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VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Zákon o zpracování osobních údajů 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 5 Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je 

to nezbytné pro splnění 

a) povinnosti, která je správci uložena, nebo 

b) úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. 

Celex č. 

32016R0679 

 

Čl. 6 odst. 3 

 

Zákonnost zpracování 

3.   Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) a e) musí být 

stanoven: 

a) právem Unie nebo 

b) právem členského státu, které se na správce vztahuje. 

 

Účel zpracování musí vycházet z tohoto právního základu, nebo 

pokud jde o zpracování uvedené v odst. 1 písm. e), musí být toto 

zpracování nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 

Tento právní základ může obsahovat konkrétní ustanovení pro 

přizpůsobení uplatňování pravidel tohoto nařízení, včetně 

obecných podmínek, kterými se řídí zákonnost zpracování 

správcem, typu osobních údajů, které mají být zpracovány, 

dotčených subjektů údajů, subjektů, kterým lze osobní údaje 

poskytnout, a účelu tohoto poskytování, účelového omezení, doby 

uložení a jednotlivých operací zpracování a postupů zpracování, 

jakož i dalších opatření k zajištění zákonného a spravedlivého 

zpracování, jako jsou opatření pro jiné zvláštní situace, při nichž 

dochází ke zpracování, než stanoví kapitola IX. Právo Unie nebo 

členského státu musí splňovat cíl veřejného zájmu a musí být 

přiměřené sledovanému legitimnímu cíli. 
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§ 6 (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, správce není 

povinen při zajišťování chráněného zájmu posuzovat před 

zpracováním osobních údajů k jinému účelu, než ke 

kterému byly shromážděny, slučitelnost těchto účelů, je-li 

toto zpracování nezbytné a přiměřené pro splnění 

a) povinnosti, která je správci uložena, nebo 

b) úkolu ve veřejném zájmu stanoveného právním 

předpisem nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 

správce pověřen. 

(2) Chráněným zájmem podle odstavce 1 se rozumí 

a) obranné nebo bezpečnostní zájmy České republiky, 

b) veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost, předcházení, 

vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání 

trestných činů, výkon trestů a ochranných opatření, 

zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání 

po osobách a věcech, 

c) jiný důležitý cíl veřejného zájmu Evropské unie nebo 

členského státu Evropské unie, zejména důležitý 

hospodářský nebo finanční zájem Evropské unie nebo 

členského státu Evropské unie, včetně záležitostí 

měnových, peněžních, rozpočtových, daňových a 

finančního trhu, veřejného zdraví nebo sociálního 

zabezpečení,  

d) ochrana nezávislosti soudů a soudců,  

e) předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání 

porušování etických pravidel regulovaných povolání,  

f) dohledové, kontrolní nebo regulační funkce spojené s 

výkonem veřejné moci v případech uvedených v 

Celex č. 

32016R0679 

 

Čl. 6 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 23 odst. 1 

Zákonnost zpracování 

4.   Pokud zpracování pro jiný účel, než pro který byly osobní 

údaje shromážděny, není založeno na souhlasu subjektu údajů 

nebo na právu Unie či členského státu, který v demokratické 

společnosti představuje nutné a přiměřené opatření k zajištění cílů 

uvedených v čl. 23 odst. 1, zohlední správce v zájmu zjištění toho, 

zda je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly 

osobní údaje původně shromážděny, mimo jiné: 

a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje 

shromážděny, a účely zamýšleného dalšího zpracování; 

b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména 

pokud jde o vztah mezi subjekty údajů a správcem; 

c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní 

kategorie osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje 

týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle 

článku 10; 

d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty 

údajů; 

e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo 

pseudonymizace. 

 

Omezení 
1.   Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo 

zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím legislativního 

opatření omezit rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 

až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém 

ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem 

stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže takové omezení 

respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje 

nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem 

zajistit: 

a) národní bezpečnost; 

b) obranu; 

c) veřejnou bezpečnost; 
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písmenech a), b) a e),  

g) ochrana práv a svobod osob, nebo  

h) vymáhání soukromoprávních nároků. 

d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo 

výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 

bezpečnost a jejich předcházení;  

e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo 

členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční 

zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních, rozpočtových 

a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení; 

f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení; 

g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických 

pravidel regulovaných povolání; 

h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i 

pouze příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech 

uvedených v písmenech a) až e) a g); 

i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých; 

j) vymáhání občanskoprávních nároků. 

§ 7 Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se 

zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou 

služeb informační společnosti přímo jemu dovršením 

třináctého roku věku. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 8 

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se 

službami informační společnosti 

 

1.   Pokud se použije čl. 6 odst. 1 písm. a) v souvislosti s nabídkou 

služeb informační společnosti přímo dítěti, je zpracování osobních 

údajů dítěte zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě 

mladší 16 let, je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té 

míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, 

která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. 

 

Členské státy mohou pro uvedené účely právním předpisem 

stanovit nižší věk, ne však nižší než 13 let. 

 

2.   Správce vyvine přiměřené úsilí s ohledem na dostupnou 

technologii, aby v takovýchto případech ověřil, že byl souhlas 

vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou 

zodpovědnost k dítěti. 

 

3.   Odstavcem 1 není dotčeno obecné smluvní právo členských 
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států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo 

účinků smlouvy vzhledem k dítěti. 

§ 8 Pokud správce provádí zpracování osobních údajů podle 

§ 5 a je povinen subjektu údajů poskytnout informace 

podle čl. 13 nebo čl. 14 odst. 1, 2 a 4 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679, může tyto informace 

poskytnout zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 13 odst. 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou 

získány od subjektu údajů 

1.   Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od 

subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních 

údajů subjektu údajů tyto informace: 

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; 

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu 

osobních údajů; 

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní 

základ pro zpracování; 

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je 

zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f); 

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí 

Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání 

uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 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. 

 

2.   Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce 

subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další 

informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a 

transparentního zpracování: 

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji 

možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; 

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním 

údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, 

jakož i práva na přenositelnost údajů; 

c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 
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Čl. 14 odst. 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je 

tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném 

před jeho odvoláním; 

d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; 

e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či 

smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do 

smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje 

poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto 

údajů; 

f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně 

profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v 

těchto případech smysluplné informace týkající se použitého 

postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového 

zpracování pro subjekt údajů. 

 

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly 

získány od subjektu údajů 

 

1.   Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, 

poskytne správce subjektu údajů tyto informace: 

a) totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce; 

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu 

osobních údajů; 

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní 

základ pro zpracování; 

d) kategorie dotčených osobních údajů; 

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 

f) případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí 

zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence 

rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech 

předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 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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Čl. 6 odst. 2 

 

 

2.   Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce 

subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění 

spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu 

údajů: 

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji 

možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; 

b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je 

zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f); 

c) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům 

týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo 

omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, 

jakož i práva na přenositelnost údajů; 

d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 

odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je 

tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném 

před jeho odvoláním; 

e) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; 

f) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o 

tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů; 

g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, 

včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším 

v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého 

postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového 

zpracování pro subjekt údajů. 

 

 

Zákonnost zpracování 

2.   Členské státy mohou zachovat nebo zavést konkrétnější 

ustanovení, aby přizpůsobily používání pravidel tohoto nařízení 

ohledně zpracování ke splnění odst. 1 písm. c) a e) tím, že přesněji 

určí konkrétní požadavky na zpracování a jiná opatření k zajištění 

zákonného a spravedlivého zpracování, a to i u jiných zvláštních 

situací, při nichž dochází ke zpracování, jak stanoví kapitola IX. 
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§ 9 Je-li správce povinen oznámit příjemci provedenou 

opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, 

může tak učinit změnou osobních údajů v evidenci, pokud 

příjemci pravidelně zpřístupňuje její platný obsah. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 19 

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních 

údajů nebo omezení zpracování 

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje 

zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo 

omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 

odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako 

nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje 

subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů 

požaduje. 

§ 10 Správce nemusí provádět posouzení vlivu zpracování na 

ochranu osobních údajů před jeho zahájením, pokud mu 

právní předpis stanoví povinnost takové zpracování 

osobních údajů provést. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 35 odst. 10 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

10.   Pokud má zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo e) 

právní základ v právu Unie nebo členského státu, které se na 

správce vztahuje, a toto právo upravuje konkrétní operaci nebo 

soubor operací zpracování a pokud bylo posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů již provedeno jakožto součást obecného 

posouzení dopadů v souvislosti s přijetím uvedeného právního 

základu, odstavce 1 až 7 se nepoužijí, ledaže by členské státy 

považovaly provedení tohoto posouzení před činnostmi zpracování 

za nezbytné. 

§ 11 (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, čl. 12 až 22 a v 

jim odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí 

přiměřeně nebo se splnění povinností správce nebo 

zpracovatele nebo uplatnění práva subjektu údajů 

stanovených těmito články odloží, je-li to nezbytné a 

svým rozsahem přiměřené k zajištění 

a) obranných nebo bezpečnostních zájmů České 

republiky, 

b) předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné 

činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a 

ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 23 odst. 1 

Omezení 
1.   Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo 

zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím legislativního 

opatření omezit rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 

až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém 

ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem 

stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže takové omezení 

respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje 

nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem 

zajistit: 

a) národní bezpečnost; 

b) obranu; 

c) veřejnou bezpečnost; 
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republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 

c) jiného důležitého cíle obecného veřejného zájmu 

Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, 

zejména důležitého hospodářského nebo finančního 

zájmu Evropské unie nebo členského státu Evropské unie, 

včetně záležitostí měnových, peněžních, rozpočtových, 

daňových a finančního trhu, veřejného zdraví nebo 

sociálního zabezpečení, 

d) ochrany nezávislosti soudů a soudců, nebo 

e) dohledové, kontrolní nebo regulační funkce spojené s 

výkonem veřejné moci3) v případech uvedených v 

písmenech a) až d). 

(2) Omezení některých práv nebo povinností podle 

odstavce 1 správce nebo zpracovatel bez zbytečného 

odkladu oznámí Úřadu, přitom uvede v přiměřeném 

rozsahu skutečnosti podle čl. 23 odst. 2 nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679; to neplatí 

pro soudy provádějící zpracování osobních údajů podle 

čl. 55 odst. 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679.  

(3) Nestanoví-li zákon jinak, právo na přístup k osobním 

údajům podle čl. 15 a v jemu odpovídajícím rozsahu též 

čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 se nepoužije, použije přiměřeně nebo se splnění 

povinnosti správce nebo zpracovatele nebo uplatnění 

práva subjektu údajů stanovených těmito články odloží, 

je-li to nezbytné a svým rozsahem přiměřené pro ochranu 

práv nebo právem chráněných zájmů jiné osoby. 

d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo 

výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 

bezpečnost a jejich předcházení;  

e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo 

členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční 

zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních, rozpočtových 

a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení; 

f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení; 

g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických 

pravidel regulovaných povolání; 

h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i 

pouze příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech 

uvedených v písmenech a) až e) a g); 

i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých; 

j) vymáhání občanskoprávních nároků. 

 

 

§ 12 Pokud je správce povinen oznámit porušení zabezpečení 

osobních údajů subjektu údajů, toto oznámení provede v 

Celex č. Omezení 
1.   Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo 
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omezeném rozsahu nebo jej odloží, je-li to nezbytné a 

svým rozsahem přiměřené k zajištění účelu uvedeného v 

§ 11 odst. 1. Pro oznámení takového postupu Úřadu se § 

11 odst. 2 použije obdobně. 

32016R0679 

Čl. 23 odst. 1 

zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím legislativního 

opatření omezit rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 

až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém 

ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem 

stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže takové omezení 

respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje 

nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem 

zajistit: 

a) národní bezpečnost; 

b) obranu; 

c) veřejnou bezpečnost; 

d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo 

výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 

bezpečnost a jejich předcházení;  

e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo 

členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční 

zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních, rozpočtových 

a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení; 

f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení; 

g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických 

pravidel regulovaných povolání; 

h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i 

pouze příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech 

uvedených v písmenech a) až e) a g); 

i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých; 

j) vymáhání občanskoprávních nároků. 

 

§ 13 Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno podle čl. 

18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, není tím dotčena povinnost správce nebo 

zpracovatele tyto osobní údaje předat nebo zpřístupnit, je-

li tato povinnost stanovena právním předpisem. Tyto 

údaje se při předání nebo zpřístupnění označí jako údaje 

uvedené v čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 6 odst. 2 

Zákonnost zpracování 
2. Členské státy mohou zachovat nebo zavést konkrétnější 

ustanovení, aby přizpůsobily používání pravidel tohoto nařízení 

ohledně zpracování ke splnění odst. 1 písm. c) a e) tím, že přesněji 

určí konkrétní požadavky na zpracování a jiná opatření k zajištění 

zákonného a spravedlivého zpracování, a to i u jiných zvláštních 

situací, při nichž dochází ke zpracování, jak stanoví kapitola IX. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAWVGZWEX)
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a Rady (EU) 2016/679. 

§ 14 Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních 

údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mají kromě orgánů 

veřejné moci také orgány zřízené zákonem, které plní 

zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 37 odst. 1 

písm. a) 

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

1.   Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních 

údajů v každém případě, kdy: 

a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s 

výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí; 

b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích 

zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým 

účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování 

subjektů údajů; nebo 

c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém 

zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a 

osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a 

trestných činů uvedených v článku 10. 

§ 14 Osoby oprávněné k vydávání osvědčení o ochraně 

osobních údajů jsou akreditovány osobou pověřenou k 

výkonu působnosti akreditačního orgánu podle zákona 

upravujícího akreditaci subjektů posuzování shody4). 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 43 odst. 1 

Subjekty pro vydávání osvědčení 

1.   Aniž jsou dotčeny úkoly a pravomoci příslušného dozorového 

úřadu podle článků 57 a 58, osvědčení vydává a obnovuje subjekt 

pro vydávání osvědčení, který má příslušnou úroveň odborných 

znalostí ohledně ochrany údajů, a to poté, co informoval dozorový 

úřad s cílem umožnit případně výkon jeho pravomocí podle čl. 58 

odst. 2 písm. h). Členské státy zajistí, aby byly tyto subjekty pro 

vydávání osvědčení akreditovány jedním nebo oběma z 

následujících orgánů: 

a) dozorovým úřadem, který je příslušný podle článku 55 nebo 56; 

nebo 

b) vnitrostátním akreditačním orgánem určeným v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (20), v 

souladu s normou EN-ISO/IEC 17065/2012 a s dodatečnými 

požadavky stanovenými dozorovým úřadem, který je příslušný 

podle článku 55 nebo 56. 

 

§ 16 

 

(1) Zpracování osobních údajů je přípustné také tehdy, 

slouží-li přiměřeným způsobem pro novinářské účely 

Celex č. Zpracování a svoboda projevu a informací 
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nebo pro účely akademického, uměleckého nebo 

literárního projevu. Omezení stanovená jinými právními 

předpisy tím nejsou dotčena. 

(2) Zpracování osobních údajů, které vypovídají o 

rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, 

náboženském nebo filozofickém přesvědčení nebo o 

členství v odborové organizaci, a zpracování genetických 

nebo biometrických údajů za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu 

nebo sexuálním chování nebo sexuální orientaci podle čl. 

9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, je přípustné pro účely uvedené v odstavci 1, je-

li nezbytné k dosažení oprávněného cíle a převažuje-li 

oprávněný zájem na zpracování osobních údajů nad 

oprávněnými zájmy subjektu údajů; omezení stanovená 

jinými právními předpisy tím nejsou dotčena. 

(3) Zpracování osobních údajů týkajících se rozhodnutí v 

trestních věcech a trestných činů, rozhodnutí o 

přestupcích a přestupků, jakož i souvisejících 

bezpečnostních opatření, podle čl. 10 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je 

přípustné pro účely uvedené v odstavci 1, je-li potřebné k 

dosažení oprávněného cíle, zejména v záležitostech 

veřejného zájmu, a převažuje-li oprávněný zájem na 

zpracování osobních údajů nad oprávněnými zájmy 

subjektu údajů; omezení stanovená jinými právními 

předpisy tím nejsou dotčena. 

(4) Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v 

odstavci 1 není podmíněno povolením nebo schválením 

Úřadu a požívá práva na ochranu zdroje a obsahu 

informací, a to i v případě zpracování osobních údajů 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

32016R0679 

Čl. 85 odst. 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo 

na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s 

právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro 

novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či 

literárního projevu. 

 

2.   Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely 

akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy 

stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III 

(práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), 

kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), 

kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní 

situace, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů), pokud je 

to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se 

svobodou projevu a informací. 
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§ 17 (1) Správce může při zpracování osobních údajů pro 

účely uvedené v § 16 odst. 1 své povinnosti, vyplývající z 

čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1 a 2 a čl. 21 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, splnit 

také vhodným informováním subjektu údajů o identitě 

správce. Taková informace je dostačující tehdy, je-li 

poučení správce o právech subjektu údajů a dalších 

skutečnostech potřebných pro ochranu jeho práv v 

rozsahu odpovídajícím jím obvykle prováděnému 

zpracování osobních údajů veřejně dostupné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Pokud by poskytnutí informace o identitě správce 

ohrozilo nebo zmařilo účel zpracování osobních údajů, 

lze je na nezbytnou dobu odložit, je-li takový postup 

nutný k dosažení oprávněného účelu zpracování osobních 

údajů, zejména v záležitostech veřejného zájmu.  

(3) Poskytnutí informace o identitě správce, které bylo 

odloženo, lze vyloučit, pokud již subjekt údajů uvedené 

informace má nebo ukáže-li se, že poskytnutí informace 

není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 85 odst. 1, 

2 

 

1.   Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo 

na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s 

právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro 

novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či 

literárního projevu. 

 

2.   Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely 

akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy 

stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III 

(práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), 

kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), 

kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní 

situace, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů), pokud je 

to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se 

svobodou projevu a informací. 

§ 18 (1) Při zpracování osobních údajů, které nebyly získány 

od subjektu údajů, podle čl. 14 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 může správce odložit 

nebo odepřít subjektu údajů sdělení zdroje, ze kterého 

osobní údaje pocházejí, nebo takové údaje nesdělit, je-li 

zpracování osobních údajů prováděno pro účely uvedené 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 85 odst. 1, 

2 

1.   Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo 

na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s 

právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro 

novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či 

literárního projevu. 
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v § 16 odst. 1 a je-li to potřebné k ochraně zdroje a 

obsahu informací.  

(2) Povinnost informovat o správci a způsobu a 

podmínkách zpracování osobních údajů podle čl. 14 odst. 

1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, jakož i o ostatních právech subjektu údajů, lze 

odložit na dobu potřebnou k ochraně zdroje a obsahu 

informací a lze ji splnit také zveřejněním těchto informací 

způsobem umožňujícím dálkový přístup; v takovém 

případě postačí informovat o správcem obvykle 

prováděném zpracování osobních údajů. 

(3) Přístup k osobním údajům podle čl. 15 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 může 

správce omezit nebo vyloučit po dobu potřebnou k 

dosažení účelu uvedeného § 16 odst. 1, zejména pokud by 

jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu 

zpracování osobních údajů nebo ochrany zdroje. 

(4) V případě zpracování osobních údajů pro účely 

uvedené v § 16 odst. 1 lze porušení ochrany osobních 

údajů podle čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které je správce 

povinen oznámit Úřadu nebo subjektu údajů, oznámit i 

bez informací umožňujících určení zdroje nebo obsahu 

osobních údajů, jejichž ochrana byla porušena. 

 2.   Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely 

akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy 

stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III 

(práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), 

kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), 

kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní 

situace, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů), pokud je 

to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se 

svobodou projevu a informací. 
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§ 19 

(1) Jde-li o zpracování osobních údajů k účelům 

uvedeným v § 16 odst. 1, má subjekt údajů právo na 

omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 pouze 

tehdy, pokud tyto údaje požaduje pro určení, výkon nebo 

uplatnění právních nároků. 

(2) Odstavec 1 se neuplatní, pokud by výkon práva na 

omezení zpracování osobních údajů byl neslučitelný se 

svobodou projevu nebo právem na informace.  

(3) V případě uplatnění práva na opravu osobních údajů 

se postupuje podle jiných právních předpisů. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 85 odst. 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

1.   Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo 

na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s 

právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro 

novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či 

literárního projevu. 

 

2. Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely 

akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy 

stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III 

(práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), 

kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), 

kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní 

situace, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů), pokud je 

to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se 

svobodou projevu a informací. 

§ 20 (1) V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro 

účely uvedené v § 16 odst. 1 uskutečňovaným způsobem 

umožňujícím dálkový přístup může být povinnost 

oznamovat opravu nebo výmaz osobních údajů podle čl. 

17 odst. 2 a čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 splněna také uvedením údaje o 

okamžiku poslední aktualizace obsahu, v němž jsou nebo 

byly osobní údaje uvedeny.  

(2) Oprava nebo výmaz se vždy oznamuje tomu, komu 

správce osobní údaje předal. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 85 odst. 1, 

2 

1.   Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo 

na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s 

právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro 

novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či 

literárního projevu. 

 

2. Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely 

akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy 

stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III 

(práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), 

kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), 

kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní 

situace, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů), pokud je 

to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se 

svobodou projevu a informací. 
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§ 21 Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v § 16 

odst. 1 po podání námitky podle čl. 21 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správce 

dále nezpracovává jen tehdy, pokud subjekt údajů vznese 

námitku proti konkrétnímu zveřejnění jeho osobních 

údajů a osvědčí, že nad zájmem na tomto zveřejnění v 

daném případě převažuje oprávněný zájem na ochraně 

jeho práv a svobod. 

Celex č. 

32016R0679 

Čl. 85 odst. 1, 

2 

1.   Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo 

na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s 

právem na svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro 

novinářské účely a pro účely akademického, uměleckého či 

literárního projevu. 

 

2. Pro zpracování pro novinářské účely nebo pro účely 

akademického, uměleckého či literárního projevu členské státy 

stanoví odchylky a výjimky z kapitoly II (zásady), kapitoly III 

(práva subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), 

kapitoly V (předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), 

kapitoly VII (spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní 

situace, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů), pokud je 

to nutné k uvedení práva na ochranu osobních údajů do souladu se 

svobodou projevu a informací. 

§ 22 (1) Nestanoví-li zákon jinak, ustanovení této hlavy se 

použijí při zpracování osobních údajů, které je nezbytné 

pro plnění úkolu a výkon veřejné moci spravujícího 

orgánu stanovených jinými zákony5) za účelem 

předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, 

Celex č. 

32016L0680 

Čl. 1 odst. 1 

 

 

 

 

Předmět a cíle 

1.   Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými 
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stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 

opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo 

zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 

včetně pátrání po osobách a věcech. 

(2) Pro účely této hlavy se použije čl. 4 body 1 až 6, 8, 9, 

12 až 15 a 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 obdobně. 

(3) Spravujícím orgánem se rozumí orgán veřejné moci 

příslušný k plnění úkolu uvedeného v odstavci 1, který 

není zpravodajskou službou nebo obecní policií. 

(4) Ustanovení této hlavy se použijí na zpracování 

osobních údajů, které jsou nebo mají být zařazeny do 

evidence, nebo pokud toto zpracování probíhá zcela nebo 

částečně automatizovaně. 

 

 

 

 

čl. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 3  

 

 

 

 

orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami 

pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. 

 

Oblast působnosti 

1.   Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů 

příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1. 

2.   Tato směrnice 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. 

3.   Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů 

prováděné: 

a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva 

Unie; 

b) orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. 

 

 

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumějí: 

1) „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze 

přímo či nepřímo identifikovat, zejména s 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 fyzické osoby; 

2) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s 

osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn 

pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 

shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 
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seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

3) „omezením zpracování“ označení uložených osobních údajů za 

účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; 

4) „profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování 

osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých 

osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k 

rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního 

výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních 

preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, 

nebo pohybu; 

5) „pseudonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již 

nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití 

dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace 

uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační 

opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované 

či identifikovatelné fyzické osobě; 

6) „evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů 

přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, 

decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného 

hlediska; 

7) „příslušným orgánem“: 

a) jakýkoliv orgán veřejné moci příslušný k prevenci, vyšetřování, 

odhalování či stíhání trestných činů či výkonu trestů, včetně 

ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich 

předcházení; nebo 

b) jakýkoliv jiný orgán nebo subjekt pověřený právem členského 

státu plnit veřejnou funkci a vykonávat veřejnou moc pro účely 

prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů či 

výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 

bezpečnost a jejich předcházení; 

8) „správcem“ příslušný orgán, 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 
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kritéria pro jeho určení; 

9) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje 

pro správce; 

10) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje 

poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. 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 

pro ochranu údajů v souladu s účely zpracování; 

11) „porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení 

zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 

ztrátě, změně či neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění 

předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních 

údajů; 

12) „genetickými údaji“ osobní údaje týkající se zděděných nebo 

získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují 

jedinečné informace o její fyziologii či zdravotním stavu a které 

vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické 

osoby; 

13) „biometrickými údaji“ osobní údaje vyplývající z konkrétního 

technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických 

znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo 

potvrzuje její jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje 

nebo daktyloskopické údaje; 

14) „údaji o zdravotním stavu“ osobní údaje týkající se tělesného 

nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí 

zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu; 

15) „dozorovým úřadem“ nezávislý orgán veřejné moci zřízený 

členským státem podle článku 41; 

16) „mezinárodní organizací“ organizace a jí podřízené subjekty 

podléhající mezinárodnímu právu veřejnému nebo jiný subjekt 
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zřízený dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím 

základě. 

§ 23 (1) Při zpracování osobních údajů spravující orgán  

a) stanoví konkrétní účel zpracování osobních údajů v 

souvislosti s plněním úkolu uvedeného v § 22 odst. 1, 

b) přijímá opatření zajišťující, aby osobní údaje byly 

přesné ve vztahu k povaze a účelu zpracování, a 

c) uchovává osobní údaje v podobě umožňující 

identifikaci subjektu údajů jen po dobu nezbytnou k 

dosažení účelu jejich zpracování. 

(2) Pro účel nesouvisející s plněním úkolu uvedeného v 

odstavci 1 písm. a) lze osobní údaje zpracovávat, pouze 

pokud je k tomu spravující orgán oprávněn a tento účel 

není neslučitelný se stanoveným konkrétním účelem 

jejich zpracování. 

Celex č. 

32016L0680 

čl. 4 odst. 1 

písm. b, d, e 

čl. 4 odst. 2 

 

 

 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů 

 

1.   Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje: 

a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem; 

b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní 

účely a nebyly zpracovávány způsobem, který je s těmito účely 

neslučitelný; 

c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu 

k účelům, pro které jsou zpracovávány; 

d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata 

veškerá rozumná opatření zajišťující, aby osobní údaje, které jsou 

nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které jsou zpracovávány, 

byly bezodkladně vymazány nebo opraveny; 

e) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po 

dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou 

zpracovávány; 

f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 

osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných 

technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či 

protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením 

nebo poškozením. 

2.   Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel 

uvedený v čl. 1 odst. 1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje 

shromážděny, je přípustné, pokud: 

 a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro 

takový účel v souladu s právem Unie či členského státu a 

 b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené 

v souladu s právem Unie či členského státu. 
 

§ 24 Je-li to možné, spravující orgán  

a) připojí ke zpracovávaným osobním údajům informaci o 

Celex č. 

32016L0680 

 

Rozlišování mezi různými kategoriemi subjektů údajů 

Členské státy stanoví, že správce, v příslušných případech a pokud 

je to možné, musí jasně rozlišovat mezi osobními údaji různých 
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postavení subjektu údajů v trestním řízení, popřípadě také 

informaci o pravomocných rozhodnutích orgánů činných 

v trestním řízení, která se těchto údajů týkají, je-li to 

odůvodněné účelem jejich zpracování, a  

b) označí nepřesné osobní údaje, popřípadě osobní údaje, 

které se zakládají na osobních hodnoceních. 

Čl. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1, 2 

 

 

kategorií subjektů údajů, například: 

a) osob, u nichž existují závažné důvody se domnívat, že spáchaly 

trestný čin nebo se jej chystají spáchat; 

b) osob odsouzených za trestný čin; 

c) osob, které se staly obětí trestného činu nebo u kterých některé 

skutečnosti vedou k domněnce, že by obětí trestného činu mohly 

být, a 

d) třetích stran v souvislosti s trestným činem, například osob, 

které by mohly být předvolány jako svědci při vyšetřování 

trestného činu nebo při následném trestním řízení nebo které 

mohou poskytnout informace o trestných činech, nebo kontaktních 

osob či společníků některé z osob uvedených v písmenech a) a b). 

 

Rozlišování mezi osobními údaji a ověřování jejich kvality 

1.   Členské státy stanoví, že se pokud možno rozlišují osobní 

údaje založené na skutečnostech od osobních údajů založených na 

osobních hodnoceních. 

2.   Členské státy stanoví, že příslušné orgány učiní veškerá 

rozumná opatření s cílem zajistit, aby nebyly předávány ani 

zpřístupňovány osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné nebo již 

nejsou aktuální. Za tímto účelem každý příslušný orgán ověří, 

pokud je to proveditelné, kvalitu osobních údajů před jejich 

předáním nebo zpřístupněním. Při každém předání osobních údajů 

se k nim pokud možno doplní nezbytné informace, jež umožní 

přijímajícímu příslušnému orgánu zhodnotit míru jejich přesnosti, 

úplnosti, spolehlivosti a aktuálnosti. 

§ 25 Spravující orgán zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup informace o 

a) svém názvu a kontaktních údajích, 

b) kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních 

údajů (dále jen „pověřenec"), 

c) účelu zpracování osobních údajů, 

Celex č. 

32016L0680 

Čl. 13 odst. 1 

a recitál (42) 

Informace poskytované subjektu údajů 

1.   Členské státy stanoví, že správce poskytuje subjektu údajů 

alespoň: 

a) údaje o totožnosti a kontaktní údaje správce; 

b) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních 

údajů; 

c) informace o účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje 

určeny; 
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d) právu podat stížnost k Úřadu a kontaktních údajích 

Úřadu a 

e) právu na přístup k osobním údajům, jejich opravu, 

omezení zpracování nebo výmaz. 

d) informace o právu podat stížnost u příslušného dozorovému 

úřadu a kontaktní údaje tohoto úřadu; 

e) informace o existenci práva požadovat od správce přístup k 

osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo 

výmaz anebo omezení jejich zpracování. 

§ 26 (1) Spravující orgán na žádost subjektu údajů sdělí, zda 

zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. 

Jestliže takové údaje spravující orgán zpracovává, předá 

je subjektu údajů a sdělí mu informace o 

a) účelu zpracování osobních údajů, 

b) právních předpisech, na základě kterých tyto údaje 

převážně zpracovává, 

c) příjemcích, popřípadě kategoriích příjemců, 

d) předpokládané době uchování nebo způsobu jejího 

určení,  

e) právu požádat o opravu, omezení zpracování nebo 

výmaz osobních údajů a 

f) zdroji těchto údajů. 

(2) Spravující orgán žádosti podle odstavce 1 nevyhoví, 

popřípadě vyhoví pouze částečně, pokud by vyhověním 

došlo k ohrožení 

a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a 

odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, 

výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 

bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům 

S výhradou článku 15 členské státy stanoví, že subjekt údajů má 

právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 

týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo 

získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím 

informacím: 

a) účely a právní základ zpracování; 

b) kategorie dotčených osobních údajů; 

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje 

zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v 

mezinárodních organizacích; 

d) pokud možno předpokládaná doba, po kterou budou osobní 

údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke 

stanovení této doby; 

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz 

osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich 

zpracování; 

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu a kontaktní údaje 

tohoto úřadu; 

g) sdělení osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a 

veškerých dostupných informací o jejich původu. 

 

 

 

Omezení práva na přístup 

1.   Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která 

přístup subjektů údajů k informacím úplně nebo částečně omezují 

v takovém rozsahu a na takovou dobu, jak je to v demokratické 

společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům a 
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a věcech,  

b) průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo 

jednání, které má znaky přestupku, 

c) ochrany utajovaných informací, nebo 

d) oprávněných zájmů třetí osoby.  

(3) Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o 

nevyhovění žádosti, včetně odůvodnění, došlo k ohrožení 

podle odstavce 2, spravující orgán informuje subjekt 

údajů stejně jako ty žadatele, jejichž osobní údaje 

nezpracovává.  

(4) Spravující orgán vede o důvodech pro postup podle 

odstavců 2 a 3 dokumentaci, kterou uchovává nejméně 3 

roky. 

 

oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s 

cílem: 

a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování 

nebo postupů; 

b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, 

vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů; 

c) chránit veřejnou bezpečnost; 

d) chránit národní bezpečnost; 

e) chránit práva a svobody druhých. 

 

2.   Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem 

určit kategorie zpracování, na něž se mohou plně nebo částečně 

vztahovat výjimky podle odstavce 1. 

 

3.   V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy zajistí, 

aby správce bez zbytečného odkladu písemně informoval subjekt 

údajů o jakémkoli odmítnutí nebo omezení přístupu a o důvodech 

tohoto odmítnutí nebo omezení. Tyto informace není třeba uvádět, 

pokud by jejich poskytnutí ohrožovalo některý z účelů podle 

odstavce 1. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty 

údajů o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat 

soudní ochranu. 

 

4.   Členské státy stanoví, že správce zdokumentuje věcné či 

právní důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Tyto informace se 

zpřístupní dozorovým úřadům. 

§ 27 (1) Spravující orgán na žádost subjektu údajů provede 

opravu nebo doplnění osobních údajů vztahujících se k 

jeho osobě. Vyžaduje-li to účel zpracování osobních 

údajů, může spravující orgán namísto opravy osobní 

údaje doplnit nebo k nim připojit dodatečné prohlášení.  

(2) Spravující orgán na žádost subjektu údajů provede 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 16 

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení 

zpracování 

1.   Členské státy stanoví, že subjekt údajů má právo požadovat na 

správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a to 

bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování 

členské státy stanoví, že subjekt údajů má právo na doplnění 

neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného 

prohlášení. 
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výmaz osobních údajů vztahujících se k jeho osobě, 

pokud spravující orgán porušil zásady zpracování 

osobních údajů podle § 23 nebo jiného právního 

předpisu5) nebo omezení zpracování některých kategorií 

osobních údajů, nebo pokud má spravující orgán 

povinnost tyto údaje vymazat.  

(3) Namísto opravy nebo výmazu osobních údajů může 

spravující orgán omezit zpracování osobních údajů jejich 

zvláštním označením, 

a) popírá-li subjekt údajů jejich přesnost, přičemž nelze 

zjistit, zda jsou tyto údaje přesné, nebo 

b) musí-li být tyto údaje uchovány pro účely dokazování. 

(4) Je-li zpracování osobních údajů omezeno podle 

odstavce 3 písm. a), spravující orgán informuje subjekt 

údajů před zrušením takového omezení; spravující orgán 

rovněž subjekt údajů informuje, má-li být omezení 

zrušeno na základě rozhodnutí Úřadu nebo příslušného 

soudu.  

(5) Spravující orgán žádosti podle odstavců 1 až 3 

nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze částečně, pokud by 

vyhověním došlo k ohrožení podle § 26 odst. 2. Pokud by 

sdělením o nevyhovění žádosti, včetně odůvodnění, došlo 

k ohrožení podle § 26 odst. 2, spravující orgán žadatele 

informuje tak, aby takovému ohrožení předcházel. 

(6) Spravující orgán vede o důvodech pro postup podle 

odstavce 5 dokumentaci, kterou uchovává nejméně 3 

roky. 

 

2.   Členské státy vyžadují po správci, aby vymazal osobní údaje 

bez zbytečného odkladu, a stanoví právo subjektu údajů požadovat 

po správci, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, 

které se ho týkají, jestliže zpracování porušuje předpisy přijaté na 

základě článku 4, 8 nebo 10 nebo jestliže osobní údaje musí být 

vymazány ke splnění právní povinnosti správce. 

 

3.   Namísto výmazu osobních údajů správce omezí zpracování: 

a) zpochybňuje-li subjekt údajů přesnost osobního údaje a nelze-li 

ji ověřit; nebo 

b) musí-li být dané osobní údaje uchovány pro účely dokazování. 

 

Pokud je zpracování omezeno ve smyslu prvního pododstavce 

písm. a), informuje správce subjekt údajů před zrušením omezení 

zpracování. 

 

4.   Členské státy stanoví, že správce informuje subjekt údajů 

písemně o jakémkoli odmítnutí opravy či výmazu osobních údajů 

nebo omezení zpracování a o důvodech tohoto odmítnutí. Členské 

státy mohou přijmout legislativní opatření, která povinnost 

poskytnout tyto informace úplně nebo částečně omezují v takovém 

rozsahu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým 

přihlédnutím k základním právům a oprávněným zájmům dotčené 

fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem: 

a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování 

nebo postupů; 

b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, 

vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů; 

c) chránit veřejnou bezpečnost; 

d) chránit národní bezpečnost; 

e) chránit práva a svobody druhých. 

 

Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o 
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 možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat soudní 

ochranu. 

 

5.   Členské státy stanoví, že správce uvědomí o opravě 

nepřesných osobních údajů příslušný orgán, od nějž tyto nepřesné 

osobní údaje pocházejí. 

 

6.   Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní údaje 

opraveny nebo vymazány nebo zpracování bylo omezeno podle 

odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí příjemce a příjemci tyto 

osobní údaje opraví či vymaží nebo omezí zpracování osobních 

údajů, za které odpovídají. 

§ 28 (1) Spravující orgán vyřídí žádost podle § 26 nebo 27 bez 

zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne 

jejího podání.  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pokud spravující orgán doloží, že žádost podle § 26 

nebo 21 je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména 

proto, že se v krátké době v téže věci opakuje, nemusí 

žádosti vyhovět.  

 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů 

1.   Členské státy stanoví, že správce podnikne všechny přiměřené 

kroky k tomu, aby subjektu údajů poskytl stručným, 

srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných 

a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace 

uvedené v článku 13 a učinil veškerá sdělení s ohledem na články 

11, 14 až 18 a 31 o zpracování. Informace jsou poskytovány 

jakýmikoliv vhodnými prostředky, a to i v elektronické formě. 

Obecně platí, že správce poskytne informace ve stejné podobě 

jako žádost. 

 

2.   Členské státy stanoví, že správce usnadňuje výkon práv 

subjektu údajů podle článků 11 a 14 až 18. 

 

3.   Členské státy stanoví, že správce písemně bez zbytečného 

odkladu informuje subjekt údajů o tom, jaké kroky se podnikají v 

návaznosti na jeho žádost. 

 

4.   Členské státy stanoví, že informace podle článku 13 a veškerá 

sdělení a veškeré úkony podle článků 11, 14 až 18 a 31 jsou 

poskytovány a činěny bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem 

údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se 
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(3) Spravující orgán v rámci vyřízení žádosti podle § 26 

nebo 27 informuje subjekt údajů o možnosti 

a) požádat o ověření zákonnosti zpracování osobních 

údajů prostřednictvím Úřadu a o kontaktních údajích 

Úřadu, 

b) podat stížnost Úřadu a  

c) žádat o soudní ochranu. 

(4) O vyřízení žádosti podle § 26 nebo 27 spravující 

orgán subjekt údajů písemně informuje. Informace o 

vyřízení žádosti obsahuje odůvodnění, s výjimkou 

případů, kdy se žádosti vyhovuje v plném rozsahu. Je-li 

subjekt údajů zastoupen, může spravující orgán 

požadovat, aby byl podpis na písemné plné moci úředně 

ověřen; úřední ověření není třeba, pokud byla plná moc 

udělena před spravujícím orgánem. 

(5) Ustanovení odstavce 3 písm. a) a b) se nepoužijí, je-li 

spravujícím orgánem soud nebo státní zastupitelství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 4 

opakují, může správce buď: 

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní nákladů 

spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo 

učinění požadovaných úkonů; nebo 

b) odmítnout žádosti vyhovět. 

 

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti v takových 

případech dokládá správce. 

 

5.   Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické 

osoby, která podává žádost podle článku 14 nebo 16, může 

požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k 

potvrzení totožnosti subjektu údajů. 

 

3.   V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy zajistí, 

aby správce bez zbytečného odkladu písemně informoval subjekt 

údajů o jakémkoli odmítnutí nebo omezení přístupu a o důvodech 

tohoto odmítnutí nebo omezení. Tyto informace není třeba uvádět, 

pokud by jejich poskytnutí ohrožovalo některý z účelů podle 

odstavce 1. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty 

údajů o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat 

soudní ochranu. 

 

4.   Členské státy stanoví, že správce informuje subjekt údajů 

písemně o jakémkoli odmítnutí opravy či výmazu osobních údajů 

nebo omezení zpracování a o důvodech tohoto odmítnutí. Členské 

státy mohou přijmout legislativní opatření, která povinnost 

poskytnout tyto informace úplně nebo částečně omezují v takovém 

rozsahu, jak je to v demokratické společnosti s náležitým 

přihlédnutím k základním právům a oprávněným zájmům dotčené 

fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem: 

a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování 

nebo postupů; 

b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, 
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vyšetřování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů; 

c) chránit veřejnou bezpečnost; 

d) chránit národní bezpečnost; 

e) chránit práva a svobody druhých. 

 

Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o 

možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat soudní 

ochranu. 

§ 29 (1) Úřad může na základě podnětu subjektu údajů ověřit 

zákonnost zpracování osobních údajů.  

(2) Úřad nemusí podnětu podle odstavce 1 vyhovět 

zejména, pokud doloží, že podnět je zjevně nedůvodný 

nebo nepřiměřený, například proto, že se v krátké době v 

téže věci opakuje.  

(3) Úřad do 4 měsíců ode dne podání podnětu o ověření 

zákonnosti zpracování osobních údajů informuje subjekt 

údajů, zda ověřil zákonnost jejich zpracování či nikoliv; 

pokud tak neučinil, připojí k informaci odůvodnění svého 

postupu.  

(4) Úřad rovněž informuje subjekt údajů o možnosti 

žádat o soudní ochranu. 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 17 

Výkon práv subjektem údajů a ověřování prováděná 

dozorovým úřadem 

 

1.   V případech uvedených v čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 a čl. 16 

odst. 4 členské státy přijmou opatření, která zajistí, aby práva 

subjektu údajů bylo možné vykonávat rovněž prostřednictvím 

příslušného dozorového úřadu. 

 

2.   Členské státy stanoví, že správce informuje subjekt údajů o 

možnosti vykonávat svá práva prostřednictvím dozorového úřadu 

podle odstavce 1. 

 

3.   V případě výkonu práva podle odstavce 1 informuje dozorový 

úřad subjekt údajů přinejmenším o tom, že provedl veškerá 

nezbytná ověření nebo přezkum. Dozorový úřad rovněž subjekt 

údajů informuje o jeho právu žádat soudní ochranu. 

§ 30 (1) Spravující orgán s přihlédnutím k povaze, rozsahu, 

okolnostem, účelům a rizikům zpracování osobních údajů 

přijme taková technická a organizační opatření, aby 

zajistil a doložil splnění svých povinností při ochraně 

osobních údajů.  

 

 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 19 

 

 

 

 

 

Povinnosti správce 

1.   Členské státy stanoví, že správce s přihlédnutím k povaze, 

rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným 

a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob 

zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl 

schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s touto 

směrnicí. Tato opatření musí být podle potřeby revidována a 

aktualizována. 
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(2) Spravující orgán s přihlédnutím k povaze, rozsahu, 

okolnostem, účelům a rizikům zpracování osobních 

údajů, vývoji techniky a nákladům přijímá technická a 

organizační opatření s cílem 

a) co nejúčinněji chránit osobní údaje, 

b) omezovat nepřiměřené zpracování osobních údajů, 

c) omezovat zpracování osobních údajů, které není 

nezbytné kvůli svému rozsahu, množství údajů, době 

jejich uložení nebo jejich dostupnosti, 

d) poskytovat nezbytné záruky práv subjektu údajů a 

e) předcházet automatickému zveřejňování osobních 

údajů.  

(3) Spravující orgán vede o opatřeních přijatých podle 

odstavce 1 a 2 dokumentaci, kterou uchovává po dobu 

zpracování osobních údajů.   

 

 

(4) Spravující orgán vede písemné přehledy o všech 

typových činnostech zpracování osobních údajů, které 

obsahují 

a) název a kontaktní údaje spravujícího orgánu a 

 

 

 

 

 

Čl. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 24 odst. 1, 

3 

 

 

 

2.   Pokud je to s ohledem na činnosti zpracování přiměřené, 

zahrnují opatření uvedená v odstavci 1 uplatňování vhodných 

koncepcí v oblasti ochrany údajů správcem. 

 

 

Záměrná a standardní ochrana osobních údajů 

1.   Členské státy stanoví, že správce 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, jež s sebou 

zpracování nese, zavede jak v době určení prostředků pro 

zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a 

organizační opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je 

provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, 

účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak 

aby splnil požadavky této směrnice a ochránil práva subjektů 

údajů. 

 

2.   Členské státy stanoví, že správce zavede vhodná technická a 

organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně 

zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní 

účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství 

shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby 

jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, 

aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka 

zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob. 

 

 

Záznamy o činnostech zpracování 

1.   Členské státy stanoví, že správci vedou záznamy o všech 

kategoriích činností zpracování, za něž odpovídají. Tyto záznamy 

obsahují všechny tyto informace: 

a) jméno a kontaktní údaje správce a případného společného 

správce a pověřence pro ochranu osobních údajů; 
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pověřence, 

b) účel zpracování osobních údajů, 

c) kategorie příjemců nebo budoucích příjemců, 

d) kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů, 

e) informaci, zda a jak je použito profilování, 

f) kategorie přenosů do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací, 

g) právní základ pro operace zpracování, pro něž jsou 

osobní údaje určeny, 

h) lhůty pro výmaz nebo přezkum potřebnosti kategorií 

osobních údajů a 

i) obecný popis zabezpečení osobních údajů. 

  

 

 

 

(5) Dojde-li k nesprávnému předání nebo k předání 

nepřesných osobních údajů, spravující orgán o tom bez 

zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů a 

orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného v § 22 odst. 

1, který je jejich původcem. Pokud spravující orgán 

provedl opravu, doplnění, omezení zpracování nebo 

výmaz osobních údajů, vyrozumí o nutnosti takového 

postupu rovněž příjemce těchto údajů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 (odst. 3) 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 (odst. 5, 

6) 

b) účely zpracování; 

c) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo 

mezinárodních organizacích; 

d) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů; 

e) případné použití profilování; 

f) případné kategorie předávání osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci; 

g) uvedení právního základu operace zpracování, včetně předání, 

pro něž jsou osobní údaje určeny; 

h) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 

kategorií osobních údajů; 

i) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních 

bezpečnostních opatření uvedených v čl. 29 odst. 1. 

 

3.   Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se vyhotovují písemně, a 

to i v elektronické formě. 

Správce a zpracovatel je na požádání poskytnou dozorovému 

úřadu. 

 

 

 

 

Rozlišování mezi osobními údaji a ověřování jejich kvality 

3.   Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných osobních údajů 

nebo že údaje byly předány protiprávně, musí o tom být příjemce 

neprodleně vyrozuměn. V takovém případě musí být osobní údaje 

opraveny nebo vymazány nebo být omezeno zpracování v souladu 

s článkem 16. 

 

 

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení 

zpracování 

5.   Členské státy stanoví, že správce uvědomí o opravě 
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 nepřesných osobních údajů příslušný orgán, od nějž tyto nepřesné 

osobní údaje pocházejí. 

 

6.   Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní údaje 

opraveny nebo vymazány nebo zpracování bylo omezeno podle 

odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí příjemce a příjemci tyto 

osobní údaje opraví či vymaží nebo omezí zpracování osobních 

údajů, za které odpovídají. 

§ 31 Stanoví-li více spravujících orgánů účely a prostředky 

zpracování osobních údajů společně, uzavřou písemnou 

dohodu, ve které mezi sebou upraví způsob plnění 

povinností podle této části a kontaktní místo pro příjem 

žádostí subjektů údajů, nestanoví-li zákon jinak. 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 21 (odst. 1) 

Společní správci 

1.   Členské státy stanoví, že dva nebo více správců, kteří společně 

stanoví účely a prostředky zpracování, jsou společnými správci. Ti 

mezi sebou transparentním ujednáním vymezí své podíly na 

odpovědnosti za dodržování této směrnice, zejména pokud jde o 

výkon práv subjektu údajů, a své povinnosti poskytovat informace 

uvedené v článku 13, pokud tuto odpovědnost správců nestanoví 

právo Unie nebo členského státu, jemuž správci podléhají. V 

ujednání se určí kontaktní místo pro subjekty údajů. Členské státy 

mohou určit, který ze společných správců může působit jako 

jediné kontaktní místo, u kterého mohou subjekty údajů vykonávat 

svá práva. 

 

2.   Bez ohledu na podmínky ujednání uvedeného v odstavci 1 

mohou členské státy stanovit, že subjekt údajů může vykonávat 

svá práva podle předpisů přijatých na základě této směrnice u 

každého ze správců i vůči každému z nich. 

§ 32 (1) Spravující orgán pověří zpracováním osobních údajů 

pouze zpracovatele, který je schopen přijetím opatření 

podle § 30 odst. 1 účinně zajistit plnění povinností při 

ochraně osobních údajů. 

(2) Pokud pověření zpracovatele nevyplývá z právního 

předpisu, spravující orgán se zpracovatelem uzavře 

písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 22 

 

 

 

 

 

Zpracovatel 
1.   Členské státy stanoví, že v případě, že má být zpracování 

provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, 

kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických 

a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo 

požadavky této směrnice a aby byla zajištěna ochrana práv 

subjektu údajů. 

 

2.   Členské státy stanoví, že zpracovatel nezapojí do zpracování 
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Nevyplývá-li to přímo z právního předpisu, smlouva 

především určí 

a) předmět a dobu trvání zpracování osobních údajů, 

b) povahu a účel zpracování osobních údajů, 

c) typ osobních údajů, které budou zpracovávány, 

d) kategorie subjektů údajů a 

e) práva a povinnosti spravujícího orgánu. 

(3) Smlouva o zpracování osobních údajů dále určí, 

nevyplývá-li to přímo z právního předpisu, že zpracovatel 

a) jedná pouze podle pokynů spravujícího orgánu, 

b) zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly k mlčenlivosti, 

c) pomáhá spravujícímu orgánu v plnění povinností podle 

této hlavy, 

d) na základě pokynu spravujícího orgánu po ukončení 

své činnosti osobní údaje předá spravujícímu orgánu nebo 

je vymaže, ledaže zákon ukládá jiný postup, a 

e) poskytne spravujícímu orgánu informace nezbytné pro 

doložení splnění povinností podle písmen a) až d) a 

odstavců 1 a 2. 

(4) Zpracovatel vede písemné přehledy o všech typových 

činnostech zpracování osobních údajů, které obsahují 

a) název a kontaktní údaje spravujícího orgánu, 

zpracovatele a pověřence, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo 

obecného písemného povolení správce. V případě obecného 

písemného povolení zpracovatel správce informuje o veškerých 

zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů 

nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit 

vůči těmto změnám námitky. 

 

3.   Členské státy stanoví, že se zpracování zpracovatelem řídí 

smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo 

členského státu zavazujícím zpracovatele vůči správci, v němž je 

stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel 

zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů a 

povinnosti a práva správce. Tato smlouva nebo jiný právní akt 

zejména stanoví, že zpracovatel: 

a) jedná pouze podle pokynů správce; 

b) zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná 

povinnost mlčenlivosti; 

c) pomáhá správci jakýmikoli vhodnými prostředky zajistit 

dodržování předpisů o právech subjektu údajů; 

d) podle rozhodnutí správce po ukončení poskytování služeb 

zpracování vymaže nebo vrátí všechny osobní údaje správci a 

vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu 

nevyžadují uložení osobních údajů; 

e) poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení 

souladu s tímto článkem; 

f) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v 

odstavcích 2 a 3. 

 

4.   Smlouva nebo jiný právní akt uvedené v odstavci 3 musí být 

vyhotoveny písemně, a to i v elektronické formě. 

 

5.   Pokud zpracovatel poruší tuto směrnicí tím, že určí účely a 

prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému 
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b) kategorie zpracování osobních údajů pro jednotlivé 

spravující orgány, 

c) informace o předání osobních údajů do konkrétních 

třetích zemí nebo mezinárodních organizací a 

d) obecný popis zabezpečení osobních údajů. 

(5) Zpracovatel bez zbytečného odkladu oznámí 

spravujícímu orgánu porušení zabezpečení osobních 

údajů. 

(6) Zpracovatel může pověřit dalšího zpracovatele jen s 

předchozím písemným souhlasem spravujícího orgánu. 

Je-li souhlas spravujícího orgánu udělen obecně pro blíže 

neurčeného dalšího zpracovatele, zpracovatel, se kterým 

spravující orgán uzavřel smlouvu o zpracování osobních 

údajů, informuje předem spravující orgán o všech 

připravovaných pověřeních dalších zpracovatelů. Na 

vztah mezi zpracovatelem, se kterým spravující orgán 

uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a dalším 

zpracovatelem se použijí odstavce 1 až 3 obdobně.  

 

 

 

 

 

Čl. 24 odst. 2, 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 odst. 2 

zpracování za správce. 

 

 

 

Záznamy o činnostech zpracování 

2.   Členské státy stanoví, že každý zpracovatel vede záznamy o 

všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce, 

jež obsahují: 

a) jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a 

každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného 

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, na výslovný pokyn správce, včetně 

identifikace této třetí země či mezinárodní organizace; 

d) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních 

bezpečnostních opatření uvedených v čl. 29 odst. 1. 

  

3.   Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se vyhotovují písemně, a 

to i v elektronické formě. 

Správce a zpracovatel je na požádání poskytnou dozorovému 

úřadu. 

 

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů 

dozorovému úřadu 

2.   Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních 

údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci. 

§ 33 Zpracovatel nebo fyzická osoba, která jedná z pověření 

spravujícího orgánu nebo zpracovatele, může osobní 

údaje zpracovávat pouze podle pokynů spravujícího 

orgánu, nestanoví-li zákon jinak. 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 23 

Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele 

Členské státy stanoví, že zpracovatel a kdokoli, kdo jedná z 

pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním 

údajům, může tyto osobní údaje zpracovat pouze podle pokynů 

správce, ledaže mu jejich zpracování ukládá právo Unie nebo 

členského státu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAWVGZWEX)



32 

 

§ 34 (1) Provádí-li spravující orgán automatizované 

zpracování osobních údajů, pořizuje záznamy alespoň o 

operacích shromáždění, vložení, pozměnění, 

kombinování, nahlédnutí, předání, sdělení a výmazu 

osobních údajů.  

(2) Záznamy o operacích shromáždění, vložení, 

nahlédnutí nebo sdělení podle odstavce 1 umožňují určit a 

ověřit důvod a čas těchto operací, totožnost osoby 

provádějící operaci a totožnost příjemce, ledaže zjištění 

totožnosti těchto osob není z technických důvodů možné.  

(3) Záznamy podle odstavce 1 lze využít pouze pro účely 

trestního řízení, ověření zákonnosti zpracování osobních 

údajů, zajištění neporušenosti zabezpečení osobních 

údajů a zajištění plnění úkolů spravujícího orgánu nebo 

zpracovatele a povinností osob, kterým se poskytuje 

přístup k osobním údajům. 

  

(5) Povinnosti spravujícího orgánu stanovené v 

odstavcích 1 až 4 platí pro zpracovatele obdobně.  

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 25 odst. 1, 

2 

Vedení logů 

1.   Členské státy stanoví, že se v automatizovaných systémech 

zpracování vedou logy alespoň o těchto operacích zpracování: 

shromáždění, pozměnění, nahlédnutí a sdělení, včetně předání, 

zkombinování a výmazu. Logy o nahlédnutí a sdělení musí 

umožňovat zjištění důvodů těchto operací, datum a čas, kdy byly 

učiněny, a je-li to možné, totožnosti osoby, která do osobních 

údajů nahlédla nebo která je zpřístupnila, a totožnosti příjemců 

těchto osobních údajů. 

 

2.   Logy se používají pouze pro ověření zákonnosti zpracování, 

vlastní kontrolu, pro zajištění neporušenosti a zabezpečení 

osobních údajů a pro trestní řízení. 

§ 35 Je-li pravděpodobné, že určitý druh připravovaného 

zpracování osobních údajů povede vzhledem k jeho 

povaze, rozsahu, okolnostem nebo účelu k vysokému 

riziku neoprávněného zásahu do práv a svobod subjektů 

údajů, vypracuje spravující orgán posouzení vlivu 

takového zpracování na ochranu osobních údajů, které 

obsahuje alespoň 

a) obecný popis připravovaného zpracování osobních 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 27 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

1.   Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména 

při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, 

rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké 

riziko pro práva a svobody fyzických osob, členské státy stanoví, 

že správce před zpracováním provede posouzení vlivu 

zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů. 

 

2.   Posouzení uvedené v odstavci 1 obsahuje alespoň obecný 

popis zamýšlených operací zpracování, posouzení rizik z hlediska 
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údajů a jeho operací,  

b) posouzení rizika neoprávněného zásahu do práv a 

svobod subjektů údajů a 

c) plánovaná opatření a vhodné záruky ke zmenšení rizika 

podle písmene b) a splnění povinností podle této hlavy.  

práv a svobod subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení těchto 

rizik, záruky, bezpečnostní opatření a mechanismy k zajištění 

ochrany osobních údajů a k doložení souladu s touto směrnicí, s 

přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a 

dalších dotčených osob. 

§ 36 (1) Má-li připravovaným zpracováním osobních údajů 

vzniknout nová evidence, spravující orgán podá Úřadu 

žádost o projednání takového zpracování, pokud 

a) z posouzení podle § 35 vyplývá vysoké riziko 

neoprávněného zásahu do práv a svobod subjektů údajů, 

nebo  

b) druh zpracování osobních údajů, s přihlédnutím k 

využití nových technologií nebo postupů, vede k 

vysokému riziku zásahu do práv a svobod subjektů údajů. 

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je posouzení vlivu 

podle § 35; na vyžádání Úřadu spravující orgán poskytne 

i jiné související informace.  

(3) Úřad může vydat seznam zpracování osobních údajů, 

která je spravující orgán povinen projednat s Úřadem. O 

takových zpracováních Úřad spravující orgán informuje.  

(4) Má-li Úřad za to, že by připravované zpracování 

osobních údajů porušilo ustanovení této hlavy nebo 

ustanovení jiného právního předpisu upravujícího 

zpracování osobních údajů, upozorní na to spravující 

orgán do 6 týdnů ode dne podání žádosti podle odstavce 

1, popřípadě uplatní další své pravomoci. Tuto lhůtu 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 28 

Předchozí konzultace dozorového úřadu 

1.   Členské státy stanoví, že správce nebo zpracovatel konzultuje s 

dozorovým úřadem před zpracováním osobních údajů, které budou 

součástí nové evidence, jež má být vytvořena, pokud: 

a) z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 27 

vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko v 

případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika; 

nebo 

b) druh zpracování, zejména při využití nových technologií, 

mechanismů nebo postupů, s sebou nese vysoké riziko pro práva a 

svobody subjektů údajů. 

 

2.   Členské státy stanoví, že dozorový úřad je konzultován během 

přípravy návrhu legislativního opatření, který má přijmout 

vnitrostátní parlament, nebo návrhu regulačního opatření 

založeného na takovém legislativním opatření, jež souvisí se 

zpracováním. 

 

3.   Členské státy stanoví, že dozorový úřad může sestavit seznam 

operací zpracování, které podléhají předchozí konzultaci podle 

odstavce 1. 

 

4.   Členské státy stanoví, že správce poskytne dozorovému úřadu 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 27 a na 

požádání mu poskytne jakékoli další informace, jež dozorovému 

úřadu umožní posoudit soulad zpracování s touto směrnicí, a 

zejména posoudit rizika z hlediska ochrany osobních údajů 
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může Úřad s ohledem na složitost věci prodloužit o 1 

měsíc; o prodloužení lhůty Úřad informuje spravující 

orgán do 1 měsíce ode dne podání žádosti.  

 

subjektu údajů a související záruky. 

 

5.   Členské státy stanoví, že dozorový úřad v případě, že se 

domnívá, že by zamýšlené zpracování uvedené v odstavci 1 tohoto 

článku porušilo předpisy přijaté na základě této směrnice, zejména 

pokud správce nedostatečně určil či zmírnil riziko, na to upozorní 

správce a případně zpracovatele písemně ve lhůtě nejvýše šesti 

týdnů od obdržení žádosti o konzultaci a že může uplatnit 

kteroukoli ze svých pravomocí uvedených v článku 47. Tato lhůta 

může být s ohledem na složitost zamýšleného zpracování 

prodloužena o jeden měsíc. Dozorový úřad informuje správce a 

případně zpracovatele o každém takovém prodloužení a o jeho 

důvodech do jednoho měsíce od obdržení žádosti o konzultaci. 

§ 37 Spravující orgán může na základě výhradně 

automatizovaného zpracování osobních údajů zasáhnout 

do práv a právem chráněných zájmů subjektu údajů nebo 

způsobit jiný obdobně závažný následek pro subjekt 

údajů, jen pokud to výslovně stanoví jiný zákon. 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 11 

Automatizované individuální rozhodování 

1.   Členské státy stanoví, že rozhodování založené výhradně na 

automatizovaném zpracování včetně profilování, které má pro 

subjekt údajů nepříznivé právní účinky nebo se ho významně 

dotýká, je zakázáno, není-li povoleno právem Unie nebo 

členského státu, kterému správce podléhá a jež poskytuje vhodné 

záruky práv a svobod subjektu údajů, alespoň práva na lidský 

zásah ze strany správce. 

 

2.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nesmějí 

opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článku 10, 

pokud nejsou k dispozici vhodná opatření zajišťující ochranu práv 

a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů. 

 

3.   Profilování, které vede k diskriminaci fyzických osob na 

základě zvláštních kategorií osobních údajů uvedených v článku 

10, je v souladu s právem Unie zakázáno. 

§ 38 (1) Spravující orgán přijme taková organizační a 

technická opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení 

osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, 

Celex č. 
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Čl. 4 odst. 1 

Zásady zpracování osobních údajů 

1.   Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje: 

… 

f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 
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okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování.  

(2) Jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně, 

spravující orgán přijme nezbytná opatření, aby 

a) tyto osobní údaje zabezpečil před neoprávněným 

přístupem, přenosem, změnou, zničením, ztrátou, 

odcizením, zneužitím nebo jiným neoprávněným 

zpracováním,  

b) zajistil obnovitelnost těchto osobních údajů,  

c) zajistil možnost určit a ověřit osobu, která tyto osobní 

údaje vložila nebo které byly prostřednictvím zařízení pro 

přenos údajů předány nebo zpřístupněny,  

d) zajistil bezpečnost a spolehlivost informačního 

systému, který tyto osobní údaje obsahuje, včetně hlášení 

výskytu chyb, a 

e) zabránil v neoprávněném přístupu k nosiči těchto 

osobních údajů nebo zařízení užívanému k jejich 

zpracování. 

(3) Povinnosti spravujícího orgánu stanovené v 

odstavcích 1 a 2 platí pro zpracovatele obdobně. 

písm. f) 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných 

technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či 

protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením 

nebo poškozením. 

 

 

Zabezpečení zpracování 

1.   Členské státy stanoví, že správce a zpracovatel, 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, provedou 

vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň 

zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pokud jde o 

zpracování zvláštních kategorií osobních údajů uvedených v 

článku 10. 

 

2.   Pokud jde o automatizované zpracování, každý členský stát 

stanoví, že správce nebo zpracovatel provede po zhodnocení rizik 

opatření s cílem: 

a) zabránit neoprávněným osobám v přístupu k zařízení 

využívanému pro zpracování („kontrola přístupu k zařízením“); 

b) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo 

odstraňování nosičů údajů („kontrola nosičů údajů“); 

c) zabránit neoprávněnému vkládání osobních údajů a 

neoprávněnému prohlížení, pozměňování nebo mazání uložených 

osobních údajů („kontrola uložení“); 

d) zabránit neoprávněným osobám v užívání automatizovaných 

systémů pro zpracování pomocí zařízení pro přenos údajů 

(„kontrola uživatelů“); 

e) zajistit, aby osoby oprávněné k využívání určitého 

automatizovaného systému pro zpracování měly přístup pouze k 

osobním údajům, na které se vztahuje jejich povolení k přístupu 

(„kontrola přístupu k údajům“); 

f) zajistit, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým subjektům byly 
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nebo mohou být osobní údaje předány nebo zpřístupněny za 

použití zařízení pro přenos údajů („kontrola přenosu“); 

g) zajistit, aby bylo možné zpětně ověřit a zjistit, které osobní 

údaje byly vloženy do automatizovaných systémů pro zpracování 

a kdo a kdy je do těchto systémů vložil („kontrola vkládání“); 

h) zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo 

mazání osobních údajů při předávání osobních údajů nebo při 

přepravě nosičů údajů („kontrola přepravy“); 

i) zajistit, aby instalované systémy mohly být v případě výpadku 

obnoveny („obnova“); 

j) zajistit, aby systém fungoval, aby byl hlášen výskyt chyb ve 

funkcích („spolehlivost“) a aby uložené osobní údaje nebylo 

možné poškodit špatným fungováním systému („neporušenost“). 

§ 39 (1) Spravující orgán ohlásí bez zbytečného odkladu 

porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu, ledaže je 

riziko neoprávněného zásahu do práv a svobod subjektu 

údajů nízké.  

(2) Pokud spravující orgán provede ohlášení po více než 

72 hodinách od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, připojí 

k němu odůvodnění tohoto prodlení.  

(3) V ohlášení podle odstavce 1 spravující orgán uvede, 

pokud jsou mu tyto údaje známy, alespoň 

a) popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů,  

b) kategorie a přibližný počet subjektů údajů a záznamů 

osobních údajů, kterých se porušení zabezpečení týká, 

c) jméno a kontaktní údaje pověřence nebo jiného 

pracoviště, které poskytne bližší informace k porušení 

zabezpečení osobních údajů,  

d) popis pravděpodobných důsledků porušení 

Celex č. 
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Čl. 30 

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů 

dozorovému úřadu 

1.   Členské státy stanoví, že správce jakékoli porušení 

zabezpečení osobních údajů ohlásí dozorovému úřadu bez 

zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, 

kdy se o něm dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto 

porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických 

osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 

hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. 

 

2.   Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních 

údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci. 

 

3.   Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat: 

a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních 

údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu 

dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství 

dotčených záznamů osobních údajů; 

b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší 

informace; 
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zabezpečení osobních údajů a 

e) popis opatření přijatých nebo navržených spravujícím 

orgánem k nápravě nebo zmírnění újmy způsobené 

porušením zabezpečení osobních údajů. 

(4) Skutečnosti podle odstavce 3, které mu nebyly v době 

ohlášení známy, spravující orgán doplní bez zbytečného 

odkladu poté, co se o nich dozví. 

(5) Skutečnosti podle odstavce 3 sdělí spravující orgán 

též osobě nebo orgánu jiného členského státu Evropské 

unie, který osobní údaje poskytl nebo obdržel.  

(6) Spravující orgán vede o každém porušení zabezpečení 

osobních údajů, jeho důsledcích a přijatých nápravných 

opatřeních dokumentaci, kterou uchovává nejméně 3 

roky. 

c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení 

osobních údajů; 

d) popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem 

vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně 

případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. 

 

4.   Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být 

poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu. 

 

5.   Členské státy stanoví, že správce dokumentuje veškeré případy 

porušení zabezpečení osobních údajů uvedené v odstavci 1, 

přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho 

účinky a přijatá nápravná opatření. Tato dokumentace musí 

dozorovému úřadu umožnit ověření souladu s tímto článkem. 

 

6.   Členské státy stanoví, že v případě, že se porušení zabezpečení 

údajů týká osobních údajů, které předal správce jiného členského 

státu nebo které byly takovému správci předány, musí být 

informace uvedené v odstavci 3 sděleny bez zbytečného odkladu 

správci tohoto členského státu. 

§ 40 (1) Spravující orgán oznámí bez zbytečného odkladu 

porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, 

pokud je riziko neoprávněného zásahu do práv a svobod 

subjektu údajů plynoucí z tohoto porušení vysoké.  

(2) V oznámení spravující orgán uvede alespoň údaje 

uvedené v § 39 odst. 3 písm. a) a c) až e).  

(3) Pokud by oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 

vyžadovalo nepřiměřené úsilí, spravující orgán oznámení 

vhodným způsobem zveřejní.  

(4) Spravující orgán není povinen porušení zabezpečení 

Celex č. 
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Čl. 31 

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů 

subjektu údajů 

1.   Členské státy stanoví, že správce oznámí případy porušení 

zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu subjektu 

údajů, pokud je pravděpodobné, že toto porušení bude mít za 

následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

 

2.   V oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se 

za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše 

povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm 

přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 30 odst. 3 písm. 

b), c) a d). 

 

3.   Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, 
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osobních údajů oznámit, pokud  

a) provedená technická a organizační opatření zajišťují, 

že dotčené osobní údaje nelze zneužít, nebo 

b) následná opatření spravujícího orgánu významně 

snížila riziko neoprávněného zásahu do práv a svobod 

subjektu údajů. 

(5) O existenci vysokého rizika neoprávněného zásahu do 

práv a svobod subjektu údajů nebo o splnění podmínek 

podle odstavce 4 může rozhodnout také Úřad. 

(6) Spravující orgán porušení zabezpečení osobních údajů 

neoznámí, popřípadě oznámí pouze částečně, pokud by 

oznámením došlo k ohrožení podle § 26 odst. 2. 

je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: 

a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná 

opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených 

porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí 

tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k 

nim přistupovat, jako je například šifrování; 

b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko 

pro práva a svobody subjektů údajů uvedené v odstavci 1 se již 

pravděpodobně neprojeví; 

c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí 

být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí 

veřejného oznámení nebo podobného opatření. 

 

4.   Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení 

zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad 

po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušením bude mít 

za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může 

rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v 

odstavci 3. 

 

5.   Oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku lze 

odložit, omezit či lze od něj upustit za podmínek uvedených v čl. 

13 odst. 3 a z důvodů v něm stanovených. 

§ 48 odst. 1 (1) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast 

ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem, jinými právními předpisy5), mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie. 

Celex č. 

32016R0679 

 

Čl. 51 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorový úřad 

1.   Každý členský stát stanoví, že jeden nebo více nezávislých 

orgánů veřejné moci jsou pověřeny monitorováním uplatňování 

tohoto nařízení s cílem chránit základní práva a svobody fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a usnadnit 

volný pohyb osobních údajů uvnitř Unie (dále jen „dozorový 

úřad“). 

 

2.   Každý dozorový úřad přispívá k jednotnému uplatňování 

tohoto nařízení v celé Unii. Dozorové úřady za tímto účelem 

spolupracují mezi sebou a s Komisí v souladu s kapitolou VII. 
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Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 41 odst. 3 

 

3.   Pokud je v některém členském státě zřízen více než jeden 

dozorový úřad, určí tento členský stát dozorový úřad, jenž má tyto 

úřady zastupovat ve sboru, a stanoví mechanismus, který zajistí, že 

budou ostatní dozorové úřady dodržovat pravidla týkající se 

mechanismu jednotnosti uvedeného v článku 63. 

 

4.   Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 právní 

ustanovení, která přijme podle této kapitoly, a bez zbytečného 

odkladu jakékoliv následné změny týkající se těchto ustanovení. 

 

 

 

Dozorový úřad 

3.   Členské státy mohou stanovit, že dozorový úřad zřízený podle 

nařízení (EU) 2016/679 je dozorovým úřadem uvedeným v této 

směrnici a že plní úkoly dozorového úřadu, který má být zřízen 

podle odstavce 1 tohoto článku. 

§ 49 (1) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě 

zákona. Při výkonu své působnosti v oblasti ochrany 

osobních údajů Úřad postupuje nezávisle a řídí se pouze 

právními předpisy a přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie. 

(2) Činnost Úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly 

státního rozpočtu České republiky. 

(3) Náměstek ministra vnitra pro státní službu není 

nadřízeným služebním orgánem vůči předsedovi Úřadu. 

Proti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci státní služby a 

proti rozhodnutí kárné komise prvního stupně zřízené v 

Úřadu není odvolání přípustné. 

Celex č. 

32016R0679 

 

Čl. 52 

 

Nezávislost 

1.   Každý dozorový úřad jedná při plnění úkolů a při výkonu 

svých pravomocí podle tohoto nařízení zcela nezávisle. 

 

2.   Člen či členové každého dozorového úřadu musí být při plnění 

svých úkolů a výkonu svých pravomocí podle tohoto nařízení i 

nadále nezávislí na vnějším vlivu, přímém či nepřímém, a od 

nikoho nesmějí vyžadovat ani přijímat pokyny. 

 

3.   Člen či členové každého dozorového úřadu se zdrží jakéhokoli 

jednání neslučitelného s jejich funkcí a během svého funkčního 

období nesmějí vykonávat žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou 

pracovní činnost neslučitelnou s touto funkcí. 

 

4.   Každý členský stát zajistí, aby byl každý dozorový úřad 

vybaven lidskými, technickými a finančními zdroji, prostorami a 
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 infrastrukturou, které bude potřebovat pro účinné plnění svých 

úkolů a výkon svých pravomocí, včetně úkolů a pravomocí, jež je 

třeba plnit v rámci vzájemné pomoci, spolupráce a účasti ve sboru. 

 

5.   Každý členský stát zajistí, aby každý dozorový úřad vybíral a 

měl své vlastní zaměstnance, kteří podléhají výlučně řízení členem 

či členy tohoto dozorového úřadu. 

 

6.   Každý členský stát zajistí, aby každý dozorový úřad podléhal 

finanční kontrole, která neovlivní jeho nezávislost, a aby měl 

samostatný veřejný roční rozpočet, který může být součástí 

celkového zemského nebo státního rozpočtu. 

§ 50 (1) Úřad řídí předseda Úřadu, kterého jmenuje a odvolává 

prezident republiky na návrh Senátu. Předseda Úřadu se 

považuje za člena dozorového úřadu podle čl. 53 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Předseda 

Úřadu může pověřit místopředsedu Úřadu trvalým 

plněním některých svých úkolů. Předseda Úřadu se 

považuje za služební orgán podle zákona o státní službě a 

je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu 

státní služby. 

(2) Funkční období předsedy Úřadu je 5 let. Předseda 

Úřadu může být jmenován nejvýše na 2 po sobě jdoucí 

funkční období.  

(3) Předsedou Úřadu může být jmenován pouze občan 

České republiky, který  

a) je plně svéprávný, 

b) dosáhl věku 40 let, 

c) je bezúhonný, splňuje podmínky stanovené jiným 

Celex č. 

32016R0679 

 

Čl. 53 

Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu 

 

1.   Členské státy stanoví, že každý člen jejich dozorových úřadů 

je jmenován transparentním způsobem: 

- parlamentem, 

- vládou, 

- hlavou státu, nebo 

- nezávislým subjektem, kterému toto jmenování svěří právo 

členského státu. 

 

2.   Každý člen musí mít kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti, 

zejména v oblasti ochrany osobních údajů, potřebné k plnění 

svých povinností a výkonu svých pravomocí. 

 

3.   Povinnosti člena končí uplynutím jeho funkčního období, 

odstoupením nebo povinným odchodem do důchodu v souladu s 

právem daného členského státu. 

 

4.   Člena může být odvolán pouze v případě závažného pochybení 

nebo pokud přestane splňovat podmínky pro plnění svých 

povinností. 
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právním předpisem7) a jeho znalosti, zkušenosti a 

morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji 

funkci řádně zastávat, a 

d) získal vysokoškolské vzdělání absolvováním 

magisterského studijního programu zaměřeného na právo 

nebo informatiku, má potřebnou úroveň znalostí 

anglického, německého nebo francouzského jazyka a 

nejméně 5 let praxe v oblasti ochrany osobních údajů 

nebo lidských práv a základních svobod. 

(4) Za bezúhonnou se pro účel tohoto zákona považuje 

fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro 

úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z 

nedbalosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

(5) S výkonem funkce předsedy Úřadu je neslučitelná 

funkce poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, 

jakákoliv funkce ve veřejné správě a členství v politické 

straně nebo politickém hnutí. 

(6) Předseda Úřadu nesmí zastávat jinou placenou funkci, 

být v dalším pracovním poměru ani vykonávat 

výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku 

a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a 

umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo 

neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Úřadu. 

(7) Z funkce může být předseda Úřadu odvolán, přestal-li 

splňovat některou z podmínek pro jeho jmenování. 

§ 51 (1) Úřad má 2 místopředsedy, které na návrh předsedy 

Úřadu jmenuje a odvolává Senát. Místopředseda Úřadu je 

Celex č. 

32016R0679 
Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu 
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ředitelem sekce. Místopředseda Úřadu se považuje za 

člena dozorového úřadu podle čl. 53 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

(2) Místopředseda Úřadu zastupuje předsedu Úřadu v 

jeho nepřítomnosti; pořadí zastupování se řídí pořadím, 

ve kterém byli místopředsedové Úřadu jmenováni, včetně 

případného bezprostředně předcházejícího funkčního 

období. 

(3) Ustanovení § 50 odst. 2 až 7 se použijí obdobně. 

 

Čl. 53 

1.   Členské státy stanoví, že každý člen jejich dozorových úřadů 

je jmenován transparentním způsobem: 

- parlamentem, 

- vládou, 

- hlavou státu, nebo 

- nezávislým subjektem, kterému toto jmenování svěří právo 

členského státu. 

 

2.  Každý člen musí mít kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti, 

zejména v oblasti ochrany osobních údajů, potřebné k plnění 

svých povinností a výkonu svých pravomocí. 

 

3.  Povinnosti člena končí uplynutím jeho funkčního období, 

odstoupením nebo povinným odchodem do důchodu v souladu s 

právem daného členského státu. 

 

4.   Člena může být odvolán pouze v případě závažného pochybení 

nebo pokud přestane splňovat podmínky pro plnění svých 

povinností. 

§ 52 odst. 1 (1) Ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle hlavy 

II Úřad 

a) při provádění auditu podle čl. 58 odst. 1 písm. b) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

postupuje podle kontrolního řádu, 

b) při postupu podle čl. 58 odst. 1 písm. d) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 může 

správce vyzvat k vyjasnění nebo nápravě, 

c) sdělením upozorňuje správce nebo zpracovatele, že 

zamýšleným zpracováním osobních údajů zřejmě poruší 

své povinnosti,  

Celex č. 
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Čl. 58 odst. 1 

písm. a, d, 

odst. 2 písm. a, 

i, h, odst. 3 

písm. d, e, f, g 

Pravomoci 

 

1.   Každý dozorový úřad má všechny tyto vyšetřovací pravomoci: 

a) nařídit správci a zpracovateli, případně zástupci správce nebo 

zpracovatele, aby mu poskytli veškeré informace, které potřebuje 

k plnění svých úkolů; 

b) provádět vyšetřování formou auditů ochrany údajů; 

c) provádět přezkum osvědčení vydaných v souladu s čl. 42 odst. 

7; 

d) ohlásit správci nebo zpracovateli údajné porušení tohoto 

nařízení; 

e) získat od správce a zpracovatele přístup ke všem osobním 

údajům a ke všem informacím, které potřebuje k výkonu svých 

úkolů; 

f) získat přístup do všech prostor, v nichž správce a zpracovatel 
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d) může stanovit vyhláškou kritéria nebo požadavky 

podle čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 5 nebo čl. 43 odst. 1 písm. 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679,  

e) může nařídit subjektu pro vydávání osvědčení, aby 

odebral osvědčení, které tento subjekt vydal podle čl. 42 a 

43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679,  

f) schvaluje kodexy chování; je-li kodex chování v 

rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, Úřad jeho schválení zamítne, a 

g) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

standardní smluvní doložky přijaté podle čl. 28 odst. 8 

nebo čl. 46 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

působí, včetně přístupu k veškerému zařízení a prostředkům 

určeným ke zpracování údajů, v souladu s procesním právem Unie 

nebo členského státu. 

 

2.   Každý dozorový úřad má všechny tyto nápravné pravomoci: 

a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace 

zpracování pravděpodobně porušují toto nařízení; 

b) udělit napomenutí správci či zpracovateli, jehož operace 

zpracování porušily toto nařízení; 

c) nařídit správci nebo zpracovateli, aby vyhověli žádostem 

subjektu údajů o výkon jeho práv podle tohoto nařízení; 

d) nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do 

souladu s tímto nařízením, a to případně předepsaným způsobem a 

ve stanovené lhůtě; 

e) nařídit správci, aby subjektu údajů oznámil případy porušení 

zabezpečení osobních údajů; 

f) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho 

zákazu; 

g) nařídit opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení 

zpracování podle článků 16, 17 a 18 a ohlašování takových 

opatření příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny podle čl. 

17 odst. 2 a článku 19; 

h) odebrat osvědčení nebo nařídit, aby subjekt pro vydávání 

osvědčení odebral osvědčení vydané podle článků 42 a 43, nebo 

aby osvědčení nevydal, pokud požadavky na osvědčení plněny 

nejsou nebo již přestaly být plněny; 

i) uložit správní pokutu podle článku 83 vedle či namísto opatření 

uvedených v tomto odstavci, podle okolností každého jednotlivého 

případu; 

j) nařídit přerušení toků údajů příjemci ve třetí zemi nebo toků 

údajů mezinárodní organizaci. 

 

3.   Každý dozorový úřad má všechny tyto povolovací a poradní 

pravomoci: 
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a) poskytovat poradenství správci v souladu s postupem předchozí 

konzultace podle článku 36; 

b) z vlastního podnětu nebo na požádání vydávat stanoviska 

určená vnitrostátnímu parlamentu, vládě členského státu nebo v 

souladu s právem členského státu dalším institucím a subjektům, 

jakož i veřejnosti, ohledně veškerých otázek souvisejících s 

ochranou osobních údajů; 

c) povolovat zpracování uvedené v čl. 36 odst. 5, pokud právo 

členského státu takové předchozí povolení vyžaduje; 

d) vydávat stanoviska a schvalovat návrhy kodexů chování podle 

čl. 40 odst. 5; 

e) akreditovat subjekty pro vydávání osvědčení podle článku 43; 

f) vydávat osvědčení a schvalovat kritéria pro vydávání osvědčení 

podle čl. 42 odst. 5; 

g) přijímat standardní doložky o ochraně údajů podle čl. 28 odst. 8 

a čl. 46 odst. 2 písm. d); 

h) povolovat smluvní doložky podle čl. 46 odst. 3 písm. a); 

i) povolovat správní ujednání podle čl. 46 odst. 3 písm. b); 

j) schvalovat závazná podniková pravidla podle článku 47. 

 

4.   Výkon pravomocí svěřených tímto článkem dozorovému úřadu 

podléhá vhodným zárukám, včetně účinné soudní ochrany a 

spravedlivého procesu, stanoveným v právu Unie a členského státu 

v souladu s Listinou. 

 

5.   Každý členský stát v právních předpisech stanoví, že jeho 

dozorový úřad má pravomoc upozornit na porušení tohoto nařízení 

justiční orgány, a pokud je to vhodné, zahájit soudní řízení či se do 

něj jinak zapojit s cílem vymoci dodržení tohoto nařízení. 

 

6.   Každý členský stát může v právních předpisech stanovit, že 

jeho dozorový úřad má další pravomoci než ty uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 3. Výkon těchto pravomocí nesmí narušit účinné 

fungování kapitoly VII. 
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§ 52 odst. 

2, 3 

(2) Ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle hlavy 

III, nejde-li o zpracování osobních údajů prováděné 

soudy a státními zastupitelstvími, Úřad 

a) provádí dozor nad dodržováním povinností 

stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, 

b) ověřuje zákonnost zpracování osobních údajů na 

podnět subjektu údajů podle § 29, 

c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností 

stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a 

informuje o jejich vyřízení, 

d) projednává přestupky a ukládá pokuty,  

e) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, 

f) informuje veřejnost o rizicích, pravidlech, zárukách a 

právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů,  

g) informuje správce a zpracovatele o jejich povinnostech 

v oblasti ochrany osobních údajů a 

h) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem. 

(3) Úřad dále 

a) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o 

své činnosti, 

b) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a 

z přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

c) i bez žádosti poskytuje Parlamentu vyjádření k návrhu 

právního předpisu, který upravuje zpracování osobních 
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Čl. 46 odst. 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly 

1.   Každý členský stát stanoví, že každý dozorový úřad na jeho 

území: 

a) monitoruje a vymáhá uplatňování této směrnice a prováděcích 

opatření k ní; 

b) zvyšuje povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a 

právech v souvislosti se zpracováním a podporuje porozumění 

těmto otázkám; 

c) v souladu s právem členského státu poskytuje poradenství 

parlamentu, vládě a dalším orgánům a institucím svého členského 

státu ohledně legislativních a správních opatření týkajících se 

ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním; 

d) podporuje povědomí správců a zpracovatelů o jejich 

povinnostech podle této směrnice; 

e) na požádání poskytuje všem subjektům údajů informace o 

výkonu jejich práv podle této směrnice a, je-li to vhodné, 

spolupracuje za tímto účelem s dozorovými úřady v jiných 

členských státech; 

f) vyřizuje stížnosti, které mu podá subjekt údajů nebo subjekt, 

organizace či sdružení v souladu s článkem 55, a ve vhodné míře 

prošetřuje předmět stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje 

stěžovatele o pokroku a o výsledku šetření, zejména v případech, 

kdy je zapotřebí dalšího šetření nebo koordinace s jiným 

dozorovým úřadem; 

g) ověřuje zákonnost zpracování podle článku 17 a v přiměřené 

lhůtě informuje subjekt údajů o výsledku daného ověření podle 

odstavce 3 uvedeného článku nebo o důvodech, proč ověření 

nebylo provedeno; 

h) s cílem zajistit soudržné uplatňování a vymáhání této směrnice 

spolupracuje s dalšími dozorovými úřady, mimo jiné formou 

sdílení informací, a s těmito úřady si vzájemně poskytuje pomoc; 

i) provádí šetření o uplatňování této směrnice, mimo jiné na 

základě informací obdržených od jiného dozorového úřadu či 
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údajů, není-li navrhovatelem vláda, a 

d) podílí se na činnosti Evropského sboru pro ochranu 

osobních údajů, spolupracuje s obdobnými úřady jiných 

států, s orgány Evropské unie a s orgány mezinárodních 

organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 47 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 49 

 

 

 

 

 

 

Celex č. 

32016R679 

 

Čl. 59 

jiného orgánu veřejné moci; 

j) monitoruje vývoj v relevantních oblastech, pokud má vliv na 

ochranu osobních údajů, zejména vývoj informačních a 

komunikačních technologií; 

k) poskytuje poradenství o operacích zpracování uvedených v 

článku 28 a 

l) přispívá k činnostem sboru. 

 

2.   Každý dozorový úřad usnadňuje podávání stížností uvedených 

v odst. 1 písm. f) takovými opatřeními, jako je poskytnutí 

formuláře pro podávání stížností, který lze vyplnit i v elektronické 

formě, aniž jsou vyloučeny jiné komunikační prostředky. 

 

Pravomoci 
3.   Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý 

dozorový úřad má účinné poradní pravomoci poskytovat 

poradenství správci v souladu s postupem předchozí konzultace 

podle článku 28 a z vlastního podnětu nebo na požádání vydávat 

stanoviska určená svému parlamentu a své vládě nebo, v souladu 

se svým vnitrostátním právem, dalším institucím a subjektům, 

jakož i veřejnosti, ohledně veškerých otázek souvisejících s 

ochranou osobních údajů. 

 

Zprávy o činnosti 

Každý dozorový úřad vypracovává výroční zprávy o své činnosti, 

které mohou obsahovat seznam druhů ohlášených porušení a 

druhů uložených sankcí. Tyto zprávy předkládá parlamentu a 

vládě svého členského státu a dalším orgánům určeným právem 

členského státu. Dále je zpřístupní veřejnosti, Komisi a sboru. 

 

Zprávy o činnosti 

Každý dozorový úřad vypracovává výroční zprávy o své činnosti, 

které mohou obsahovat seznam druhů ohlášených porušení a 

druhů opatření přijatých podle čl. 58 odst. 2. Tyto zprávy 
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předkládá vnitrostátnímu parlamentu, vládě a dalším orgánům 

určeným právem dotčeného členského státu. Dále je zpřístupní 

veřejnosti, Komisi a sboru. 

§ 54  (1) Úřad poskytuje v oblasti ochrany osobních údajů 

podle hlavy III pomoc, včetně provedení šetření, kontrol 

nebo poskytnutí informací, dozorovým úřadům jiných 

členských států Evropské unie a států, které uplatňují 

předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/680.  

(2) Žádost dozorového úřadu jiného členského státu 

Evropské unie nebo státu, který uplatňuje právní předpisy 

k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/680, podle odstavce 1 Úřad vyřídí bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne 

jejího podání, ledaže k poskytnutí pomoci není Úřad 

oprávněn nebo by jím došlo k porušení zákona. 

(3) O vyřízení žádosti podle odstavce 2 nebo důvodech 

jejího nevyřízení Úřad informuje žádající dozorový úřad.  

(4) Pomoc podle odstavce 1 se poskytuje na náklady 

Úřadu; pokud vyřízení žádosti vyžaduje vynaložení 

neúměrných nákladů, Úřad vyřízení žádosti odloží, dokud 

nedojde k dosažení dohody se žádajícím dozorovým 

úřadem o způsobu úhrady takových nákladů.  

(5) Pokud vyřízení žádosti Úřadu v cizině vyžaduje 

vynaložení neúměrných nákladů, může být s jeho 

souhlasem žádost vyřízena na jeho náklady. 

 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 50 

Vzájemná pomoc 

1.   Každý členský stát stanoví, že si jeho dozorové úřady 

vzájemně poskytují relevantní informace a pomoc v zájmu 

soudržného provádění a uplatňování této směrnice, a zavedou 

opatření pro účinnou vzájemnou spolupráci. Vzájemná pomoc 

zahrnuje zejména žádosti o informace a opatření v oblasti dozoru, 

například žádosti o provedení konzultací, inspekcí a šetření. 

 

2.   Každý členský stát stanoví, že každý dozorový úřad přijme 

veškerá vhodná opatření nutná k vyřízení žádosti jiného 

dozorového úřadu, a to bez zbytečného odkladu a nejpozději za 

jeden měsíc od obdržení žádosti. K těmto opatřením může patřit 

zejména předávání relevantních informací o průběhu šetření. 

 

3.   Žádosti o pomoc musí obsahovat všechny potřebné informace 

včetně svého účelu a důvodů. Vyměňované informace se použijí 

pouze pro účely, pro které byly vyžádány. 

 

4.   Dožádaný dozorový úřad nesmí odmítnout žádosti vyhovět, 

ledaže: 

a) není pro předmět žádosti nebo pro opatření, o jejichž výkon je 

žádán, příslušný; nebo 

b) vyhověním žádosti by došlo k porušení této směrnice nebo 

práva Unie či členského státu, kterému tento úřad podléhá. 

 

5.   Dožádaný dozorový úřad informuje žádající dozorový úřad o 

výsledcích nebo případně o pokroku či opatřeních, jež byla přijata 

k vyřízení žádosti. Jestliže dožádaný dozorový úřad žádosti 

nevyhoví na základě odstavce 4, uvede důvody svého rozhodnutí. 

 

6.   Dožádané dozorové úřady poskytují informace, které po nich 
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žádají jiné dozorové úřady, zpravidla v elektronické formě za 

použití standardizovaného formátu. 

 

7.   Dožádané dozorové úřady za žádné úkony, které provedou na 

základě žádosti o vzájemnou pomoc, neúčtují poplatky. Dozorové 

úřady se mohou dohodnout na pravidlech pro vzájemné 

odškodnění za zvláštní výdaje vyplývající z poskytnutí vzájemné 

pomoci ve výjimečných případech. 

 

8.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů určit formát a 

postupy pro vzájemnou pomoc podle tohoto článku a může určit, 

jak má probíhat elektronická výměna informací mezi dozorovými 

úřady navzájem a mezi dozorovými úřady a sborem. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 

odst. 2. 

§ 55 (1) Výroční zpráva Úřadu obsahuje zejména informace o 

provedené kontrolní činnosti a její zhodnocení, informace 

o stavu v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů v 

České republice a jeho zhodnocení a zhodnocení ostatní 

činnosti Úřadu, včetně dozoru nad zpracováním osobních 

údajů podle hlavy II tohoto zákona.  

(2) Výroční zprávu předkládá předseda Úřadu Parlamentu 

a vládě do 3 měsíců od skončení rozpočtového roku. 

Celex č. 

32016R679 

 

Čl. 59 

 

 

 

 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 49 

Zprávy o činnosti 

Každý dozorový úřad vypracovává výroční zprávy o své činnosti, 

které mohou obsahovat seznam druhů ohlášených porušení a 

druhů opatření přijatých podle čl. 58 odst. 2. Tyto zprávy 

předkládá vnitrostátnímu parlamentu, vládě a dalším orgánům 

určeným právem dotčeného členského státu. Dále je zpřístupní 

veřejnosti, Komisi a sboru. 

 

Zprávy o činnosti 

Každý dozorový úřad vypracovává výroční zprávy o své činnosti, 

které mohou obsahovat seznam druhů ohlášených porušení a 

druhů uložených sankcí. Tyto zprávy předkládá parlamentu a 

vládě svého členského státu a dalším orgánům určeným právem 

členského státu. Dále je zpřístupní veřejnosti, Komisi a sboru. 

§ 56 (1) Úřad je oprávněn seznamovat se se všemi 

informacemi nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. 

To platí i pro informace chráněné povinností mlčenlivosti 

podle jiného právního předpisu, nestanoví-li jiný právní 

Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 24 odst. 3 

 

 

Záznamy o činnostech zpracování 

 

3.   Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se vyhotovují písemně, a 

to i v elektronické formě. 
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předpis9) pro přístup Úřadu k takovým údajům jiné 

podmínky.  

(2) S informacemi chráněnými povinností mlčenlivosti 

podle zákona o advokacii je Úřad oprávněn se 

seznamovat pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce 

České advokátní komory (dále jen „komora“), kterého 

ustanoví předseda komory z řad jejích zaměstnanců nebo 

z řad advokátů. Odmítne-li zástupce komory souhlas 

udělit, bezodkladně zajistí na písemnou žádost Úřadu 

důvěrnost a neporušenost informací podle věty první a 

bezodkladně předá kontrolní radě komory písemnou 

žádost Úřadu o nahrazení souhlasu zástupce komory 

rozhodnutím kontrolní rady komory. Nerozhodne-li 

kontrolní rada komory o žádosti Úřadu tak, že nahrazuje 

souhlas zástupce komory, ve lhůtě 30 dnů ode dne 

doručení žádosti zástupcem komory, lze souhlas zástupce 

komory nahradit na návrh Úřadu rozhodnutím soudu 

podle zákona o zvláštních řízeních soudních. 

(3) Úřad vyloučí z nahlížení do spisu informace, které 

jsou obchodním, bankovním nebo jiným obdobným 

zákonem chráněným tajemstvím, informace, které 

požívají autorskoprávní ochrany, a informace podle 

odstavce 1 věty druhé nebo odstavce 2, pokud do spisu 

umožní nahlédnout osobě odlišné od osoby, od níž byly 

tyto informace získány. V řízení o uložení povinnosti 

Úřad zpřístupní účastníkovi řízení informace vyloučené 

podle věty první, pokud jimi byl nebo bude proveden 

důkaz. Před zpřístupněním informace musí být účastník 

 

 

 

 

Čl. 25 odst. 3 

 

 

 

Čl. 28 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 37 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

Čl. 38 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

Čl. 47 odst. 1 

 

 

 

Správce a zpracovatel je na požádání poskytnou dozorovému 

úřadu. 

 

 

Vedení logů 

3.   Správce a zpracovatel poskytnou tyto logy na požádání 

dozorovému úřadu. 

 

Předchozí konzultace dozorového úřadu 

4.   Členské státy stanoví, že správce poskytne dozorovému úřadu 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 27 a na 

požádání mu poskytne jakékoli další informace, jež dozorovému 

úřadu umožní posoudit soulad zpracování s touto směrnicí, a 

zejména posoudit rizika z hlediska ochrany osobních údajů 

subjektu údajů a související záruky. 

 

Předání založené na vhodných zárukách 

3.   Je-li předání osobních údajů založeno na odst. 1 písm. b), musí 

být zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání 

zpřístupněna dozorovému úřadu, přičemž musí obsahovat mimo 

jiné den a čas předání, informace o přijímajícím příslušném 

orgánu, důvody předání a předané osobní údaje. 

 

Výjimky pro specifické situace 

3.   Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být 

zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání 

zpřístupněna dozorovému úřadu, přičemž musí obsahovat mimo 

jiné den a čas předání, informace o přijímajícím příslušném 

orgánu, důvody předání a předané osobní údaje. 

 

Pravomoci 
1.   Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý 

dozorový úřad má účinné vyšetřovací pravomoci. Tyto pravomoci 

zahrnují přinejmenším pravomoc získat od správce a zpracovatele 
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řízení nebo jeho zástupce poučen o ochraně, kterou 

informace požívá; o poučení se sepíše protokol. Právo na 

přístup k takovým informacím nezahrnuje právo činit si 

výpisy nebo právo na pořízení kopií informací.  

(4) Odstavcem 1 není dotčena povinnost kontrolujícího 

prokázat oprávnění k přístupu k utajované informaci. 

přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům a k veškerým 

informacím, které potřebuje k plnění svých úkolů. 

§ 58 Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo 

uložené na jeho základě při zpracování osobních údajů 

podle hlavy II nebo nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679, nebo podle hlavy III, může Úřad 

uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků a 

stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 

Celex č. 

32016R679 

 

Čl. 58 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravomoci 

2.   Každý dozorový úřad má všechny tyto nápravné pravomoci: 

a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace 

zpracování pravděpodobně porušují toto nařízení; 

b) udělit napomenutí správci či zpracovateli, jehož operace 

zpracování porušily toto nařízení; 

c) nařídit správci nebo zpracovateli, aby vyhověli žádostem 

subjektu údajů o výkon jeho práv podle tohoto nařízení; 

d) nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do 

souladu s tímto nařízením, a to případně předepsaným způsobem a 

ve stanovené lhůtě; 

e) nařídit správci, aby subjektu údajů oznámil případy porušení 

zabezpečení osobních údajů; 

f) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho 

zákazu; 

g) nařídit opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení 

zpracování podle článků 16, 17 a 18 a ohlašování takových 

opatření příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny podle čl. 

17 odst. 2 a článku 19; 

h) odebrat osvědčení nebo nařídit, aby subjekt pro vydávání 

osvědčení odebral osvědčení vydané podle článků 42 a 43, nebo 

aby osvědčení nevydal, pokud požadavky na osvědčení plněny 

nejsou nebo již přestaly být plněny; 

i) uložit správní pokutu podle článku 83 vedle či namísto opatření 

uvedených v tomto odstavci, podle okolností každého jednotlivého 

případu; 
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Celex č. 

32016L0680 

 

Čl. 47 odst. 2 

j) nařídit přerušení toků údajů příjemci ve třetí zemi nebo toků 

údajů mezinárodní organizaci. 

 

 

Pravomoci 
2.   Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý 

dozorový úřad má účinné nápravné pravomoci, jako je například 

pravomoc: 

a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace 

zpracování pravděpodobně porušují předpisy přijaté na základě 

této směrnice; 

b) nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do 

souladu s předpisy přijatými na základě této směrnice, a to 

případně předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě, zejména 

tím, že nařídí opravu nebo výmaz osobních údajů či omezení 

zpracování podle článku 16; 

c) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho 

zákazu. 

§ 59 odst. 

2, 3 

(2) Obec, která nevykonává přenesenou působnost v 

rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

dobrovolný svazek takových obcí, příspěvková 

organizace zřizovaná takovou obcí nebo právnická osoba 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 

zřizovaná obcí nebo dobrovolným svazkem obcí se 

dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění 

osobních údajů stanovený jiným právním předpisem10). 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do… 

c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 

spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

Celex č. 

32016L0679 

 

Čl. 83 odst. 7 

7.   Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů 

podle čl. 58 odst. 2, může každý členský stát stanovit pravidla 

týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní 

pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v 

daném členském státě. 
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přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem. 

§ 60 (1) Správce nebo zpracovatel podle hlavy II se dopustí 

přestupku tím, že 

a) poruší některou z povinností podle čl. 8, 11, 25 až 39, 

42 až 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 nebo hlavy II, 

b) poruší některou ze základních zásad pro zpracování 

osobních údajů podle čl. 5 až 7 nebo 9 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,  

c) poruší některé z práv subjektu údajů podle čl. 12 až 22 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

nebo hlavy II,  

d) nesplní příkaz nebo poruší omezení zpracování 

osobních údajů nebo nedodrží přerušení toků údajů 

uložené Úřadem podle čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679, nebo 

e) neposkytne Úřadu přístup k údajům, informacím a 

prostorám podle čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  

(2) Subjekt pro vydávání osvědčení se dopustí přestupku 

tím, že poruší některou z povinností podle čl. 42 a 43 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

nebo hlavy II.  

(3) Subjekt pro monitorování souladu se dopustí 
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čl. 83 odst. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Na výkon pravomocí dozorovým úřadem podle tohoto článku 

se vztahují vhodné procesní záruky v souladu s právem Unie a 

členského státu, včetně účinné soudní ochrany a spravedlivého 

procesu. 
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přestupku tím, že poruší některou z povinností podle čl. 

41 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. 

(4) Úřad může upustit od uložení správního trestu také 

tehdy, pokud uloží opatření podle § 52 odst. 1 písm. e) 

nebo § 58. 

(5) Správcům a zpracovatelům uvedeným v čl. 83 odst. 7 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

lze uložit pokutu do … Správci a zpracovateli podle věty 

první, který je obcí, která nevykonává přenesenou 

působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, dobrovolným svazkem takových obcí, 

příspěvkovou organizací takové obce nebo právnickou 

osobou vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí, lze uložit pokutu do... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 83 odst. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné podmínky pro ukládání správních pokut 

7.   Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů 

podle čl. 58 odst. 2, může každý členský stát stanovit pravidla 

týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní 

pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v 

daném členském státě. 

§ 61 (1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že při 

zpracování osobních údajů 

a) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) nestanoví účel 

zpracování osobních údajů nebo stanoveným účelem 

zpracování osobních údajů poruší povinnost nebo 

překročí oprávnění vyplývající z jiného zákona, 

b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nepřijme opatření 

zajišťující, aby osobní údaje byly přesné ve vztahu k 

povaze a účelu jejich zpracování, 

c) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c) uchovává osobní 

údaje po dobu delší než nezbytnou k dosažení účelu jejich 
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Čl. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankce 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení předpisů 

přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 
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zpracování, 

d) v rozporu s § 25 neposkytne subjektu údajů informace 

v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem, 

e) v rozporu s § 26 odst. 2 nevyhoví žádosti subjektu 

údajů uvedené v § 26 odst. 1, 

f) v rozporu s § 27 odst. 5 nevyhoví žádosti subjektu 

údajů uvedené v § 27 odst. 1 nebo 2, 

g) v rozporu s § 30 odst. 1 až 3 nepřijme technická a 

organizační opatření nebo nevede jejich dokumentaci, 

h) v rozporu s § 30 odst. 4 nevede písemné přehledy o 

všech typových činnostech zpracování osobních údajů, 

i) v rozporu s § 34 odst. 1 nepořizuje záznamy, 

j) v rozporu s § 34 odst. 3 využije záznamy k jinému 

účelu, 

k) v rozporu s § 35 neprovede posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, 

l) v rozporu s § 36 odst. 1 nepožádá Úřad o projednání 

připravovaného zpracování osobních údajů, 

m) v rozporu s § 37 zasáhne do práv a právem 

chráněných zájmů subjektu údajů nebo způsobí jiný 

obdobně závažný následek pro subjekt údajů, 

n) v rozporu s § 38 odst. 1 nepřijme organizační a 

technická opatření k zajištění odpovídající úrovně 

zabezpečení osobních údajů, 
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o) v rozporu s § 38 odst. 2 nepřijme nezbytná opatření, 

p) v rozporu s § 39 odst. 1 neohlásí porušení zabezpečení 

osobních údajů Úřadu, 

q) v rozporu s § 40 odst. 1 neoznámí porušení 

zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, 

r) neprovede uložené opatření k nápravě ve lhůtě 

stanovené Úřadem, 

s) poruší omezení zpracování zvláštních kategorií 

osobních údajů podle jiného právního předpisu5), 

t) poruší povinnost jmenovat pověřence podle jiného 

právního předpisu5),  

u) poruší povinnost informovat o nesprávném předání 

nebo o předání nepřesných osobních údajů podle § 30 

odst. 5 nebo podle jiného právního předpisu5),  

v) poruší některou z podmínek podle jiného právního 

předpisu5) pro předání osobních údajů do mezinárodní 

organizace nebo státu, který neuplatňuje právní předpisy 

k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/680, nebo 

w) poruší povinnost prověřovat potřebnost dalšího 

zpracování nebo vymazat osobní údaje podle jiného 

právního předpisu5). 

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo při zpracování osobních 

údajů  

a) v rozporu s § 32 odst. 4 nevede přehledy o všech 
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typových činnostech zpracování osobních údajů, 

b) v rozporu s § 32 odst. 5 neoznámí spravujícímu orgánu 

porušení zabezpečení osobních údajů, 

c) v rozporu s § 33 nezpracovává osobní údaje pouze 

podle pokynů spravujícího orgánu nebo podle zákona, 

d) v rozporu s § 34 odst. 1 nepořizuje záznamy, 

e) v rozporu s § 34 odst. 3 využije záznamy k jinému 

účelu, 

f) v rozporu s § 38 odst. 1 nepřijme organizační a 

technická k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení 

osobních údajů,  

g) v rozporu s § 38 odst. 2 nepřijme nezbytná opatření, 

h) neprovede uložené opatření k nápravě ve lhůtě 

stanovené Úřadem, 

i) poruší omezení zpracování zvláštních kategorií 

osobních údajů podle jiného právního předpisu5), 

j) poruší povinnost jmenovat pověřence podle jiného 

právního předpisu5),  

k) poruší povinnost informovat o nesprávném předání 

nebo o předání nepřesných osobních údajů podle § 30 

odst. 5 nebo podle jiného právního předpisu5),  

l) poruší některou z podmínek podle jiného právního 

předpisu5) pro předání osobních údajů do mezinárodní 

organizace nebo státu, který neuplatňuje právní předpisy 

k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2016/680, nebo 

m) poruší povinnost prověřovat potřebnost dalšího 

zpracování nebo vymazat osobní údaje podle jiného 

právního předpisu5). 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do 

10 000 000 Kč. 

§ 62 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává úřad. 

(2) Pokutu vybírá úřad. 

 

 

Celex č. 

32016L0680 

Čl. 57 

 

Sankce 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení předpisů 

přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

 

 

§ 63 

 

 

 

Aniž řízení o přestupku podle tohoto zákona zahájí, může 

Úřad věc usnesením odložit též, jestliže je vzhledem k 

významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného 

zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, 

jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, 

nebo vzhledem k chování podezřelého po spáchání činu 

zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout 

provedením řízení o přestupku, bylo dosaženo nebo jej 

lze dosáhnout jinak. Usnesení o odložení věci podle věty 

první se pouze poznamená do spisu. 
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Čl. 58 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Pravomoci 

2.   Každý dozorový úřad má všechny tyto nápravné pravomoci: 

a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace 

zpracování pravděpodobně porušují toto nařízení; 

b) udělit napomenutí správci či zpracovateli, jehož operace 

zpracování porušily toto nařízení; 

c) nařídit správci nebo zpracovateli, aby vyhověli žádostem 

subjektu údajů o výkon jeho práv podle tohoto nařízení; 

d) nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do 

souladu s tímto nařízením, a to případně předepsaným způsobem a 

ve stanovené lhůtě; 

e) nařídit správci, aby subjektu údajů oznámil případy porušení 

zabezpečení osobních údajů; 

f) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho 

zákazu; 

g) nařídit opravu či výmaz osobních údajů nebo omezení 

zpracování podle článků 16, 17 a 18 a ohlašování takových 
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Čl. 47 odst. 1, 

2 

 

 

opatření příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny podle čl. 

17 odst. 2 a článku 19; 

h) odebrat osvědčení nebo nařídit, aby subjekt pro vydávání 

osvědčení odebral osvědčení vydané podle článků 42 a 43, nebo 

aby osvědčení nevydal, pokud požadavky na osvědčení plněny 

nejsou nebo již přestaly být plněny; 

i) uložit správní pokutu podle článku 83 vedle či namísto opatření 

uvedených v tomto odstavci, podle okolností každého jednotlivého 

případu; 

j) nařídit přerušení toků údajů příjemci ve třetí zemi nebo toků 

údajů mezinárodní organizaci. 

 

Pravomoci 
1.   Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý 

dozorový úřad má účinné vyšetřovací pravomoci. Tyto pravomoci 

zahrnují přinejmenším pravomoc získat od správce a zpracovatele 

přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům a k veškerým 

informacím, které potřebuje k plnění svých úkolů. 

2.   Každý členský stát právním předpisem stanoví, že každý 

dozorový úřad má účinné nápravné pravomoci, jako je například 

pravomoc: 

a) upozornit správce či zpracovatele, že zamýšlené operace 

zpracování pravděpodobně porušují předpisy přijaté na základě 

této směrnice; 

b) nařídit správci či zpracovateli, aby uvedl operace zpracování do 

souladu s předpisy přijatými na základě této směrnice, a to 

případně předepsaným způsobem a ve stanovené lhůtě, zejména 

tím, že nařídí opravu nebo výmaz osobních údajů či omezení 

zpracování podle článku 16; 

c) uložit dočasné nebo trvalé omezení zpracování, včetně jeho 

zákazu. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

Celex č. 32016R0679 

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

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Celex č. 32016L0680 

 

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 
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