoto
cenného aktiva.
Ačkoliv obecné nařízení představuje pro správce a zpracovatele formalní zatížení, je
důležité, že se k osobní údaje přistupuje více jako k cennému aktivu, které je potřeba chránit.
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Porovnání úpravy ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a GDPR
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá dvěma právními předpisy, které na sebe navazují v čase. Oba
tyto právní předpisy upravují problematiku ochrany osobních údajů. Prvním právním předpisem
je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále je zákon), který byl implementací
směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Druhým
rozebíráným právním předpisem je 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 (dále jen obecné nařízení).
Práce je rozdělena do třinácti kapitol. Nejprve obsahuje stručný historický vývoj oblasti
ochrany osobních údajů v celém světě a na území České republiky.
V kapitole 2 – 12 postupně popisuje instituty upravené v zákoně a shodné intituty upravné
v obecném nařízení a porovnává v čem se současná právní úprava liší od úpravy staré, případně
v čem naopak zůstává stejná. Zároveň analyzuje, zda konkrétně popané změny mají reálný dopad
na správce, zpracovatele a subjekty údajů.
V posledních kapitole se práce věnuje institutům jako např. pověřenec pro ochranu
osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, bezpečnostní incident, záznamy o
zpracování, spolupráce a jednotnost mezi dozorovými úřady, kodexy a osvědčení a evropský sbor
pro ochranu osobních údajů. Tyto instituty v dosavadní úpravě neexistovaly a jsou tak pro české
právní prostředí zcela nové.
Práce ve svém závěru odpovídá na otázku, zda se jedná o revoluci v oblasti ochrany
osobních údajů, jak je často současná právní úprava označována, nebo se jedná pouze o evoluci,
která přirozeně reaguje na vývoj společnosti.
Klíčová slova: ochrana osobních údajů, GDPR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
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Comparison of the protection of personal data protection pursuant to Act No. 101/2000 Coll.
and GDPR
Abstract
The diploma thesis deals with two legal regulations that are connected in time. Both these
legislation issue of personal data protection. The first piece of legislation is Act No. 101/2000
Coll., On the protection of personal data (hereinafter the Act), which was the implementation of
Directive 95/46 / EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the
protection of individuals personal data and the free movement of such data. The second piece of
legislation discussed is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC ).
The thesis is divided into thirteen chapters. First, it contains a brief historical development
of the area of personal data protection worldwide and in the Czech Republic.
In chapters 2 - 12, it gradually describes the institutes regulated by the law and the same
intitutes regulated by the general regulation and compares in what the current legislation differs
from the old regulation, or in what it remains the same. It also analyzes whether the specific
changes described have a real impact on data controllers, processors and data subjects.
In the last chapter, the work deals with institutes such as Data Protection Officer, Personal
Data Protection Impact Assessment, Security Incident, Processing Records, Cooperation and
Coherence between Supervisory Authorities, Codes and Certificates and the European Data
Protection Board. These institutes did not exist so far and are thus completely new to the Czech
legal environment.
In its conclusion, the thesis answers the question of whether this is a revolution in the field
of personal data protection, as is often referred to by the current legislation, or only an evolution
that naturally responds to the development of society.

Key words: protection of personal data, GDPR, Act No. 101/2000 Coll
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