
                                                  IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o zpracování osobních údajů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 18. 8. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 15. 9. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

RVV 1. Požadujeme § 6 vypustit, případně upravit. 

Odůvodnění: 

Věk 13 let je dle našeho názoru příliš nízký. Východisko pro danou 
úpravu spatřujeme v § 34 občanského zákoníku (15 let) nebo v § 37 
téhož zákona (16 let). Nevidíme důvod pro odchylnou úpravu 
od obecného režimu GDPR (General Data Protection Regulation), 
který zřejmě bude v EU převažovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

Pro instituce a agentury bude platit 13 
let, rovněž původní návrh KOM počítal 
s 13 lety dle vzoru USA. Dle našich 
informací bude hranice 13 let v 8 
státech EU.  

RVV 2. Požadujeme v § 50 odst. 5 vypustit slova „nebo státní zastupitelství“. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s argumentem předkladatele, že lze činnost státních 
zastupitelství charakterizovat jako činnost justiční povahy. Státní 
zastupitelství je dle našeho názoru součástí výkonné moci a není tedy 
důvod, aby mělo jiný režim než například Policie ČR. 

Vysvětleno. 

Činnost státních zastupitelství je v řadě 
ohledů justiční povahy a nelze ji 
srovnávat s hierarchicky řízenou mocí 
výkonnou. Postavení státních 
zastupitelství je obšírně pojednáno 
v důvodové zprávě k tomuto 
ustanovení.  
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RVV 3. Požadujeme za § 50 vložit nový § 51 (ostatní paragrafy se 
přečíslují), který včetně nadpisu zní: 

„§ 51 

Pravomoc zahájit soudní řízení nebo vstoupit do něj 

Je-li to vhodné k vymožení dodržení nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, úřad zahájí soudní řízení nebo do něj jako 
vstoupí vedlejší účastník.“ 

Odůvodnění: 

Novým ustanovením dojde k přesnější adaptaci článku 58 odst. 5 
GDPR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Čl. 58(5) GDPR odkazuje například na 
možnost podávat trestní oznámení. 
Toto právo již ÚOOÚ má.  

Vzhledem k tomu, že zbytek čl. 58(5) je 
podmíněn tím, že je to vhodné, není 
nutno to implementovat v případech, 
kdy to vhodné není. České správní 
právo je postaveno na principu, že úřad 
jedná sám, a osoby hledají případně 
ochranu u soudu, ne na tom, že úřad 
navrhuje opatření, která činí soud. 

RVV Doporučující:  

1. V úvodu obecné části důvodové zprávy doporučujeme zavést 
legislativní zkratky pro Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a Směrnici Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016.  

Odůvodnění: 

S názvy obou předpisů je v důvodové zprávě pracováno, nicméně 
jejich užívání není jednotné. Citované legislativní zkratky jsou 
zavedeny až v úvodu zvláštní části důvodové zprávy. 

2. V textu zvláštní části důvodové zprávy na str. 15 a 19 u zákona 
č. 101/2000 Sb. chybí zkratka „č.“. 

Akceptováno. 
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UZSČR 
Obecná připomínka 
Zákon se ve svých hlavách III a IV zabývá podrobnou úpravou pouze 
pro vybrané skupiny správců a zpracovatelů osobních údajů a provádí 
pro ně mírnější úpravu, než stanoví evropské nařízení. Domníváme se, 
že obdobnou míru pozornosti by si zasloužila všechna odvětví, na něž 
evropské nařízení dopadne. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Připomínka změněna na doporučující. 

Implementace v různých hlavách 
respektuje požadavky různých nástrojů 
práva EU. V hlavě III se implementuje 
směrnice 2016/680, v hlavě IV Úmluva 
108. 

UZSČR 
Obecná připomínka 
Návrh zákona nevyužívá právo členského státu stanovit odchylky od 
práv uvedených v článcích 15, 16, 18, 19, 20 a 21 pro osobní údaje 
zpracované pro účely archivace ve veřejném zájmu, ani právo 
členského státu stanovit odchylky od práv uvedených v článcích 15, 
16, 18 a 21 pro osobní údaje zpracované pro účely vědeckého či 
historického výzkumu nebo pro statistické účely, jak mu umožňuje 
článek 89 Obecného nařízení. Navrhujeme stanovit odchylky pro 
uvedené účely v maximální možné šíři. 

Připomínka je doporučující. 

Návrh zákona není jediným předpisem, 
kterým lze tyto výjimky stanovit. Např. 
výjimky pro účely archivace ve 
veřejném zájmu stanoví zákon o 
archivnictví, který je novelizován 
současně předkládaným změnovým 
zákonem. 

UZSČR 
K § 5 

Odůvodnění: 

Z předloženého návrhu ustanovení § 5 není zřejmý jeho soulad s čl. 5 
odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Ustanovení čl. 5 nepovažuje za neslučitelné s původním účelem 
zpracování údajů pro mimo jiné účely vědeckého a historického 
výzkumu dle čl. 89. Ustanovení § 5 upravuje slučitelnost účelů pouze 
při zpracování ve veřejném zájmu. Domníváme se, že zákon nemůže 
omezit slučitelnost účelů dle obecného nařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Bylo doplněno do důvodové zprávy 
v tomto duchu: 

§ 5 je založen na čl. 6(4) a čl. 23 
GDPR. Rozšiřuje slučitelnost účelů i na 
další případy, neomezuje ji. 
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UZSČR 
K § 5 písm. d) - navrhujeme doplnit „veřejného zdravotního pojištění“ – 
obdobně k § 10 písm. d) a § 11 písm.d) 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o upřesnění zákonného výčtu jiného důležitého cíle, tak aby 
byl pregnantně v normě uveden, když jsou uvedeny daňové záležitosti 
a sociální zabezpečení 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Důvodová zpráva byla upravena u 
všech příslušných ustanovení. 

Zákonný výčet musí odpovídat 
možnosti výjimek podle čl. 23(1) 
GDPR. Veřejné zdravotní pojištění je 
záležitostí důležitého cíle veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, lze 
doplnit do důvodové zprávy. 

UZSČR 
K § 6 - navrhujeme věk nezletilců upravit z navrhovaných „13“ let na 
„15“ let. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme umožnit učinit souhlas s nabídkou služeb informační 
společnosti bez souhlasu zákonného zástupce až osobám, které jsou 
schopny ztotožnit svou osobu občanským průkazem. Jinak bude ve 
věkové skupině 13 – 15 let vznikat mnoho sporů o určení věku 
nezletilých. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

Pro instituce a agentury bude platit 13 
let, rovněž původní návrh KOM počítal 
s 13 lety dle vzoru USA. Dle našich 
informací bude hranice 13 let v 8 
státech EU. 

UZSČR 
K § 12 odst. 2 
Doporučujeme vypustit „orgánu činnému v trestním řízení, soudu“. 
 
Odůvodnění: 
Výjimky z úpravy povinné mlčenlivosti pověřence pro ochranu 
osobních údajů a fyzických osob, které se podílejí na plnění jeho úkolů, 
budou v případě řady pověřenců, např. u zdravotní pojišťovny kolidovat 
s úpravou povinnosti mlčenlivosti provedenou v jiných zákonech (viz § 
24a zákona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR; § 23 zákona č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na zdravotní pojištění) a s trestním, resp. občanským 
soudním řádem. Zatímco lze informace, na které se vztahuje povinnost 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 12 se vypouští a 
nahrazuje ustanovením zvyšujícím 
právní jistotu při aplikaci čl. 18(2) 
nařízení 2016/679 na údaje, které má 
správce zákonnou povinnost předat.  

Mlčenlivost pověřence může být 
vycházet i z jiného předpisu, než je 
zákon o zpracování osobních údajů. 
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mlčenlivosti pro trestní řízení podle § 8 odst. 5 TŘ zásadně sdělovat až 
po předchozím souhlasu soudce nebo Policii ČR za podmínek § 68 
zákona č. 273/2008 Sb., o PČR, tak v návrhu je povinnost mlčenlivosti 
vůči orgánům činným v trestním řízení prolomena obecně bez dalšího. 
Obdobně je povinnost mlčenlivosti respektována i v § 124 OSŘ, kde se 
pro účely dokazování požaduje zproštění. Navržené znění § 12 odst. 2 
tedy koliduje se stávající zákonnou úpravu a v praxi by umožňovalo její 
obcházení dotazováním pověřenců bez nutnosti zproštění povinnosti 
mlčenlivosti, resp. bez předchozího souhlasu soudce. 
Obdobné platí i pro úpravu mlčenlivosti zaměstnanců ÚOOÚ v § 56 
odst. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

Pokud je stanovena povinnost 
mlčenlivosti v jiném právním předpise, 
nedochází k jejímu prolomení tím, že 
se pověřenec nemůže dovolávat své 
mlčenlivosti podle navrženého zákona.  

UZSČR 
K § 13 
 
V § 13 je definován veřejný subjekt, který je povinen dle čl. 37 odst. 1 
písm. a) Obecného nařízení jmenovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Definice záměrně nedopadá např. na příspěvkové 
organizace či jiné pomocné instituce, pro které by bylo zavádění 
pověřenců zbytečnou administrativní zátěží, což lze hodnotit velmi 
kladně. V případech, kdy taková instituce provádí zpracování, jež 
vyžaduje nasazení pověřence, bude pokryta ustanoveními čl. 37 odst. 
1 písm. b) nebo c) nařízení (například zdravotnická nebo pečovatelská 
zařízení, protože provádějí systematický monitoring subjektů údajů 
nebo rozsáhlé zpracování citlivých údajů). Naopak pokud takové 
zpracování neprovádí, ani není ve zvláštním vztahu k subjektům údajů, 
bylo by zavádění pověřenců zbytečnou administrativní zátěží. 

Tato definice je omezena pouze pro pouze pro účel článku 37 odst. 1 
písm. a) Obecného nařízení. Není tedy zřejmé, v jaké šíři se na tyto 
veřejné subjekty vztahuje výjimka stanovená v § 62 Návrhu ZOOU ve 
vztahu k článku 83 odst. 7 Obecného nařízení. I v případě 
příspěvkových organizací totiž platí (jak uvádí důvodová zpráva k 
návrhu), že finanční prostředky těchto institucí zpravidla plynou z 
veřejných rozpočtů. Navrhujeme tedy jednoznačně vymezit veřejný 

Vysvětleno v DZ. 

Zúžená definice v § 13 záměrně 
dopadá jen na čl. 37(1)(c) Obecného 
nařízení, vymezující okruh subjektů, 
povinných jmenovat pověřence (pro 
účely ochrany osobních údajů).  

Předkladatel se domnívá, že vzhledem 
k faktu, že v právním řádu není pojem 
„veřejný subjekt“ nebo jeho ekvivalent 
definován, není namístě takovou 
širokou definici, která hrozí 
opomenutím nějakého prvku, zavádět 
zákonem ani nyní.  

Důvodová zpráva uvede, že pro účely 
čl. 83(7) Obecného nařízení je nutno 
pojem „veřejný subjekt“ chápat široce a 
je namístě přihlédnout k pojmu „veřejné 
instituce“ v rámci definice povinných 
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subjekt i pro účely článku 83 odst. 7, a to šířeji, než je vymezen v § 13. 
V opačném případě by mohlo docházet ke sporným situacím, zda se 
výjimka na konkrétní subjekt vztahuje, či nikoli. 

Tato připomínka je zásadní. 

subjektů ve smyslu § 2 zákona 
106/1999 Sb. Rovné podmínky na 
volném trhu nicméně vyžadují, aby za 
„veřejný subjekt“ nebyl považován 
podnik.  

 

UZSČR 
K § 13 
S ohledem na obecné rámcové vymezení veřejných subjektů a 
relevanci tohoto vymezení pro  ukládání  správních pokut, potřebujeme 
vyjasnit, zda mezi veřejné subjekty budou spadat i zdravotní pojišťovny 
a v tomto smyslu doplnit i důvodovou zprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Podle názoru předkladatele bude mezi 
veřejné subjekty, nikoli však podle § 
13, spadat VZP, nikoli jiné zdravotní 
pojišťovny zřízené podle jiného 
předpisu. Bylo stručně doplněno do DZ 
k § 61. 

UZSČR 
K § 13 
Navrhujeme doplnit ustanovení o text:  
"Další povinnosti, vyplývající z Obecného nařízení, se netýkají 
veřejného subjektu zaměstnávajícího méně než 250 osob, ledaže 
zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva 
a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje 
zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo 
osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných 
činů uvedených v článku 10 Obecného nařízení." 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že subjekty zaměstnávající méně než 250 
zaměstnanců, nemají, až na zmíněné výjimky, povinnost vést záznamy 
o zpracování osobních údajů, je nelogické, aby měly např. povinnost 
jmenovat pověřence pro zpracování osobních údajů, což je nová, 
důležitá a zatěžující povinnost pro každý veřejný subjekt. 

Neakceptováno. 

Připomínka změněna na doporučující. 

Výjimka z vedení záznamů podle čl. 30 
Obecného nařízení se vztahuje jen na 
střední a malé podniky, nikoli na 
veřejné subjekty s méně než 250 
zaměstnanci.  

Obecné nařízení neposkytuje základ 
pro výjimku ze všech povinností; 
předkladatel by se přijetím této 
připomínky dostal do zcela jasného 
rozporu s nařízením. 
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Tato připomínka je zásadní. 

UZSČR 
Nad rámec návrhu zákona 
Uplatňování některých práv subjektu údajů, u kterých nařízení 
dovoluje  provést odchylnou úpravu v právu členského státu, zejména 
např. práva na omezení zpracování (čl. 18), práva vznést námitku (čl. 
21), zákazu automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 
profilování (čl. 22) by nebylo realizovatelné při provádění veřejného 
zdravotního pojištění (výběru pojistného na v.z.p. a hrazení 
zdravotních služeb) upraveného zákonem. V případě zdravotních 
pojišťoven se jedná o typově podobnou situaci jako u správce daně. 
Požadujeme proto ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 
navrhnout dílčí zvláštní úpravu, resp. výjimky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Novela zákona o zdravotním pojištění 
začleněna do návrhu zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů. 

 

UZSČR 
K důvodové zprávě 
Úvodní část důvodové zprávy k § 15 navrhujeme doplnit následujícím 
způsobem (doplnění zvýrazněno): Článek 85 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů ukládá členským státům povinnost uvést 
prostřednictvím právních předpisů právo na ochranu osobních údajů 
podle obecného nařízení do souladu s právem na svobodu projevu a 
informací, včetně zpracování pro novinářské účely a pro účely 
akademického, uměleckého či literárního projevu, s nimiž úzce 
souvisí rovněž činnost institucí kulturního dědictví, jako jsou 
knihovny, muzea a archivy.  
 
Odůvodnění: 
Působení institucí kulturního dědictví těsně s uvedenými činnostmi za 
oprávněnými účely souvisí, a to jednak jako jejich zdroj, jednak 
obsahem jeho některých forem. Výslovné uvedení těchto souvislostí 
v důvodové zprávě může významně pomoci při aplikaci předmětného 
právního předpisu, jež je již svým pojetím významně závislá na 
posuzování komplexu konkrétních souvislostí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Archivnictví ve veřejném zájmu a 
podobné aktivity jsou řešeny v jiném 
článku Obecného nařízení, a mají jiný 
právní režim, takže jejich uvedení v této 
souvislosti by bylo matoucí. Adekvátní 
výjimky pro archivy jsou předmětem 
změnového zákona.  
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ČMKOS 
OBECNĚ K NÁVRHU 

Upozorňujeme na významový posun ve vztahu stávajícího 
zákona č. 101/2000 Sb., který je o ochraně osobních údajů, zatímco 
navrhovaný zákon by měl být o zpracování osobních údajů. Obáváme 
se, že tento posun je i obsahový, tedy že o ochranu osobních údajů a 
soukromí ve skutečnosti vůbec nejde. Jak vyplývá z důvodové zprávy, 
nastavují se mechanismy pro předávání osobních údajů a z toho 
důvodu se hlavně mění struktura, včetně kvalifikačních požadavků, a 
působení Úřadu na ochranu osobních údajů a procesních pravidel. 

Návrh působí dojmem, že zpracovatelé se soustředili více na 
adaptaci evropských směrnic, než na jejich skutečnou transpozici do 
prostředí českého právního řádu, a to včetně použité terminologie a 
struktury návrhu, které jsou pro běžného uživatele nečitelné a 
nesrozumitelné. Jestliže subjektem údajů má být každý občan ČR, pak 
si troufáme tvrdit, že většina z nás nebude umět s tímto zákonem 
pracovat, natož se podle něj zkusit domoci ochrany svých práv. 

Zákon má zajistit ochranu soukromí a osobních údajů. Nejsme si 
jisti, že toho je navrhovaný zákon schopen. O přístupu přezíravém 
k českému právnímu prostředí svědčí i konstatování důvodové zprávy: 
„Předkládaná novela tedy slouží k zajištění dostatečné ochrany 
osobních údajů.“ Nejedná se o NOVELU, ale o zcela nový samostatný 
ZÁKON , který podle našeho názoru ve srovnání s dosavadní (a 
to ne zcela ideální) ochranou podle našeho názoru dostatečnou 
ochranu nezajistí. I rozsah důvodové zprávy, pokud jde o zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (bod H) je trochu příliš kusý – všehovšudy 9 řádků 
textu 

Návrh neobsahuje žádné definice pojmů – co je osobní údaj, 
kdo je subjektem údajů, správcem, zpracovatelem, pověřencem. 
Požadujeme doplnit, v rámci zachování kontinuity právního řádu pak 
shodně s dosavadní právní úpravou. 

Vysvětleno. 

- není vhodné mít různé zákony se 
stejným názvem.  

- použitá terminologie ve velké 
většině případů odpovídá zákonu 
101/2000 

- ochranu údajů zajistí tento zákon 
jen v kontextu Obecného nařízení 

- definice pojmů obsahuje Obecné 
nařízení; kvůli vlastnostem práva 
EU je naopak nepřípustné definice 
a jiné součásti Obecného nařízení 
čistě přebírat do vnitrostátního 
práva 
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ČMKOS 
K § 4 odst. 1 

Požadujeme za slovo „oprávněn“ doplnit slova „v nezbytném 
rozsahu“. 

Odůvodnění: 

Obdobně jako v odstavci 2 tohoto ustanovení je potřeba omezit 
správce v rozsahu zpracovávání osobních údajů i pro plnění jeho 
povinností stanovených právním předpisem. I v takovém případě 
požadujeme, aby správce zpracovával pouze ty osobní údaje, které 
jsou NEZBYTNÉ. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno. 

Plyne však již ze zásady podle čl. 
5(1)(c) Obecného nařízení). 

ČMKOS 
K § 5 písm. f) 

Požadujeme zrušit. 

Samo ustanovení, že správce může zpracovat osobní údaje i 
k jinému účelu …, je-li to nezbytné pro zajišťování předcházení, 
vyhledávání, odhalování nebo stíhání porušování … je formulace těžko 
uchopitelná, natož běžným  občanem ČR. Požadujeme řádně vysvětlit, 
co se za zajišťováním předcházení,… skrývá. Požadujeme doplnit 
důvodovou zprávu k tomuto bodu. Požadujeme napsat odůvodnění a 
vesměs většinu důvodové zprávy ke konkrétním ustanovením „česky“. 
Konstatování, že „využívá se možnosti dané recitálem“ není 
dostatečným a korektním odůvodněním právní normy. 

Pokud jsme z divného textu a nedostatečného odůvodnění 
správně pochopili, že správce bude moci zpracovávat osobní údaje 
regulovaných profesí, resp. pracovníků regulovaných profesí (kterých 
ve zdravotnictví je 5) i k jinému účelu, pak vyslovujeme zásadní 
nesouhlas s touto možností. Nevidíme pro ni jiný důvod, než že dojde 
k povolení sledování vybraných osob. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno 
v důvodové zprávě. 

Formulace musí co nejvíce odpovídat 
důvodům pro výjimky podle čl. 23(1) 
Obecného nařízení, jinak se snižuje 
právní jistota adresátů normy. Tímto 
obratem se rozumí taková činnost 
správce, která odpovídá jeho 
povinnostem, úkolu ve veřejném zájmu 
nebo pravomoci, jež spočívá ve 
vynucování etických pravidel 
regulovaných povolání.  

Pokud tedy správce zpracovává 
například osobní údaje pracovníků 
regulovaných profesí za účely 
zaměstnání, prevence podvodů apod., 
může je využít i ke kontrole plnění 
etických pravidel, pokud má takovou 
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povinnost, úkol nebo pravomoc. 

ČMKOS 
K § 6 

Požadujeme číslovku „13“ nahradit číslovkou „16“. 

Odůvodnění: 

Nevidíme důvod pro to, aby byla snížena věková hranice osob, 
za něž by souhlas se zpracováváním osobních údajů jaksi 
„kontrasignoval“ zákonný zástupce. Již sama situace, že se mohou 
služby nabízet dětem a souhlas tohoto dítěte musí být jen schválen 
(vyjádřen) rodičem nepovažujeme za správnou. Nepovažujeme za 
správné a moudré odvolávat se na reálný život společnosti a snižovat 
on-line souhlasy z hranice 16 let na 13. Naopak v jiných oblastech 
reálného života se naše společnost potýká s nezralostí a nezkušeností 
dětí a mládeže, s lehkou ovlivnitelností právě v období puberty (cca od 
13 let) masivním nátlakem marketingových a dnes bohužel například i 
teroristických uskupení. Nesouhlasíme s tím, aby v období osobnostní 
nevyzrálosti a formace mohly děti samy udělovat souhlasy. Jen hlupák 
by mohl věřit tomu, že osvěta a pravidelný zájem poučeného (!) rodiče 
je vhodnější prevencí před kyberšikanou, nelegálním obsahem zpráv, a 
podobně, než zákaz takových ataků vůči dětem. Požadujeme věkovou 
hranici naopak zvýšit na nejvyšší možnou mez a v žádném případě ji 
nesnižovat. Pokud má Česká republika systémově vytvářet bariéry 
před nemravnými, nevhodnými, trestnými, nelegálními a jinými 
podobnými ataky vůči dětem, je nutné postupovat ve všech oblastech 
shodně a ne na jedné straně hovořit o předcházení ohrožení mladých a 
mladistvých a na druhé straně je vědomě snížením věkové hranice na 
nejohroženější období takovým nežádoucím tlakům dovolit vystavovat. 

V praxi si nedovedeme představit, jak zajistit „schválení 
souhlasu“ zákonným zástupcem 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

ROZPOR 

Kyberšikana nebo jiné ataky nejsou 
tímto ustanovením povoleny ani vůči 
starším dětem, to je naprosté 
nepochopení ustanovení.   

Jak připomínkující správně 
poznamenává, praktická realizace 
„kontrasignace“ rodičem (nebo i 
zjištění, zda „je u počítače dítě“) je 
problematická. Spoléhat na tuto hranici 
ze strany rodiče by bylo neprozíravé 
v každém případě.  

Věková hranice vychází z praxe jiných 
vyspělých zemí (platí v USA, bude 
platit vůči institucím EU. V členských 
státech bude podle dosud dostupných 
informací použita hranice 13 let (8x), 14 
let (3x), 15 let (1x) i 16 let (6x). 

Lze očekávat, že děti starší 13 let 
budou chápat podmínku rodičovského 
souhlasu např. při instalaci aplikace na 
svůj smartphone za výzvu k prokázání 
své nezávislosti. 
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ČMKOS 
K § 12 odst. 3 

Požadujeme vysvětlit praktické provádění, eventuálně doplnění  
- z jakých důvodů a v jakých případech by byl správce, popřípadě 
zpracovatel oprávněn někoho zprostit mlčenlivosti. Máme za to, že tyto 
případy musí být předvídatelné a jasně stanovené. Nemělo by smysl, 
aby správce, popřípadě zpracovatel mohli mlčenlivosti zprostit kohokoli 
kdykoli. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení vypuštěno a nahrazenou 
úpravou důsledků omezení 
zpracování pro oznamovací 
povinnost.  

ČMKOS 
K § 47 odst. 3 písm. c) a § 48 odst. 3 písm. c) - (§ 48 odst. 3 

písm. c) v návrhu není) 

Naprosto souhlasíme s tím, že Úřad musí disponovat vysoce 
odborně kvalifikovaným a jazykově vybaveným aparátem. Není nám 
však zřejmé, co jsou POTŔEBNÉ jazykové znalosti. Upřednostňujeme 
odbornou kvalifikaci s tím, že potřebné jazykové dovednosti a znalosti 
je možné si doplnit, nejsou podmínkou ustavení do funkce. Není 
možné, aby odborník v oboru, pokud má řídit český úřad, věnoval čas 
překladům. Předpokládáme, že na tuto činnost bude mít Úřad 
k dispozici více jazykových odborníků pro práci se zahraničními, 
zejména evropskými dokumenty. Koneckonců čeština je úředním 
jazykem EU a je povinností veškerou dokumentaci a zásadní jednání 
umožnit vést v českém jazyce. Nesouhlasíme s tím, aby momentální 
jazykové znalosti byly kvalifikačním předpokladem vedení Úřadu. 

Doporučujeme velmi zvážit navržené požadavky, nejen co do 
oboru studia, ale zejména definování praxe – co znamená OBLAST 
základních práv. Pravděpodobně základních lidských práv? Nicméně 
přesto se tato formulace zdá účelová a doporučujeme „praxi v oblasti“ 
blíže vyjasnit, lépe formulovat, eventuálně zcela zrušit. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Formulace § 47 odst. 3 písm. c) 
ustanovení upřesněna na:  

„potřebnou úroveň znalostí anglického, 
francouzského nebo německého 
jazyka“ … „v oblasti lidských práv a 
základních svobod“. 

§ 48 odst. 3 nyní pouze odkazuje na 
úpravu § 47 odst. 3.  

Doplněna důvodová zpráva.  

Předpoklady jsou dílem převzaty 
z dosavadního zákona a dílem 
formulovány s ohledem na novou 
situaci, avšak dostatečně obecně.  

Předkladatel zohledňuje dosavadní 
zkušenosti a cíl účinného zastupování 
Úřadu v rámci jednání Sboru. Předseda 
nebo místopředseda Úřadu se totiž má 
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osobně účastnit činnosti Sboru. 
Realitou unijní praxe není pouze 
přednášení stanovisek na tlumočených 
jednáních, ale zejména dynamický 
vyjednávací proces a příprava 
kompromisních návrhů v nejvíce 
používaných jazycích EU, mezi které 
čeština dosud nepatří. Podrobnosti 
prokazování splnění této a jiných 
podmínek není nutno zákonem, ostatně 
současná úprava tak nečiní.   

„Oblast základních práv“ upravena na 
„oblast lidských práv a základních 
svobod“ ve shodě se systematikou 
Listiny. Jakkoli je právo na ochranu 
osobních údajů součástí katalogu 
základních lidských práv a svobod, od 
řady jiných základních práv se liší 
související ucelenou, rozsáhlou a 
komplexní správní regulací. Ochranou 
osobních údajů se jistě bude zabývat 
také pověřenec se vzděláním 
zaměřeným na informatiku, který může 
mít lepší předpoklady pro danou funkci 
než např. pracovník humanitární 
organizace se zcela odlišným 
předmětem činnosti.   

MZE  
K § 6 
     Požadujeme zrušit § 6 nebo jej upravit podle odůvodnění 
připomínky.  

 
Odůvodnění:  

ROZPOR 

Viz výše.  
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     Věk 13 let je dle našeho názoru příliš nízký. Je zapotřebí ho zvýšit, 
přičemž východiskem pro tyto úvahy by měl být § 34 o. z., který 
stanoví 15 let (preferujeme), nebo § 37 odst. 1 o. z., který stanoví 16 
let. Obecně lze konstatovat, že není důvodu se odchýlit od obecného 
režimu GDPR (General Data Protection Regulation), který zřejmě bude 
v Evropské unii převažovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

MZE 
K § 50 
     Požadujeme v § 50 odst. 5 zrušit slova „nebo státní zastupitelství“.  

 
Odůvodnění:  
     Nesouhlasíme s argumentem předkladatele, že lze činnost státních 
zastupitelství charakterizovat jako činnost justiční povahy. Státní 
zastupitelství je dle našeho názoru součástí výkonné moci a není tedy 
odůvodněné, aby mělo jiný režim než například Policie ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Činnost státních zastupitelství je v řadě 
ohledů justiční povahy a nelze ji 
srovnávat s hierarchicky řízenou mocí 
výkonnou. Postavení státních 
zastupitelství je obšírně pojednáno 
v důvodové zprávě k tomuto 
ustanovení. 

MZE 
     Požadujeme za § 50 vložit nový § 51, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 51 

Pravomoc zahájit soudní řízení nebo vstoupit do něj 
 
Je-li to vhodné k vymáhání dodržení nařízení Evropského 

parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679, úřad dá podnět k zahájení soudního řízení 
nebo do něj vstoupí jako vedlejší účastník.“ 

 
Současně je třeba stávající § 51 a následující přečíslovat.  
 
Odůvodnění:  
Vložením nového ustanovení dojde k přesnější adaptaci článku 58 

odst. 5 GDPR. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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MPO V souladu s článkem 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
2016/679 (dále též GDPR) bylo v ustanovení § 10 předkládaného 
návrhu zákona využito právo členského státu omezit práva a 
povinnosti daná v článcích 12 až 22 GDPR. Důvodová zpráva k tomuto 
uvádí, že „konkrétní omezení práv subjektů údajů a odpovídajících 
povinností správce (či zpracovatele) stanoví v přiměřeném rozsahu 
primárně předpisy upravující konkrétní oblast zpracování osobních 
údajů …“. V předloženém materiálu (důvodové zprávě) však 
postrádáme vyjádření předkladatele o vazbě nového zákona, resp. 
GDPR na platnou právní úpravu dotýkající se zpracování 
osobních údajů. 

V této souvislosti požadujeme doplnit materiál o informaci, zda a s 
jakým výsledkem byly analyzovány existující předpisy upravující 
zpracování osobních údajů, a to zejména s ohledem na jejich 
slučitelnost s GDPR a navrhovanou právní úpravou (soulad s Listinou 
základních práv a svobod, nezbytnost a přiměřenost opatření). Pro 
podporu naléhavosti našeho požadavku uvádíme jako příklad 
ustanovení § 20z až 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele (též ZOS), jimiž se nyní zabývá Ústavní soud, ke kterému 
byly do dnešního data podány dva návrhy na zrušení poslední věty 
ustanovení § 20z odst. 1 ZOS pro rozpor s článkem 10 Listiny 
základních práv a svobod.  

Z hlediska právní jistoty se domníváme, že důvodová zpráva by měla 
obsahovat výčet existující právní úpravy, která tato omezení, plně 
slučitelná s GDPR, obsahují, případně návrhy na změny těch právních 
ustanovení, která s GDPR, resp. návrhem zákona plně slučitelná 
nejsou.  

Vysvětleno. 

Jako u současného zákona o ochraně 
osobních údajů platí, že obecná úprava 
je v tomto předpisu a zvláštní výjimky a 
postupy jsou dle potřeby v jiných 
zákonech. Je úlohou příslušného 
resortu, aby posoudil, zda s dosavadní 
úpravou vystačí.  

Rozpor zákona s Listinou základních 
práv a svobod nelze řešit jiným 
zákonem. 

MPO 
Důvodová zpráva uvádí k dopadům na podnikatele, že „Adaptace 
právního řádu na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
nevyužívá žádnou možnost ke zpřísnění nebo rozšíření povinností 

Akceptováno jinak. 
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dopadajících na podnikatelské prostředí, ani nestanoví žádná další 
omezení ve zpracování osobních údajů. Administrativní a další zátěž 
stanovená nařízením 2016/679 se nijak nezvyšuje.“ 
 
Požadujeme uvést číselnou kvantifikaci finanční či administrativní 
zátěže. Pokud to není možné, tak alespoň kvalitativní popis s příklady 
dopadů na malou a střední firmu a současně ilustrativní příklad dopadů 
na větší firmu. 
 
Odůvodnění: Naplňování Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) v souvislosti s usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 
76. V předloženém materiálu postrádáme kvantifikaci finanční a 
administrativní zátěže s dopadem na podnikatele při zavedení nových 
aktivit, např. s právem na přenositelnost údajů, při posuzování vlivu na 
ochranu osobních údajů, v souvislosti s aktivitami pověřence pro 
ochranu osobních údajů a porušením ochrany dat, apod. 

Důvodová zpráva upravena. 

Posouzení finanční a administrativní 
zátěže provedla Komise jako 
předkladatel Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Došla 
k závěru, že celkově dojde k úsporám 
díky sjednocení právního prostředí pro 
ekonomické operátory.  

Předkladatel nové povinnosti nezavádí 
a hodnocení dopadů by prováděl pouze 
v případě, kdy by povinnosti podle 
Obecného nařízení rozšiřoval. 

MPO K Návrhu zákona, k § 12 (Mlčenlivost pověřence a jemu podřízených 
osob) a k § 13 (Veřejný subjekt) – požadujeme jasně a zřetelně 
definovat „pověřence pro ochranu osobních údajů”, způsob jeho 
jmenování, jeho povinnosti a práva. 

Vysvětleno. 

Pověřenec je definován v čl. 37 - 39 
Obecného nařízení. Definici nelze 
opakovat v zákoně.  

MPO V zájmu zamezení tzv. gold - platingu požadujeme od předkladatele 
identifikovat formou komentáře, zda nedošlo k dodatečnému 
rozšiřování povinností vyplývajících z nařízení a směrnice (tzv. 
gold – platingu) při transpozici do českého právního řádu. Pokud ano, 
požadujeme doplnit přehled dotčených ustanovení (článků, částí, §) a 
řádně zdůvodnit a demonstrovat přínos takového zpřísnění či regulace. 
Na druhou stranu jsme si vědomi, že ne každé zpřísnění či zavedení 
nových pravidel nad rámec požadavků musí nutně vést ke zvýšení 
administrativní zátěže. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna o 
text, že k tzv. gold-platingu nedošlo a 
předkladatel se mu záměrně vyhýbal 
z důvodů, které již v důvodové zprávě 
uvedeny jsou (novost a 
nevyzkoušenost některých institutů, 
administrativní zátěž, malý čas podniků 
na přípravu před účinností atd.). 
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ÚVČR - VÚV 
k § 4 – Nikde v textu návrhu zákona není definován obsah pojmu 
„správce“. S ohledem na význam tohoto pojmu a četnosti jeho užití 
v textu návrhu považujeme potřebu definice tohoto pojmu za 
nezbytnou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Definice jsou dány přímo článkem 4 
Obecného nařízení, nelze je opakovat. 

Pojem definován GDPR. 

ÚVČR - VÚV 
k § 7 – Rovněž tak není nikde definován obsah pojmu „subjekt údajů“ Z 
následného textu návrhu zákona lze sice vydedukovat, že se jedná o 
osobu, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, ovšem je potřebné tuto 
skutečnost uvést v zákoně přesně a jednoznačně. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Pojem definován GDPR. 

ÚVČR - VÚV 
k § 12 – Obdobně je nezbytné vydefinovat obsah pojmu „pověřenec“, 
zejména z pohledu kdo jím může být a kdo jej určuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Pojem definován GDPR. 

ÚVČR - VÚV 
k § 24 odst. 2 – V textu jsou uvedeny dva pojmy – „správce“  
a „spravující orgán“. Obsah pojmu „spravující orgán“ je správně 
vydefinován v § 16, odst. 3 (obdobně by měly být uvedeny i další shora 
uvedené pojmy), ovšem pojem „správce“ definován není (viz 
připomínka č. 1), proto vznikají nejasnosti z hlediska vztahu těchto 
dvou pojmů. Požadujeme tento vztah v zákoně objasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Pojem „správce“ byl ve druhé větě 
nahrazen pojmem „spravující orgán“, 
který se používá k odlišení „správců“ 
podle hlavy II a orgánů dle hlavy III. 

ÚVČR - VÚV 
k § 26 – Zde se vyskytuje další nikde nedefinovaný pojem 
„zpracovatel“. Opět považujeme za žádoucí tento pojem vydefinovat z 
pohledu kdo jím je a kdo jej určuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Pojem definován GDPR. 
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ÚVČR - VÚV 
k § 55 – Je žádoucí vydefinovat pojem „kontrolující“. 

Tato připomínka je zásadní. Vysvětleno. 

Viz § 4 odst. 1 zákona 255/2012 Sb., o 
kontrole. 

ÚVČR - VÚV 
Předkládací zpráva - v textu posledního odstavce se dvakrát 
vyskytuje chybný název úřadu – správně má být „Úřad pro ochranu 
osobních údajů“, nikoliv „Úřad na ochranu osobních údajů“ 

AKCEPTOVÁNO. Upraveno. 

ČSÚ 
1. ČSÚ požaduje za § 15 vložit nový § 16 (následující paragrafy 

budou přečíslovány), který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 16 
 

Zpracování osobních údajů prováděné pro statistické účely 
 
Práva subjektů údajů stanovená v článcích 15, 16, 18 a 21 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou omezena 
v rozsahu, v němž by tato práva pravděpodobně znemožnila nebo 
vážně ohrozila splnění statistických účelů, pokud jsou taková 
omezení pro splnění statistických účelů nezbytná.“ 
 
Odůvodnění: 
Dle předkládací zprávy návrh zákona o zpracování osobních údajů 
adaptuje právní řád na požadavky Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení“), včetně 
povolených výjimek a odchylek. Na str. 16 zvláštní části důvodové 
zprávy k návrhu zákona je v odůvodnění k hlavě II dále uvedeno, že 
v ní jsou rovněž zahrnuty obecné výjimky nebo možnosti 
vnitrostátní zákonné úpravy, které Obecné nařízení připouští. 
V čl. 89 odst. 2 Obecného nařízení je stanoveno, že mj. pro 
statistické účely může právo Unie nebo členského státu stanovit 
odchylky od práv uvedených v článcích 15, 16, 18 a 21, s výhradou 
podmínek a záruk uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud je 

 

Vysvětleno.  
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pravděpodobné, že by daná práva znemožnila nebo vážně ohrozila 
splnění zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro splnění účelů 
nezbytné. Obecné nařízení tedy počítá s tím, že statistická 
zpracování osobních údajů mohou mít na rozdíl od jiných 
zpracování specifickou povahu, pro niž nelze vždy zcela zajistit 
všechna práva subjektů údajů. 
ČSÚ plně podporuje maximální zajištění práv subjektů údajů, které 
jim Obecné nařízení garantuje, nicméně s ohledem na zvláštní 
povahu některých zpracování pro statistické účely požaduje 
přijmout vnitrostátní výjimku v navrženém znění, a to alespoň 
v obecné rovině, po vzoru platné německé právní úpravy ze dne 
30. června 2017. 

ČSÚ navrhuje toto odůvodnění vložit do důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní. 

ČSÚ 
2. ČSÚ požaduje do § 54 vložit nový odstavec 4, který zní: 

 
„Úřad je oprávněn seznamovat se s důvěrnými statistickými údaji 
v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétních úkolů po složení slibu 
mlčenlivosti podle jiného zákonax).“ 
---------------------------------------------------- 
„x) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů“ 
 
Odůvodnění:  
Českému statistickému úřadu není zcela jasný výklad druhé věty 
§ 54 odst. 1. Dle uvedeného je ÚOOÚ oprávněn seznamovat se se 
všemi informacemi, včetně informací chráněných povinností 
mlčenlivosti, což mohou být např. i důvěrné statistické informace 
podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě (dále jen 
„ZSSS“). Na druhou stranu to však platí jen tehdy, „nestanoví-li 
zákon pro přístup úřadu k takovým údajům jiné podmínky“. A právě 

Akceptováno jinak. 

Vysvětleno v důvodové zprávě. 

Nová poznámka pod čarou  v § 54 
odst. 1 odkazuje na tuto úpravu 
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tyto jiné podmínky stanoví ZSSS v § 16 odst. 6 tím, že osobám, 
které nesloží slib mlčenlivosti (myšlen slib mlčenlivosti podle 
ZSSS), nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu 
umožnit seznámit se s důvěrnými statistickými údaji. V tomto 
kontextu se navrhovaná věta stává rozpornou, jelikož Úřad má 
podle ní přístup i k informacím chráněným povinností mlčenlivosti 
podle jiného zákona a právě tento jiný zákon (ZSSS) zakazuje 
přístup k uvedeným informacím bez složení slibu mlčenlivosti. 
Mlčenlivost podle návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
a ZSSS nelze srovnávat či zaměňovat, jelikož mlčenlivost podle 
ZSSS je širší ve svém obsahu, zejména předsedkyně ČSÚ nemůže 
zaměstnance zprostit mlčenlivosti a mlčenlivost se vztahuje i na 
důvěrné statistické údaje o právnických osobách. 
Na základě výše uvedeného ČSÚ požaduje, aby bylo najisto 
postaveno a legislativně jasně zakotveno, že zaměstnanec ÚOOÚ 
je oprávněn se seznamovat s důvěrnými statistickými údaji 
v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétních úkolů podle zvláštního 
právního předpisu po složení slibu mlčenlivosti podle § 16 ZSSS. 

ČSÚ navrhuje toto odůvodnění vložit do důvodové zprávy. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
1. Obecně k materiálu 

 
Článek 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády stanoví, že při 
přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby právní předpis byl 
koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, 
jazykově a stylisticky bezvadně. Návrh zákona však nepovažuji za 
příliš přehledný a pro adresáty normy dostatečně srozumitelný, když 
řada norem má svou dispozici stanovenou odkazem na určité 
ustanovení 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), (dále jen „Nařízení“). Z hlediska hranice srozumitelnosti, 

Vysvětleno. 

Vzhledem k nutnosti přizpůsobit český 
právní řád instrumentům trojí povahy 
(nařízení, směrnice a smlouva) bude 
nutně každé řešení zatíženo nutností, 
aby adresát normy chápal odlišnosti 
vztahu právního předpisu k nařízení, 
resp. směrnici apod.  

Dispozice stanovená odkazem na text, 
který nemá být ve vnitrostátním právu 
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přehlednosti a jasnosti právního řádu, jež patří mezi komponenty 
právního státu, se návrh jeví být spíše již za ní. Orientace adresáta 
návrhu zákona se bez použití přístrojů informačních technologií stává 
přinejmenším krajně obtížnou. 

Tato připomínka je zásadní. 

opakován, je vhodnější z hlediska 
právní jistoty. 

Nicméně předkladatel doplní 
důvodovou zprávu o vysvětlující text.  

KML 
2. K § 3 odst. 2 

 
V důvodové zprávě je uvedeno, že ustanovení § 3 odst. 2 do 
působnosti Nařízení vztahuje další oblasti zpracování osobních údajů, 
„u kterých jsou pochybnosti, zda spadají do působnosti práva Unie 
nebo ne“. Článek 2 odst. 2 Nařízení stanoví, že „nařízení se nevztahuje 
na zpracování osobních údajů prováděné:  
a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva 
Unie;  
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti 
působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU“. 
Systematicky ovšem odstavec 2 vyjmenované druhy zpracování 
osobních údajů nemůže vztahovat do působnosti Nařízení, protože 
věcná působnost Nařízení je vymezena autonomně. Aby na tyto druhy 
zpracování mohlo být Nařízení aplikováno jako celek, musel by právní 
předpis jasně stanovit, že se na druhy zpracování údajů v odstavci 2 
aplikuje nejen hlava II, ale i celé Nařízení. Tak tomu však není a toto 
ustanovení pouze vyjmenované druhy zpracování údajů podřídilo 
ustanovením hlavy II zákona, která však není úpravou obecnou, ale 
pouze parciální. Automatické aplikování obecných ustanovení 
obsažených v Nařízení podle § 3 odst. 2 ze žádného ustanovení 
návrhu zákona, podle našeho názoru, neplyne. 

 Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

§ 3 odst. 2 bude upraven tak, aby zněl:  

„Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 a ustanovení této 
hlavy …“ 

KML 
3. K § 4 
 
Nezbytnost ustanovení § 4 jako celku v návrhu zákona není 
z důvodové zprávy zřejmá nebo dostatečně srozumitelně vysvětlená a 
pro adresáta normy může být matoucí.  

Akceptováno. 

Vysvětleno v důvodové zprávě. 
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K § 4 odst. 1 
V důvodové zprávě je uvedeno, že ustanovení tohoto odstavce 
poskytuje subsidiární titul pro zpracování, pokud jednoznačně neplyne 
z platných předpisů, a zajišťuje tak právní jistotu. Text ustanovení však 
zní, že „správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro plnění své 
povinnosti stanovené právním předpisem“. Pojem právní povinnost 
v ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení nelze vyložit jinak, než 
jako povinnost stanovenou právním předpisem, a proto není zřejmé, 
v čem toto ustanovení posílí právní jistotu oproti ustanovení článku 6 
odst. 1 a 3 Nařízení, když je evidentní, že právní povinnost může být 
založena buď vnitrostátním právem, nebo právem EU. 
 
K § 4 odst. 2  
Obdobně jako v předchozí připomínce, není zřejmé, jaká pochybnost 
může vzniknout ohledně oprávnění správce zpracovávat osobní údaje  
ve veřejném zájmu dle Nařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel nadále považuje toto 
vyjasnění za důležitou prevenci a 
důvodová zpráva bude upravena takto.  

Článek 6(3) Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů 2016/679 
požaduje zakotvení právních základů 
nejvíce relevantních pro veřejnou 
správu, tj. zpracování založeného 
na zákoně nebo na veřejném zájmu 
podle článků 6(1)(c) a 6(1)(e) 
Obecného nařízení, v právu EU nebo 
členského státu.  

K odst. 1 - Přestože je nepochybné, že 
právní povinnost uvedenou v čl. 6(1)(c) 
stanoví pouze právní předpis, čl. 6(3) 
stejně vyžaduje, aby „základ pro 
zpracování“ stanovil právní předpis. 
Proto je nutno počítat i s takovým, byť 
velmi formalistickým, výkladem, že 
právní předpis má stanovit samo 
oprávnění zpracovávat osobní údaje. 
Různé předpisy to ostatně činí.  
Odstavec 1 tudíž poskytuje subsidiární 
titul pro zpracování, pokud 
jednoznačně neplyne z platných 
předpisů, a zajišťuje tak právní jistotu, 
neboť hovoří výslovně o oprávnění ke 
zpracování.  

Vzhledem k obdobným obavám a 
tomu, že výklad čl. 6(3) je 
nejednoznačný mezi členskými státy v 
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tom, zda vyžaduje i zákonné zakotvení 
„oprávnění ke zpracování“ ve veřejném 
zájmu, odstavec 2 poskytuje právní 
jistotu i v těchto případech.   

Pravomoci správců se nijak nerozšiřují, 
pouze se zajišťuje, že tam, kde plní 
úkoly na základě zákonné povinnosti 
nebo z důvodu veřejného zájmu, 
nejsou zbaveni možnosti zpracovávat 
osobní údaje. Jsou-li v platných 
předpisech omezení pro zpracování 
osobních údajů, nejsou dotčena. 

KML 
4. K § 9 

 
Účel tohoto ustanovení není zřejmý s ohledem na to, že Nařízení tuto 
výjimku samo výslovně upravuje. Naopak Nařízení dává možnost státu 
výjimku dle čl. 35 odst. 10 vyloučit a nechat zpracovat posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů tam, kde to stát považuje za nezbytné. 
Považuji proto ustanovení § 9 za nadbytečné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení upraveno. 

§ 9 v současném znění vyjasňuje, že 
správce nemusí provádět posouzení 
vlivu u nových zpracování podle 
předpisů přijatých před účinností 
nařízení, a dává jistotu, že ČR na 
základě čl. 35(10) Obecného nařízení 
další hodnocení nepožaduje. 

 

KML 
5. K §10 odst. 1 

 
Formulace dispozice této normy („v odpovídajícím rozsahu též článek 
5 nařízení…“) je možná vedena snahou o stručnost, ale pro adresáta 
normy se stává zjištění vlastního pravidla chování složitým úkolem, 
protože použitím slov „odpovídající rozsah“ norma zcela rezignovala 

Připomínka změněna na doporučující. 

Obecné nařízení nepřipouští výjimku ze 
základních principů v čl. 5 jinak než v 
„odpovídajícím rozsahu“. Jde ale jen o 
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na svůj účel, kterým je jasné a srozumitelné stanovení pravidla 
chování. 
Tato připomínka je zásadní. 

konzistenci. Správce posoudí 
potřebnost výjimky z čl. 12 – 22 a 
v témže rozsahu se těší výjimce z čl. 5.  

KML 
6. K § 11 

 
Výjimka má dávat možnost pro odložení oznámení, aby se předešlo 
nežádoucím důsledkům. Ustanovení opět považujeme za nadbytečné, 
protože určení doby splnění povinnosti bez zbytečného odkladu  
dle Nařízení nevylučuje, aby tento odklad splnění povinnosti nastal, 
resp. nelze označit za zbytečný odklad splnění povinnosti až ve chvíli, 
kdy bude vyloučeno ohrožení zájmů v ustanovení vyjmenovaných. 
Správce v každém jednotlivém případě může posoudit okolnosti, za 
kterých k porušení zabezpečení údajů došlo i jeho možné důsledky a 
rozhodnout se o vhodnosti doby splnění oznamovací povinnosti při 
chránění veřejného zájmu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Doplněna důvodová zpráva.  

Předkladatel se obává, že bez jasného 
stanovení výjimky budou správci, na 
základě poslední věty recitálu 86, 
vystaveni přísnějšímu výkladu obratu 
„bez zbytečného odkladu“, než 
předpokládá připomínkující. Považuje 
za vhodnější tuto výjimku stanovit 
jasně. 

KML 
7. K § 13 
 
§ 13 navrženého zákona definuje „veřejný subjekt,“ který má (podle čl. 
37 nařízení GDPR) povinnost jmenovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Tato definice veřejného subjektu je však extrémně 
neurčitá. Obsahuje dva neurčité právní pojmy, jejichž výklad je i ve 
stávajících zákonech předmětem vytrvalých sporů, které často řeší až 
Ústavní soud – a to ještě ne vždy jednotně. 
 
Pojem „zákon v oblasti práva veřejného“ je neurčitý, jelikož ani 
současná právní věda se neshodne na tom, co je právo veřejné a 
soukromé, a v této otázce panuje dlouhodobý odborný spor mezi 
oběma nejvyššími soudy a soudem ústavním. Právní teorie navíc 
v poslední době připouští, že hranice je neostrá a některé zákony 
mohou mít obojí povahu. Pojem „úkoly ve veřejném zájmu“ je taktéž 
neurčitý, veřejný zájem není nikde definován, a podle judikatury 

Akceptováno částečně. 

Slova „zákon v oblasti práva veřejného“ 
vypuštěna. 

Pojem „úkoly ve veřejném zájmu“ je 
v unijních předpisech o ochraně 
osobních údajů standardně používán 
(srov. čl. 6(1)(e) Obecného nařízení) a 
je přirozené, že je stejný pojem použit i 
v tomto ustanovení.  

Předkladatel nesdílí názor 
připomínkujícího, že v případě shledání 
veřejného zájmu by pod normu spadaly 
i příspěvkové organizace, neboť 
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Ústavního soudu jej dokonce ani obecně definovat nelze a veřejný 
zájem je třeba posuzovat v každém konkrétním případě (viz nálezy Pl. 
ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 nebo Pl. ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 2009). 
 
Podobně obecné ustanovení je předmětem trvalých výkladových sporů 
například v zákoně 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
(výrazným příkladem, byť rozhodně ne jediným, je téměř deset let 
trvající spor o povahu společnosti ČEZ a. s., viz nález IV. ÚS 1146/16). 
V případě tohoto zákona je však neurčitý pojem vhodný, či dokonce 
žádoucí, protože poskytování informací lze řešit v každém jednotlivém 
případě ex post a je zde prostor k vývoji judikatury. V případě tohoto 
zákona je zde však obecná trvalá povinnost, kterou nelze nalézat až 
dodatečně, před soudem. Podobný problém byl řešen i při přípravě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, kde byl tento problém 
nakonec vyřešen vypuštěním obecným právních termínů (resp. odkazu 
na zákon 106/1999 Sb.) a zavedením uzavřeného taxativního výčtu 
subjektů, které mají povinnost zveřejňovat smlouvy v tomto registru, 
čímž byla právní nejistota odstraněna. 
 
Z praktického hlediska – zatímco státem vlastněné akciové společnosti 
by pod normu nepochybně nespadaly, u státních podniků už to není 
jisté, a u příspěvkových organizací vy naopak bylo téměř jisté, že by (v 
případě shledání veřejného zájmu) pod zákon spadaly. 
 
Požaduji proto definici v § 13 nahradit taxativním výčtem 
subjektů, které budou považovány za „veřejný subjekt“ ve smyslu 
článku 37 nařízení GDPR, případně nějakou obecnou formulací, 
která ale nebude obsahovat vysoce neurčité právní pojmy a bude 
možné z ní jednoznačně určit, který subjekt sem spadá. Zároveň 
doporučuji z ustanovení vypustit slova „článku 37 odst. 1 písm. 
a)“. 
Tato připomínka je zásadní. 

definice vyžaduje, aby šlo o orgán.  

Taxativní výčet nepovažuje 
předkladatel kvůli možnosti různých 
změn za vhodný, zamýšlený rozsah je 
dostatečně jasně uveden v důvodové 
zprávě.  

Odkaz na článek 37 odst. 1 písm. a) 
vypustit nelze kvůli omezení sankcí 
veřejným subjektům podle § 62. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 25 (celkem 217) 

KML 
8. K § 13 
 
Pojem „veřejný subjekt“ se v normativní části Nařízení vyskytuje jen  
ve dvou případech, a vždy ve stejném významu. Je proto zbytečné 
ztížit čtení normy odkazem na konkrétní článek a odstavec Nařízení, a 
proto doporučuji slova „článku 37 odst. 1 písm. a)“ z ustanovení 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

„Veřejný subjekt“ se vyskytuje nejen 
v čl. 27(2)(b) a v čl. 37(1)(a) Obecného 
nařízení, ale také v jeho čl. 83(7). 
Odkaz na článek 37 odst. 1 písm. a) 
tudíž vypustit nelze kvůli omezení 
sankcí veřejným subjektům podle § 62. 

KML 
9. K § 15  
 
„Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely 
nebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu“ 
 
Obecně: 

Vítám záměr předkladatele umožnit tímto ustanovením výjimky 
z povinností ukládaných nařízením pro novinářské, akademické, 
umělecké či literární účely, jak to nařízení umožňuje ve svém článku 85 
odst. 2. Při tom vycházím z toho, že se jedná o činnosti, které jsou 
společensky prospěšné, a současně je k dosažení jejich účelu 
nezbytně nutné, aby jejich výsledky byly zpřístupněny veřejnosti jako 
celku nebo alespoň velmi širokému okruhu subjektů. Pokud při tom 
dojde k narušení práv jednotlivců, pokládám v principu za vhodnější to 
řešit soukromoprávní cestou, než pomocí veřejnoprávní regulace, která 
by v takovýchto případech měla mít spíše pomocný charakter. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Cestou práva veřejného je třeba řešit 
min. řadu oprávnění subjektů údajů a 
povinností správců, založeným právem 
veřejným (Obecným nařízením), jejichž 
přímá aplikace by představovala 
v oblasti svobody tisku problém – 
převážně se tak v § 15 jedná o zvláštní 
úpravu vůči úpravě obsažené 
v Nařízení. 

KML 
10. K § 15 odst. 2 a 3 
 
Odst. 2 navrhuji upravit následující způsobem: 
„(2) Zpracování osobních údajů 
a) které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických 
názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo 

Akceptováno jinak. 

Vysvětleno v důvodové zprávě. 

Znění odst. 3 bylo změkčeno, zároveň 
však členění § 15 respektuje členění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 26 (celkem 217) 

členství v odborech,   
b) týkajících rozsudků v trestních věcech a trestných činů, 
rozhodnutí o přestupcích a přestupků, jakož i souvisejících 
bezpečnostních opatření, a 
c) zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem 
jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu nebo 
sexuálním chování nebo orientaci fyzické osoby  
je přípustné pro účely podle odstavce 1, je-li nezbytné k dosažení 
sledovaného oprávněného cíle a převažuje-li zájem na zpracování 
osobních údajů nad oprávněnými zájmy subjektu údajů; omezení 
stanovená jinými předpisy tím nejsou dotčena.“ 
Odst. 3 navrhuji vypustit. 
Odůvodnění: 

Nepovažuji za potřebné měnit dosavadní právní stav podle zákona č. 
101/2000 Sb., dle kterého údaje o odsouzení za trestný čin podléhají 
stejnému právnímu režimu jako jiné kategorie citlivých osobních údajů. 
Navrhovaný odstavec 3 přináší v tomto ohledu přísnější režim oproti 
dosavadní právní úpravě, ačkoliv to nařízení pro účely zpracování 
pokryté čl. 85 odst. 2 nevyžaduje, a tato změna, stejně jako důvody, 
proč toto zpracování má podléhat jinému režimu než kategorie citlivých 
údajů popsané v § 15 odst. 2, není v důvodové zprávě nijak 
vysvětleno. 

Tato připomínka je zásadní. 

zakotvené v Obecném nařízení, kde se 
rozlišují „zvláštní kategorie osobních 
údajů“ (čl. 9), tedy údaje  recitálem 10 
nařízení 2016/679 považované za 
„citlivé údaje“, a osobní údaje týkající 
se trestních věcí (čl. 10) a stanoví se 
pro ně poněkud odlišná pravidla. 

KML 
11. K § 15 odst. 8 
 
Z tohoto ustanovení navrhuji vypustit poslední větu, tzn. navrhuji 
následující znění: 
„(8) V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely podle 
odstavce 1, uskutečňovaným způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
je povinnost oznamovat opravu nebo likvidaci osobních údajů splněna 
také uvedením údaje o okamžiku poslední aktualizace obsahu, v němž 

Akceptováno jinak. 

Dle dohody dosažené v průběhu MPŘ 
věta zní „Oprava nebo likvidace se 
vždy oznamuje tomu, komu správce 
obsah předal.“, aby bylo zřejmé, že jde 
o vědomé poskytnutí obsahu 
konkrétnímu příjemci. Povinnost s tak 
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jsou nebo byly osobní údaje uvedeny, a dále o druhu úpravy obsahu. 
Oprava nebo likvidace se vždy oznamuje tomu, kdo obsah se 
souhlasem správce převzal či jinak využil.“ 

Odůvodnění 

Zpracování osobních údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v případech pokrytých čl. 85 odst. 2 nařízení v mnoha případech 
znamená jejich legální zveřejnění. Z tohoto odstavce není zřejmé, zda 
poté, co jsou údaje zpřístupněny veřejnosti a převzaty třetími osobami 
např. prostřednictvím sdílení na digitálních sociálních sítích, má 
správce povinnost těmto třetím osobám sdělovat veškeré opravy 
osobních údajů, k nimž přistoupil. Plnění takovéto povinnosti by přitom 
bylo vysoce nákladné až nemožné. 

Tato připomínka je zásadní. 

nevztahuje vůči těm, kteří obsah získali 
např. díky jeho zveřejnění blíže 
neurčenému okruhu osob. 

KML 
12. K § 15 odst. 9 

 
Nařízení v ustanovení čl. 21 subjektu údajů neukládá povinnost cokoliv 
prokazovat, tedy subjekt údajů není zatížen žádným důkazním 
břemenem ohledně skutečnosti, že nad zájmem na konkrétním 
zpracování jeho osobních údajů převažuje jeho zájem na ochraně jeho 
práv a svobod. V tomto ohledu ukládá návrh zákona povinnost, která 
jde nad rámec Nařízení, a to navíc k tíži subjektu údajů, jejichž zájmy 
mají být nařízením chráněny. Požadavek, aby subjekt údajů nesl 
důkazní břemeno, může být v mnoha případech fakticky šikanózní, 
neboť subjekt údajů nemá, a ani objektivně nemusí mít, dostatek 
informací o důvodech zpracovávání jeho údajů konkrétním správcem a 
ocitl by se tak v procesně daleko nevýhodnějším, než správce údajů.  
 

Požaduji proto povinnost „prokazovat“ zcela vypustit, anebo 
případně formulaci změkčit alespoň nahrazením slova „prokáže“ 
slovem „osvědčí“. Rozdíl pojmů osvědčit a prokázat spočívá v 

Akceptováno. 

V textu bude použit termín „osvědčí“. 
S ohledem na takovéto snížení nároků 
se zároveň oprávnění podat námitku 
bude týkat jen zveřejněných informací, 
kde již reálně dochází k možnému 
dotčení na právech. 
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míře jistoty o pravdivosti zatím pouze tvrzeného skutkového stavu 
věci. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
13. K § 15 odst. 12 
 
Navrhuji, aby toto ustanovení bylo přepracováno ve spolupráci 
s gesčním ministerstvem, kterým je v tomto případě Ministerstvo 
spravedlnosti, jelikož jde o úpravu soudního procesu. V navrhované 
podobě se jedná o typický příklad nepřímé novely předpisů 
upravujících pravomoci soudů a soudní proces, která je v rozporu s čl. 
54 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Z navrhovaného ustanovení 
není zřejmé, zda jím předvídané řízení povede krajský, okresní či snad 
jiný soud, ani jakého procesního předpisu bude v řízení použito (např. 
zda půjde o OSŘ, SŘS, nebo o zákon o zvláštních řízeních soudních). 
Dále není z navrhovaného ustanovení zřejmý postup v situaci, když 
nastane spor, zda správce či zpracovatel skutečně zpracovává osobní 
údaje k účelu dle § 15 odst. 1. Pokud by pouhé tvrzení správce, že jde 
o takový účel, stačilo k zabránění vstupu pracovníků Úřadu do prostor 
správce, tato výjimka by byla velmi snadno zneužitelná.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo po konzultaci s MSp 
vypuštěno, i s ohledem na kritické 
výhrady NS a NSS a obtížnou 
proveditelnost stanovení zvláštní 
komplexní procesní úpravy. 

KML 
14. K § 26 odst. 4 
 
Toto ustanovení upravuje náležitosti smlouvy mezi správcem a 
zpracovatelem, konkrétně stanoví, že: 
(4) 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 části, 
d) podle rozhodnutí spravujícího orgánu po ukončení své činnosti 
osobní údaje předá spravujícímu orgánu nebo zlikviduje, ledaže zákon 

Vysvětleno. 

Předkladatel souhlasí 
s připomínkujícím, že závazné uvedení 
prvků smlouvy v zákoně by bylo 
jednodušší.  

Nicméně vzhledem k tomu, že některé 
modality vztahu nějakého spravujícího 
orgánu a nějakého zpracovatele může 
určovat jiný zákon (například zákon 
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ukládá jiný postup, a 
e) poskytne spravujícímu orgánu informace nezbytné pro doložení 
splnění povinností podle písmen a) až d) a odstavců 1, 2 a 5. 
 
Navržené řešení považuji za zbytečně složité. Většina položek 
v odstavci 4 může být stanovena přímo zákonem. Není Tedy nutné 
stanovit, že „smlouva musí určit, že zpracovatel jedná pouze podle 
pokynů spravujícího orgánu,“ ale je možné přímo zákonem stanovit, že 
„zpracovatel jedná pouze podle pokynů spravujícího orgánu“. Ostatně 
návětí takovou situaci výslovně předpokládá: Smlouva má tyto věci 
určit, pokud neplynou přímo ze zákona. Nic tedy nebrání tomu, aby je 
zákon stanovil automaticky a vždy. Lze si totiž představit situaci, kdy 
správce a zpracovatel uzavřou smlouvu vadnou, na některou z položek 
zapomenou atp. Praktičtější by tedy bylo, aby tyto povinnosti plynuly 
přímo ze zákona. V praxi by to znamenalo zjednodušení, protože 
pokud odstavec 4 předepisuje obsah smlouvy, jakákoliv smlouva by 
nakonec znamenala jen jeho opsání (a možná drobné rozvedení). 
 
Ostatně, v jednom případě už se tak děje – písmeno a) určuje, že 
zpracovatel jedná pouze podle pokynů spravujícího orgánu, § 27 pak 
stanoví, že „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.“ Jedná se o duplicitní ustanovení, kde první přikazuje 
zakotvit tuto povinnost smluvně, druhé ji ukládá ex lege. 

Požaduji, aby povinnosti podle odstavce 4 nebyly povinnou 
součástí smlouvy, ale aby vyplývaly přímo ze zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

stanoví povinnost mlčenlivosti pro celé 
odvětví nebo pro různé organizace) 
nebo jiný právní předpis (např. 
vyhláška upravující vztahy mezi 
orgány), domnívá se předkladatel, že 
zvolené řešení je k jiným právním 
předpisům potenciálně šetrnější.  

Jde také o korektnější provedení čl. 22 
odst. 3 poslední věty návětí („tato 
smlouva nebo jiný právní akt 
stanoví…“) směrnice 2016/680.  

 

KML 
15. K § 28 
 
Toto ustanovení upravuje pořizování a využívání záznamů o 
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zpracování, které sice samy o sobě neobsahují osobní údaje, ale 
obsahují informace o nakládání s nimi a o tom, kdo k nim měl přístup, 
kdo s nimi manipuloval, jaký je jejich původ, k čemu byly použity atd. 
V zákoně je stanovena povinnost uchovávat záznamy a k čemu je 
možné tyto záznamy použít, chybí zde však ustanovení o délce jejich 
uchovávání, tedy zda a po jak dlouhé době jsou logy odstraněny. 
 
Požaduji do zákona zakotvit délku uchovávání logů (není-li 
záměrem autora jejich neomezené uchovávání, což by ovšem také 
mělo mít zákonný podklad). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Dobu uchování je namístě stanovit, ale 
kvůli možnosti kontroly ji lze odvíjet až 
od likvidace předmětných osobních 
údajů. 

§ 28 byl doplněn o nový odstavec 4, 
který zní:  

(4) Záznamy podle odstavců 1 a 2 se 
ukládají na dobu nejvýše tří let od 
likvidace osobních údajů, ke kterým se 
vztahují.  

KML 
16. K § 31 
Toto ustanovení zakazuje automatizované rozhodování, tj. vydání 
rozhodnutí je na základě zpracovávaných údajů, bez intervence 
člověka. Takové zpracování musí být výslovně umožněno zákonem 
(doprovodný změnový zákon tak činí například u finanční správy). 
 
Automatizované rozhodnutí je „dvousečnou zbraní“. Na jedné straně 
umožňuje výrazně odbřemenit veřejnou správu (či soukromé subjekty, 
byť ty nejsou předmětem zákona), na druhou stranu otevírá cestu 
k omezení práv člověka pouhým rozhodnutím stroje. Stroje, na rozdíl 
od lidí, pracují s předdefinovanými scénáři a nedokáží zohlednit 
konkrétní specifické okolnosti případu, pokud „nespadají do tabulek“. 
 
Klasické nástroje umožní vyhodnotit jen velmi malou škálu parametrů a 
řadu klíčových znaků mohou ignorovat. Vedle klasických nástrojů 
existují i moderní nástroje, jejichž problém je v podstatě opačný – 
algoritmy postavené na neuronových sítích, strojovém učení a 
primitivní umělé inteligenci jsou schopny zhodnotit téměř neomezené 
množství vstupů, vzhledem k jejich složitosti však nelze zjistit, jak ke 
svému rozhodnutí došly. Obsahuje-li algoritmus vadu, prakticky ji nelze 

 

Akceptováno 

Ustanovení upraveno takto:  

Spravující orgán může prostřednictvím 
výhradně automatizovaného 
zpracování osobních údajů rozhodnout 
o zásahu do práv a právem chráněných 
zájmů subjektu údajů nebo o jiném 
obdobně závažném následku pro 
subjekt údajů, jen pokud to výslovně 
povoluje jiný zákon, který stanoví 
nezbytné záruky, zejména právo 
subjektu údajů na ověření 
rozhodnutí jiným způsobem. 
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odhalit. Důsledkem přehnané víry v tyto nástroje může být jev zvaný 
„algoritmické vězení“ – osobě jsou odepřeny určité služby, například 
úvěr, hypotéka či zaměstnání, na základě rozsáhlého zpracování 
osobních údajů, aniž by tato osoba znala příčiny a mohla se dovolat 
nápravy. O to více je alarmující, že byly popsány případy, kdy se tak 
stalo vlivem chyby – například shodou jmen se známým dlužníkem či 
zločincem.1 
 
Proto by v tomto zákoně, jakožto obecné úpravě, která by těmto 
situacím měl bránit, měla být výslovně zakotvena možnost dovolat se 
přezkumu rozhodnutí člověkem. Lze namítnout, že tuto otázku lze řešit 
speciální úpravou v konkrétních zákonech, která může obecnou úpravu 
vyloučit, ale takto by se mohlo postupovat u většiny věcí zakotvených 
tímto zákonem a obecná úprava by pak ztratila smysl. Smyslem je, aby 
toto bylo deklarováno jako obecný princip, a má-li se od něj určitá 
situace odchýlit, nechť tak činí výslovně a odůvodněně. 
 
Požaduji zakotvit do § 31 právo každého domoci se přezkoumání 
automatizovaného rozhodnutí člověkem.  
Tato připomínka je zásadní. 

Změnový zákon byl významně 
upřesněn tak, že nadále by nemělo jít o 
automatizované rozhodování ve smyslu 
čl. 22 Obecného nařízení, ale o vnitřní 
postupy k efektivnější správě daní, 
např. o řízení rizik. Ale z důvodu právní 
jistoty bylo ustanovení ponecháno.   

 

KML 
17. K § 32 odst. 2 písm. c) 

Domnívám se, že v tomto ustanovení použitý termín „získat“ údaje, 
je neurčitý. Článek 29 Směrnice v odst. 1, písm. f), (kontrola přenosu), 
stanoví povinnost zajistit možnost ověřit, kterým subjektům byly nebo 
mohou být osobní údaje zpřístupněny za použití zařízení pro přenos 
údajů. Nedomnívám se, že pojem „získat údaj“ zahrnuje každé 
zpřístupnění údajů. Zpřístupněním údajů může být i umožnění 
nahlédnutí do evidence údajů pro ověření, zda určitý údaj v něm není a 
při kterém nedošlo k „získání“ údajů. Proto doporučuji termín 

Akceptováno. 

 Text ustanovení upraven takto: 

„c) zajistil možnost určit a ověřit osoby, 
které tyto osobní údaje vložily nebo 
kterým byly prostřednictvím zařízení 
pro přenos údajů předány nebo 
zpřístupněny“. 

                                            
1 Stručný úvod do problematiky: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/02/welcome-to-algorithmic-prison/283985/  
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„zpřístupnit“ použít pro úplnost transpozice článku 29 v návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KML 
18. K § 33 odst. 1 

 
Toto ustanovení stanoví, že „Spravující orgán ohlásí bez zbytečného 
odkladu porušení zabezpečení osobních údajů úřadu, ledaže je riziko 
neoprávněného zásahu do základních práv a svobod subjektu údajů 
nízké.“ Na rozdíl od soukromého sektoru, zde se jedná o zpracování 
osobních údajů veřejnou mocí, která jednak často zpracovává osobní 
údaje bez souhlasu subjektů, jednak může jít o údaje citlivé (jde o 
policii, finanční orgány apod.), jednak veřejný sektor by už z povahy 
věci měl mít nejlepší kontrolní mechanismy. Druhá část věty tedy není 
zcela na místě. 
 
Domnívám se, že vzhledem k povaze zpracování, kterou tento zákon 
upravuje, by bylo žádoucí, aby byly ÚOOÚ hlášeny veškeré incidenty, 
Úřad ať sám posoudí riziko. V opačném případě by riziko posuzoval 
samotný správce, což vede jednak k riziku různého výkladu, jednak 
k riziku, že bude chtít zakrýt a bagatelizovat vlastní pochybení, byl-li 
únik spoluzaviněný. 
 

Požaduji proto text „ledaže je riziko neoprávněného zásahu do 
základních práv a svobod subjektu údajů nízké“ vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Jde o implementaci čl. 30 odst. 1 
směrnice 2016/680.  

Ustanovení se nevztahuje na celý 
veřejný sektor, ale na ty složky, které 
jsou nejlépe schopné zajistit integritu 
svých databází a vyšetřit případné 
úniky a narušení bezpečnosti.  

Jde naopak o motivaci správce zajistit 
adekvátní ochranu osobních údajů 
preventivně, tj. snížit riziko plynoucí 
z úniku nejen organizačními a 
technickými bezpečnostními 
opatřeními, ale také minimalizací dat, 
jejich pseudonymizací, šifrováním 
apod.   

KML 
19. K § 46 odst. 3 
 
Toto ustanovení zavádí zvláštní žalobní legitimaci Úřadu, který se 
může bránit rozhodnutí Náměstka pro státní službu vůči svým 
zaměstnancům, pokud by chápal takové rozhodnutí jako útok na svou 

Vysvětleno.  

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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nezávislost. 
 
Toto ustanovení je zde zařazeno zcela nesystémově. Jeho účelem je 
ochrana nezávislosti tohoto úřadu. ÚOOÚ by tak získal mezi českými 
správními úřady zcela jedinečné a mimořádné postavení. Toto zvláštní 
postavení však není opodstatněné. V České republice působí i další 
úřady, které musí být z povahy věci nezávislé – např. ÚOHS nebo 
Úřad pro dohled na hospodařením politických stran a hnutí. Je 
nesystémové, aby pouze jeden úřad měl tuto nestandardní pravomoc. 
Je-li zasahování do služebních záležitostí problém, který může ohrozit 
nezávislost nezávislého správního úřadu, je třeba jej řešit systémově – 
úpravou postavení náměstka pro státní službu, případně obecnou 
úpravou ve služebním zákoně či v SŘS, která se ale bude týkat všech 
správních úřadů v obdobném postavení. 
 
Další spornou otázkou je potom praktická použitelnost, když je po 
Úřadu požadováno prokázání závažného veřejného zájmu. Soud tak 
v první řadě přezkoumá, zda byl prokázán závažný veřejný zájem, a 
teprve poté žalobu projedná. Takto vymezená legitimace je značně 
nekoncepční, neboť ukládá soudu ve vlastní fázi zkoumání přípustnosti 
podané žaloby provádět dokazování. Soud tak bude povinen nařídit 
soudní jednání i za tím účelem, aby po provedení důkazů (mimo 
jednání je provádět nelze) podanou žalobu odmítl pro nedostatek 
závažného veřejného zájmu. Dokazování ve věci přípustnosti se navíc 
nezbytně bude do značné míry krýt s dokazováním ve věci samé. 
Posuzovat odděleně, zda ve věci vůbec má být podána žaloba, tak 
nemá valný smysl. 
 
Veřejný zájem navíc musí být závažný, tedy kvalifikovaný, musí mít 
určitou intenzitu – například pouhá skutečnost, že rozhodnutí je 
nezákonné, sama o sobě stačit nemusí (rozsudek NSS ze dne 18. 6. 
2015, sp. zn. 9 As 294/2014). Domnívám se, že takto nastavené 
podmínky mohou učinit právní úpravu nepoužitelnou. Tím spíše, že 
pojem „závažný veřejný zájem k podání žaloby“ je vysoce neurčitý a 
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v současné době neexistuje judikatura k jeho výkladu, jelikož v případě 
nejvyššího státního zástupce jej soud nezkoumá a veřejný ochránce 
práv tuto pravomoc využil pouze jednou. 
 
Požaduji tedy ustanovení § 46 odst. 3 nahradit systémovou 
úpravou, která se bude týkat všech správních úřadů v obdobném 
postavení.  
Tato připomínka je zásadní. 

KML 
20. K § 54, odst. 2: 

 
Toto ustanovení obsahuje ochranu určitých typů informací v případě, 
že ÚOOÚ poskytuje informace podle jiných zákonů (zejména podle 
zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ale třeba i 
nahlížením do spisu podle správního řádu). 
 
Považuji toto ustanovení za nadbytečné. Všechny citované zákony (a 
ostatně všechny zákony, podle kterých se poskytují informace) 
obsahují vlastní ustanovení o ochraně informací. Zavedení tohoto 
ustanovení by paradoxně mohlo ochranu informací snížit, protože 
ustanovení odst. 2 obsahuje mnohem menší počet výjimek, než jiné 
zákony. 
 
Jediným problematickým místem, kde obecná úprava nemusí 
poskytovat dostatečnou ochranu, je nahlížení do správního spisu. 
Správní řád, jakožto obecná norma, nezohledňuje specifika 
jednotlivých řízení, a tak jednotlivé zákony mohou obsahovat zvláštní 
ustanovení o nahlížení do spisu. Příkladem je § 21c zákona č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Takové ustanovení by 
mělo postačovat i zde. 

Požaduji tedy § 54 odst. 2 vypustit a doplnit případně pouze 
zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu. 

Akceptováno.  

Ustanovení nemá nahradit zákony o 
poskytování informací, ale má navíc 
vyjasnit, že další informace se 
neposkytují. V tom reaguje jak na 
obavy soukromého sektoru z účelových 
stížností motivovaných konkurenčními 
ohledy, tak na dosavadní problémy 
v praxi Úřadu týkající se dotazů na 
výsledky kontrol apod. 

Ustanovení po úpravě bude nyní 
upravovat pouze výjimky z nahlížení do 
spisu. 

Ustanovení § 54 bylo rozpracováno i 
na základě připomínek jiných míst.  
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Tato připomínka je zásadní. 

KML 
21. K § 62 
Toto ustanovení snižuje horní hranici pokuty, kterou je možné uložit za 
porušení zákona či nařízení orgánům veřejné moci a veřejným 
subjektům. Zatímco nařízení GDPR umožňuje uložit soukromému 
subjektu pokutu až ve výši 20 milionů euro, tento zákon stanoví horní 
hranici na 10 milionů Kč (tedy cca 50x méně). Toto snížení je 
problematické z mnoha důvodů.  
 
Podle důvodové zprávy je snížení odůvodněno zájmy malých institucí, 
pro které může být vyšší pokuta likvidační, a stejně by musela být 
uhrazena ze státního rozpočtu. Nicméně, přiměřenost pokuty musí 
posuzovat úřad individuálně. Stejně tak mohou být malé soukromé 
osoby ohroženy pokutou 20 milionů euro, a i v jejich případě musí úřad 
stanovit výši pokuty tak, aby nebyla likvidační. 
 
Plošným snížením pokuty v zákoně sice dojde k vyřešení tohoto 
problému, ale současně se zákon stane prakticky nevynutitelným vůči 
velkým veřejným institucím, pro které je 10 milionů Kč zanedbatelná 
částka. 
  
Tato úprava zakládá nedůvodnou nerovnost mezi zpracovateli 
v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru, a to navíc nerovnost 
opačným směrem, než by bylo logické – veřejný sektor často 
zpracovává osobní údaje bez souhlasu a ve velkém rozsahu, navíc jde 
často o údaje citlivé. Veřejný sektor by měl nést vyšší míru 
odpovědnosti a prosazovat zvýšené standardy, není tedy jasné, proč 
by měl mít oproti soukromému sektoru 50x nižší sankce. 
 
Vzniká tím i nerovnost procesní – zatímco soukromé instituce se při 
posouzení přiměřenosti pokuty musí spoléhat na správní uvážení a 
následný soudní přezkum, za veřejné instituce již tuto úvahu provedl 
zákonodárce, a nacházejí se tak v příznivějším procesním postavení. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Pokuta uložená např. ministerstvu má 
značné dopady byť jen z čistě 
politického hlediska, jde o jednoznačné 
a veřejnosti snadno pochopitelné 
vyjádření o selhání úřadu v plnění jeho 
povinností. Předkladatel proto 
nesouhlasí s tím, že pokuta ve výši 10 
milionů korun je pro veřejné orgány 
zanedbatelná částka.  

 

Nerovnost zakládá samo nařízení.  

 

 

 

GDPR dovoluje i koncepční vynětí 
veřejné správy z pokut, předkladatel 
jde osvědčenou kompromisní cestou.  

Předkladatel souhlasí s tím, že je nutno 
cílit na oblast rozpočtové autonomie 
jednotlivých organizačních složek státu 
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Ani argument, že jde o pouhou účetní operaci v rámci státního 
rozpočtu, neobstojí vždy: Organizační složky státu jsou nadány jistou 
rozpočtovou autonomií a pokutu jistě pocítí. Navíc může jít i o orgány 
samosprávy například obecní policie. 
 

Požaduji tedy ustanovení zcela vypustit a ponechat určení výše 
pokuty na posouzení úřadu, případně alespoň maximální výši 
pokuty navýšit. 

Tato připomínka je zásadní. 

nebo samosprávy, a právě proto se 
domnívá, že vymezení ve výši 10 
milionů Kč postačí. 

ÚZSVM 
1. Ustanovení § 16 odst. 3 návrhu zákona vymezuje tzv. spravující 
orgán, a to tak, že se jím „ ...rozumí orgán veřejné moci příslušný k 
plnění úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření...“. 
- Podle takto široce nastaveného vymezení by tímto spravujícím orgán 
musel být rovněž i Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (dále „ÚZSVM“). Kompetence ÚZSVM totiž spočívají 
mimo jiné též v tom, že vykonává správu majetku zajištěného v 
trestním řízení podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Kompetence ÚZSVM spočívají mimo jiné též v 
jeho příslušnosti hospodařit s majetkem, který připadl státu ať už podle 
pramenů hmotného práva (trest propadnutí věci, či ochranné opatření 
spočívající v zabrání věci), či podle pramenů procesního práva (ust. § 
81 odst. 2 tr. ř.). 
- Zpracování osobních údajů prováděné ÚZSVM by tedy v této oblasti 
bylo normováno hlavou III. návrhu zákona (tj. ust. § 16 až § 34 návrhu 
zákona). Ve zbylé části by zpracování osobních údajů prováděné 
ÚZSVM bylo normováno již hlavou II. návrhu zákona (§ 3 až § 15 
návrhu zákona). 

Akceptováno. 

 

Do § 16 odst. 1 doplněn obrat „plnění 
úkolů a výkonu pravomocí“.  

Vysvětleno v důvodové zprávě. 

Není úmyslem zahrnout ÚZSVM mezi 
orgány policejní nebo trestní justiční 
povahy. 
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- Jiný pohled však nabízí recitál číslo (11) 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. Na něj 
obsahově navazuje článek 3, bod 7. téže směrnice. 
- Tento recitál č. (11) výslovně konstatuje, že pod pojem „příslušný 
orgán“ lze zahrnout „ . . . nejen orgány veřejné moci, jako jsou justiční 
orgány, policie nebo jiné donucovací orgány, ale také jakýkoli jiný 
orgán nebo subjekt pověřený právem členského státu plnit veřejnou 
funkci a vykonávat veřejnou moc pro účely této směrnice . . .“. Potud 
by široké vymezení v ust. § 16 odst. 3 návrhu zákona bylo zcela v 
souladu se zněním směrnice, jelikož ÚZSVM opravdu je příslušný k 
plnění jakéhosi úkolu. Avšak na druhé straně nejde v případě ÚZSVM 
o to, že by plnil veřejnou funkci a současně (viz shora spojka „a“ mezi 
slovními spojeními „plnit veřejnou funkci“ a „vykonávat veřejnou moc“) 
by tímto plněním úkolů zároveň vykonával veřejnou moc. Tomuto 
restriktivnímu výkladu odpovídá též příklad uvedený v recitálu č. (11), 
podle něhož finanční instituce, které uchovávají určité osobní údaje, 
pouze poskytují tyto osobní údaje příslušným vnitrostátním orgánům. 

- Není důvodu, aby ÚZSVM byl při zpracování osobních údajů 
regulován hlavou III. návrhu zákona. 

Požadujeme, aby text ustanovení § 16 odst. 3, a to ve slovech „...k 
plnění úkolů...“ byl nahrazen slovy „...k plnění úkolů a výkonu 
pravomoci...“. Jde o terminologicky totožnou linii, kterou 
předmětný návrh zákona výslovně zná a výslovně s touto počítá 
například v ustanoveních § 4 odst. 2, § 5, § 7 návrhu zákona. 

ÚZSVM 
2. Ustanovení § 5 návrhu zákona, které je systematicky zařazeno v 
hlavě druhé, stanovuje možnost dalšího zpracování osobních údajů, 
kdy správce může (má dovoleno) zpracovat osobní údaje i k jinému 

Vysvětleno. 

Slova „nezbytné a přiměřené“ nemají 
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účelu, než ke kterému byly shromážděny. To bez přezkoumávání 
slučitelnosti účelů, které se jinak vyžaduje, což konstatuje též 
důvodová zpráva k návrhu zákona, která výslovně odkazuje na 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, č. 2016/679), a to 
jmenovitě na recitál č. (50), článek 6 (4) a článek 23.  
 
- Ustanovení § 5 návrhu zákona však zvolilo pouze dvě kritéria, což 
legislativně-technicky je vyjádřeno slovy „...je-li to nezbytné a 
přiměřené k plnění povinnosti...“. Bez zřejmého odůvodnění tak jde o 
legislativní řešení, kdy dochází ke střetu s tzv. požadavkem na 
minimalizaci údajů, když opouští kritérium relevantnosti. Požadavek na 
minimalizaci je obecně vyjádřen v článku 5 odst. 1, písmeno c) GDPR, 
kdy osobní údaje musí být „...přiměřené, relevantní a omezené na 
nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány 
(„minimalizace údajů“)...“. 
 
- Samotné kritérium relevantnosti přitom lze interpretovat dvěma 
různými způsoby. Je-li toto kritérium navázáno na účel zpracování 
osobních údajů, tak toto kritérium relevantnosti vyjadřuje buď tzv. 
právní zájem na účelu zpracování takovýchto osobních údajů, anebo 
lze toto kritérium interpretovat jako tzv. skutečnou vazbu zpracování 
osobních údajů, a to v návaznosti na účel jejich zpracování. 
 
- Předmětné kritérium relevantnosti tedy plyne již ze samotného 
GDPR. Chce-li se zákonodárce odchýlit od obecné úpravy GDPR, tak 
to musí nutně učinit výslovně. Pouhé neuvedení tohoto jednotlivého 
kritéria, a to za situace, kdy další dvě kritéria jsou v tomto ustanovení § 
5 uvedeny (tj. kritérium nezbytnosti a kritérium přiměřenosti), nelze 
interpretovat tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona 
(tedy že zákonodárce využívá možnosti dané mu již ze samotného 
GDPR a stanovuje zjednodušený režim pro některá zpracování 
osobních údajů). 
 
- Kritérium relevantnosti je též stanoveno v dalších pramenech 

opakovat čl. 5(1)(c), protože ten bude 
platit i pro nový účel. I údaje 
zpracovávané podle § 5 pro účel, který 
je slučitelný ze zákona, musí stále plnit 
podmínku relevance podle čl. 5(1)(c).  

Jde fakticky o výjimku ze zásady podle 
čl. 5(1)(b), nikoli c).  

Slova „nezbytné a přiměřené“ jsou 
implementací návětí čl. 23 odst. 1. 

Upravena důvodová zpráva. 
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evropského práva. Kupříkladu srov. recitál č. (46) anebo článek 65. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012, ze dne 4. 
července 2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o 
vytvoření evropského dědického osvědčení. 

- Z tohoto důvodu je z pohledu kompetencí ÚZSVM nutné, chce-li se 
zákonodárce odchýlit od kritéria relevantnosti osobních údajů, musí to 
učinit výslovně. V opačném případě doporučujeme doplnění tohoto 
textu ustanovení § 5 návrhu zákona o kritérium relevantnosti. 

Požadujeme, aby text ustanovení § 5 byl doplněn tak, že za slova 
„ . . . je-li to nezbytné . . .“ se vkládá čárka text „ . . . relevantní . . 
.“. 

ÚZSI 
K § 2  
Navrhujeme do § 2 doplnit odst. 2 v následujícím znění: 
 
„(2) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů 
zpravodajskými službami.“ 
 
Odůvodnění 
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že reforma ochrany osobních 
údajů je navržena tak, aby se nevztahovala na zpracovávání osobních 
údajů zpravodajskými službami, neboť Evropská unie nemá působnost 
v oblasti národní bezpečnosti. S touto premisou se lze ztotožnit, avšak 
její přenesení do legislativního textu nepovažujeme za dostatečné, ba 
naopak, z hlediska výkladové spíše za velmi nejasné.  
Zpravodajské služby v rámci své zákonem stanovené působnosti 
vykonávají mimo činností zpravodajských také další činnosti, při nichž 
dochází ke zpracovávání osobních údajů. Mezi takovéto činnosti lze 
zařadit např. plnění úkolů v rámci bezpečnostního řízení dle 
ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ale také 
činnosti policejního orgánu v rámci trestního řízení. Dle navrhované 

Akceptováno jinak. 

§ 2 písm. c) a § 35 odst. 1 byly 
upraveny tak, aby bylo jasné, že na 
zpravodajské služby se vztahuje jen 
Hlava IV. Povinnosti se zpravodajským 
službám stanoví jen v rozsahu 
stávajícího znění zákona o ochraně 
osobních údajů, přičemž zákony 
upravující činnost zpravodajských 
služeb se považují za speciální úpravu. 

V poznámce pod čarou k § 35 odst. 1 
se také uvádějí relevantní předpisy, 
které se na danou oblast vztahují, po 
vzoru poznámek pod čarou k § 3 odst. 
6 zákona o ochraně osobních údajů. 
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dikce by na takovéto zpracovávání osobních údajů dopadala 
ustanovení zákona o zpracování osobních údajů, přestože tyto činnosti 
jsou mnohdy velmi citlivé a mají zpravidla významný přesah i do tzv. 
národní bezpečnosti. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme v textu zákona explicitně 
uvést, že se ustanovení zákona o zpracování osobních údajů na 
zpravodajské služby nevztahují. Domníváme se, že problematika 
ochrany osobních údajů zpracovávaných zpravodajskými službami je 
již dostatečně upravena v rámci zvláštních právních předpisů. 
V případě, že by však byla identifikována potřeba legislativních změn, 
měly by být tyto úpravy navrženy a prováděny s ohledem na specifické 
postavení a činnost zpravodajských služeb.  
S ohledem na usnesení vlády ze dne 6. 5. 2015 č. 343/D navrhujeme 
projednání našich připomínek separátně, případně za účasti zástupců 
ostatních zpravodajských služeb.  

Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a informace 
za zásadní. 

MF 
K návrhu usnesení vlády:  
 Požadujeme do usnesení vlády i dalších relevantních částí 
materiálů explicitně uvést deklaraci, že navržená úprava bude 
realizována v rámci stávajícího personálního a platového limitu kapitoly 
ÚOOÚ. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Na základě dohody mezi MF a ÚOOÚ 
byla upravena a doplněna důvodová 
zpráva. 

MF 
K předkládací zprávě:  

 V Předkládací zprávě k materiálu je uvedeno, že návrh zákona 
„…nadále nepočítá s funkcí inspektorů, nově bude strukturu úřadu 
tvořit pouze předseda a 2 místopředsedové.“ V Přechodných 
ustanoveních Materiálu je uvedeno, že inspektoři, kteří dnem účinnosti 
zákona budou ve funkci, dokončí své funkční období dle dosavadních 
předpisů. Dle důvodové zprávy je předpoklad jmenování 
místopředsedů k 25. 5. 2018 a ještě v roce 2021 se dle vyčíslených 

Akceptováno jinak.  

Na základě dohody mezi MF a ÚOOÚ 
byla upravena a doplněna důvodová 
zpráva.  
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nákladů na představitele státní moci předpokládá souběh funkcí 
místopředsedů a inspektorů. Žádáme o informaci o funkčních obdobích 
dosavadních inspektorů a o závazek, že od předání uvedené 
informace do účinnosti návrhu zákona již nebude zvolen žádný nový 
inspektor, ale místo zůstane již neobsazené (podotýkáme, že funkční 
období je 10 let). 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
K důvodové zprávě:  
 V rámci materiálu se očekávají rozpočtové dopady pro kapitolu 
343-Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), a to její 
rámcové navýšení o částku 15 742 000 Kč v roce 2018 a dále o 5 040 
000 Kč v letech následujících. Toto navýšení je zdůvodňováno vyšší 
potřebou pokrytí mzdových nákladů, IT a běžných výdajů. Nově se v 
organizační struktuře ÚOOÚ počítá namísto s 8 představiteli státní 
moci v čele úřadu pouze s 1 předsedou a 2 místopředsedy. V rámci 
předkládací zprávy se uvádí, že s funkcí inspektorů, kterých je v 
současné struktuře 7, se již nepočítá. Při vyčíslených ročních výdajích 
na 1 inspektora se tedy jedná o roční úsporu prostředků na platy vč. 
příslušenství a přídělu FKSP ve výši 12 488 000 Kč. Je tedy více než 
zřejmé, že je ve schopnostech kapitoly, která má schválený objem 
prostředků pro rok 2017 na úrovni 160 mil. Kč, si dané prostředky, tj. 
15,7 mil. Kč, nalézt a zajistit v rámci stávajícího rozpočtovaného 
objemu výdajů pro kapitolu ÚOOÚ jak pro rok 2018, tak pro SDV 2019 
a 2020 a léta následující. Tyto zvýšené potřeby je nutné nalézt v rámci 
stávajícího narozpočtovaného limitu výdajů pro tuto kapitolu. S dalším 
navyšováním rozpočtu kapitoly nesouhlasíme.  
 Současně konstatujeme, že v  materiálu není uveden zdroj 
finančního krytí související s požadavkem na zvýšení výdajů kapitoly 
343 – Úřad pro ochranu osobních údajů na rok 2018 a další roky, jak 
stanovuje Jednací řád vlády České republiky. Podle § 25 odst. 4 
zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších 
předpisů, je organizační složka státu povinna zajistit prostředky 

Akceptováno jinak.  

Na základě dohody mezi MF a ÚOOÚ 
byla upravena a doplněna důvodová 
zpráva.  
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státního rozpočtu na úhradu nutného výdaje, který nebyl rozpočtován, 
přednostně přesunem prostředků uvnitř svého rozpočtu.  
 Pokud není možné zabezpečit krytí výdajů souvisejících s 
návrhem zákona v rámci návrhu rozpočtu výdajů kapitoly 343 - ÚOOÚ 
na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 – 2020, nebo 
použitím prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů, je třeba do 
materiálu doplnit odůvodnění, jak ukládá usnesení vlády č. 105 ze dne 
8. února 2016, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z 
kontrolní akce č. 14/14 Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté 
do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (příloha č. 1 
a 2 tohoto usnesení vlády). 
 
 
 Dle důvodové zprávy budou nové výdaje Úřadu pro ochranu 
osobních údajů souviset s úkoly, které vyplývají z článků 33, 36, 40 a 
41 – 43 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). Po prostudování těchto ustanovení lze souhlasit, že se rozšíří 
činnosti ÚOOÚ a bude se jednat o širší pojetí kontrolní činnosti, ale 
nedomníváme se, že budou mít tak významný mezinárodní kontext, jak 
je uváděno, případně se vyšší úroveň jazykové vybavenosti bude týkat 
především předsedy, místopředsedů a několika zaměstnanců. 
Vzhledem ke každoročním úsporám vyplývajícím z neobsazených míst 
(za 1. pololetí vykázal ÚOOÚ neobsazenost ve výši 10 %) požadujeme  
požadavky na vyšší platové ohodnocení jazykově kvalifikovaných 
odborníků pokrýt primárně v rámci uvedených úspor. 
 
 V rámci Důvodové zprávy materiálu se uvádí, že: „Veškeré 
výdaje související se směrnicí 2016/680 budou financovány v rámci 
limitů schválených pro příslušné kapitoly na jednotlivé roky“. Zde 
požadujeme upravit  text takto: „Veškeré výdaje související se 
směrnicí 2016/680  a dále nařízením 2016/679 budou financovány 
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v rámci limitů schválených pro příslušné kapitoly na jednotlivé 
roky.“. 
 
 V části G důvodové zprávy jsou v tabulce vyčísleny roční nároky 
na státní rozpočet v roce 2018 ve výši 15 742 tis. Kč (z toho mzdové 
náklady vč. pojistného a FKSP ve výši 8 322 tis. Kč) a v dalších letech 
ve výši 5 040 tis. Kč (z toho mzdové náklady vč. pojistného a FKSP ve 
výši 3 600 tis. Kč). Do materiálu je třeba doplnit konkrétní specifikaci 
požadavků včetně odůvodnění.  
 Dále je třeba vzít v úvahu, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 
kapitoly ÚOOÚ je jako trvalý vliv zohledněn požadavek na navýšení 
platů a příslušenství v souvislosti s implementací nových pravidel 
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR), která nabudou 
účinnosti  dne 25. května 2018 ve výši 4 000 000 Kč (z toho 2 941 176 
Kč na platy a 1 058 824 Kč na příslušenství).  Není tedy zřejmé, jakým 
výpočtem předkladatel dospěl k požadavku na zvýšení jednotlivých 
položek výdajů. Vzhledem k rozdílné době jmenování a tedy i ukončení 
funkčního období sedmi inspektorů je třeba konkrétně uvést tato data u 
jednotlivých inspektorů. Z materiálu nevyplývá, jakou činnost budou 
inspektoři po jmenování 2 místopředsedů vykonávat s odůvodněním, 
zda jim za tuto práci nadále přísluší odměňování  podle zákona č. 
236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
a poslanců Evropského parlamentu.    

 Ve smyslu  uvedených  připomínek  požadujeme přepracování 
části G důvodové zprávy, včetně vyčíslení dopadu na státní rozpočet v 
roce 2018 a v následujících letech (bližší specifikace). 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
Obecně k materiálu:  
 Předložený návrh zákona o zpracování osobních údajů vzbuzuje 
pochybnost o tom, zda nedochází ke snížení rozsahu ochrany 

Akceptováno částečně.  
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osobních údajů, a tím i k zúžení ochrany poskytované základnímu 
právu podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
 Nařízení GDPR nemá neomezenou působnost. Čl. 16 Smlouvy 
o fungování Evropské unie limituje uplatňování evropské ochrany 
osobních údajů na výkon činností spadajících do oblasti působnosti 
práva Evropské unie. To respektuje i samo nařízení GDPR ve svém čl. 
2 odst. 2 písm. a). Existenci oblasti, na kterou se nařízení nevztahuje, 
potvrzuje jak Syllová v komentáři k Lisabonské smlouvě (srov. dále), 
tak sám návrh zákona v § 3 odst. 2. Zatímco však doposud existence 
této oblasti nepřinášela nutnost položit si otázku, kde leží její hranice, 
protože oblast ochrany osobních údajů byla zpracována v komplexním 
zákoně2, nyní se otázka rozsahu oblasti působnosti práva Evropské 
unie stává vysoce aktuální, protože se opouští koncept komplexní 
úpravy ochrany osobních údajů. 
 Návrh zákona o zpracování osobních údajů sice v § 3 odst. 2 
stanoví, že se mimo oblast působnosti práva Evropské unie použijí 
adaptační ustanovení obsažené v tomto zákoně (tedy § 3 až § 15), 
návrh zákona však neobsahuje podpůrné pravidlo, podle kterého by se 
v daném případě také obdobně použilo nařízení GDPR. Návrh zákona 
tak vytváří „právní vakuum“ spočívající v tom, že se sice použijí 
adaptační ustanovení, avšak zároveň nejsou k dispozici použitelná 
adaptovaná ustanovení, která by bylo možné provádět. Bez dalšího tak 
nejsou k dispozici pojmy, zásady, práva subjektů údajů a další právní 
úprava podle nařízení GDPR. 
 Dále platí, že podle stávající právní úpravy podléhalo zákonu o 
ochraně osobních údajů zpracování osobních údajů, které (i) nebylo 
prováděno fyzickými osobami výlučně pro jejich osobní potřebu (§ 3 
odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „stávající 
zákon o ochraně osobních údajů“]) a které (ii) nepředstavovalo 

 

 

§ 3 odst. 2 bude upraven tak, aby zněl:  

„Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 a ustanovení této 
hlavy …“ 

 

Výlučně osobní potřeba je vyjádřena 
v čl. 2(d) GDPR a implicitně je i v § 3, 
protože odst. 2 omezuje působnost 
zákona na určité oblasti výkonu veřejné 
moci.  

Jde o ekvivalentní vyjádření k tomu, co 
platí nyní (nedostatek nahodilosti je 
vyjádřen tím, že nemají být údaje 
součástí evidence). To platí už pro čl. 
3(1) platné směrnice 95/46.  

 

 

Vzhledem k čl. 16 SFEU není nutné, 
aby EU vykonala nějakou pravomoc 
nebo aby měla výlučnou pravomoc 

                                            
2 Viz komentář k čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie In: SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-339-4, s. 238 
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nahodilé shromažďování osobních údajů, ledaže by se tyto údaje dále 
zpracovávaly. Podle nové právní úpravy se mimo oblast působnosti 
práva Evropské unie zákon o zpracování osobních údajů (a patrně i 
samo nařízení GDPR) použije pouze při zpracování osobních údajů, 
které mají být nebo jsou zařazeny do evidence, nebo které probíhá 
automatizovaně. Vymezení působnosti stávajícího zákona o ochraně 
osobních údajů a návrhu zákona o zpracování osobních údajů tedy 
není vyjádřeno stejně. Vyvstává otázka, zda existuje zpracování 
osobních údajů, které sice naplňuje definici zpracování osobních údajů 
podle stávajícího zákona o ochraně osobních údajů, ale které je mimo 
působnost práva Evropské unie a přitom nenaplňuje definici podle § 3 
odst. 2 návrhu, tedy zda existují činnosti, při kterých jsou osobní údaje 
zpracovávány, ale nedopadá na ně žádná právní úprava, i když by 
měla. Tato otázka není vůbec řešena v důvodové zprávě, ta obsahuje 
pouze lakonické prohlášení, že „navrhovaná právní úprava nijak 
nesnižuje práva dotčených subjektů“ (str. 7 důvodové zprávy), aniž by 
byly v důvodové zprávě zde nastolené otázky vůbec diskutovány. 
 Z pohledu daňové legislativy není také přesvědčivě vysvětleno, 
že se ustanovení § 3 odst. 2 návrhu uplatní v celé šíři správy daní (s 
výjimkou té části správy daní, která je pokryta samotným nařízením 
GDPR, protože jde o činnosti v působnosti práva Evropské unie). Totéž 
bude ostatně platit i pro jiné oblasti výkonu veřejné moci, které jsou 
pouze částečně v působnosti práva Evropské unie. V návaznosti na 
aktuální nároky správních soudů na přesvědčivost důvodové zprávy3  
lze konstatovat, že je rozsah důvodové zprávy k § 3 návrhu 
neuspokojivý a příliš stručný.  
 Stejně (až nepochopitelně) stručné je také zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
v obecné části důvodové zprávy, když dochází ke zrušení obecného 
zákona (stávající zákon o ochraně osobních údajů) a k jeho nahrazení 
dílčí právní úpravou (nařízení GDPR), které se přiznává širší 

v nějaké oblasti. Podle opakovaně 
vyjádřeného názoru Právní služby 
Rady je jedinou spolehlivě vyloučenou 
oblastí národní bezpečnost (srov. 
recitál 16 GDPR).  

V rozsudku Bara (C-201/14) šlo o 
zpracování údajů v oblasti zdravotního 
pojištění a výběru daní z příjmu, ESD 
nepochyboval, že se směrnice 95/46 
použije.  

Předkladatel se nedomnívá, že se 
oblast ochrany osobních údajů zužuje 
nebo rozšiřuje.  

Pokud jde o osobní zpracování nebo 
nahodilost, je působnost nové a staré 
úpravy ekvivalentní.  

Pokud jde o věcnou působnost týkající 
se odvětví, § 3 odst. 2 právě zaručuje 
ekvivalentní působnost jako dosavadní 
zákon.   

 

V DZ je to vyjádřeno jasně.   

 

Úroveň ochrany osobních údajů 

                                            
3 Srov. např. bod 23 rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7Afs 301/2016-70, ze dne 22. srpna 2017) 
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působnost pouze v některých otázkách (zpracování osobních údajů 
které jsou nebo mají být zařazeny do evidence, nebo které probíhá 
automatizovaně), aniž by bylo přesvědčivě (resp. vůbec) diskutováno, 
že se tím oblast ochrany osobních údajů zcela vyčerpává, případně že 
se rozsah ochrany osobních údajů zužuje. V této souvislosti je pak také 
třeba diskutovat naplnění kritérií stanovených v úmluvě Rady Evropy č. 
108, o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 
osobních dat, vyhlášenou pod č. 115/2001 Sb. m. s., která se ve 
smyslu prohlášení vyhlášeného pod č. 28/2005 Sb. m. s. použije i na 
neautomatizované zpracování osobních údajů. Důvodová zpráva se 
zaměřuje zejména na posouzení právní úpravy postavení Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a jejího souladu s ústavním pořádkem, 
evropským a mezinárodním právem, ale v zásadě opomíjí samotnou 
otázku posouzení souladu právní úpravy nového režimu ochrany 
osobních údajů, což je hlavním účelem navrženého zákona. 
Také nejsou přesvědčivě posouzeny dopady nové regulace. 
 Lze tedy shrnout že: 
• návrh zákona o zpracování osobních údajů počítá s 
uplatňováním nařízení GDPR i mimo jeho působnost, aniž by to však 
návrh zákona stanovil výslovně (na rozdíl od např. § 16 odst. 2 návrhu, 
kde tak výslovně činí), 
• není jasné, zda se na všechny činnosti při správě daní, popř. při 
jiném výkonu veřejné moci použije zákon o zpracování osobních údajů 
a nařízení GDPR, 
• není jasné, zda je úroveň ochrany osobních údajů stejná podle 
stávající právní úpravy a podle návrhu zákona, nebo zda ji návrh 
zužuje. Za tím účelem je nutné analyzovat, zda existují (či neexistují) 
činnosti, které naplní § 3 stávajícího zákona o ochraně osobních údajů 
a které jsou přitom mimo oblast působnosti práva Evropské unie a 
zároveň nepředstavují zpracování údajů zařazených (nebo majících být 
zařazeny) do evidence nebo zpracovávaných automaticky. V 
návaznosti na provedení této analýzy je buď nutné v důvodové zprávě 
přesvědčivě vysvětlit, že takové činnosti neexistují, nebo je nutné i na 
tyto činnosti rozšířit působnost zákona o zpracování osobních údajů a 

z hlediska působnosti zákona je stejná. 
Bude doplněna DZ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. RIA není k tomuto návrhu 
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nařízení GDPR, 
• k návrhu zákona není předložena závěrečná zpráva z 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
Tato připomínka je zásadní. 

povinná. 

MF 
K § 4 odst. 1:  
 Vzhledem k tomu, že některé subjekty na finančním trhu 
zpracovávají osobní údaje i při plnění povinností uložených na základě 
právního předpisu (nikoliv jen vyplývajících přímo z právního předpisu), 
následující  úpravu znění § 4 odst. 1:   
"(1) Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro plnění své 
povinnosti stanovené právním předpisem nebo uložené na jeho 
základě.".  

 Zákonnost zpracování osobních údajů v tomto případě zůstane 
zachována, protože základem zpracování bude právo členského státu 
podle článku 6 odst. 3 GDPR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

DZ pro pořádek doplnila, že přirozeně 
lze uložit takovou povinnost jen 
v mezích právního předpisu 

MF 
K § 7  

 Předkladatel uvádí, že navrhované ustanovení § 7 zákona 
vychází z bodu 42 recitálu směrnice 2016/680. Tato směrnice se však 
vztahuje pouze na oblast ochrany osobních údajů příslušnými orgány 
za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 
bezpečnost a jejich předcházení. Možnost poskytnout určité informace 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 7 však není omezena jen 
na určité oblasti, ale platí paušálně. Dotčené články nařízení 2016/679, 
které by toto ustanovení mělo provádět, tuto možnost neuvádí, ani čl. 6 
odst. 2 necílí podle našeho názoru na zavedení takové možnosti. Proto 
máme za to, že by tato možnost měla být omezena jen na oblast, 
kterou upravuje směrnice 2016/680. Nadto se domníváme, že 
vzhledem k tomu, že § 7 neprovádí ani čl. 6 odst. 2 nařízení 206/679, 

Neakceptováno.  

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Důvodová zpráva bude upravena (viz 
připomínka OKOM k témuž).  

Vzhledem k tomu, že jde o využití 
ustanovení čl. 6(2) obecného nařízení, 
který dává členským státům jistou 
flexibilitu zavést konkrétnější 
ustanovení k zajištění zákonného a 
korektního zpracování v oblasti výkonu 
veřejné moci, tj. titulů podle článku 
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neměl by být vykazován jako implementační. 

Tato připomínka je zásadní. 

6(1)(c) a (e), nelze ustanovení § 7 ani 
formálně vztáhnout na zpracování 
podle jiných titulů.  

Podle názoru předkladatele se jedná o 
odpovídající použití čl. 6(2) a zajištění 
korektního zpracování, neboť jde o 
aplikaci principu, že neznalost zákona 
neomlouvá. Pokud je možno za 
nesplnění povinností plynoucích ze 
zákona postihnout osobu sankcí, 
nemůže být nekorektní, pokud je v 
takovém případě odkázáno na obecný 
popis zpracování osobních údajů.  

MF 
K § 10  
 V navrhovaném znění § 10 odst. 1 je uvedeno, že v případě, kdy 
zákon nestanoví jinak, čl. 5 a 12 až 22 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů 2016/679 „… se použijí pouze částečně nebo se 
splnění povinností správce nebo zpracovatele nebo práva subjektu 
údajů stanovených těmito články odloží …“. Návrh však nedefinuje, co 
je myšleno „částečným použitím“ nebo „odložením splnění povinností“.  
Ve zvláštní části důvodové zprávy k návrhu zákona je tomuto 
ustanovení uvedeno: „Předpokládá se, že konkrétní omezení práv 
subjektů údajů a odpovídajících povinností správce (či zpracovatele) 
stanoví v přiměřeném rozsahu primárně předpisy upravující konkrétní 
oblast zpracování osobních údajů, které zároveň stanoví další 
upřesnění v souladu s článkem 23 Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů 2016/679.“. Vzhledem k poměrně krátké době pro 
zpracování doprovodných novel k zákonu o zpracování osobních údajů 
může dojít k situaci, kdy nebudou schváleny všechny předpisy, které 
by takové omezení stanovily. Považujeme proto za účelné, aby byla v 
návrhu zákona uvedena alespoň obecná pravidla částečného omezení, 
popř. odložení práv subjektů údajů a odpovídajících povinností správce 

Akceptováno částečně.  

Návětí § 10 odst. 1 upraveno tak, že 
stanoví „přiměřené použití“ nebo 
„odložení“.  

Doplněna důvodová zpráva ohledně 
přiměřeného použití nebo odložení 
splnění povinností.  
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(zpracovatele) dle čl. 5 a čl. 12 až 22 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. 

 V souvislosti se správou prostředků z rozpočtu EU pak žádáme 
o co nejširší uplatnění možných výjimek, které GDPR připouští z 
důvodu "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, …. ". 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

Formulace „předcházení vážného 
ohrožení“ upravena na „zajištění“ ve 
shodě s čl. 23 nařízení 2016/679.  

Doplněna důvodová zpráva 
k problematice správy dotací EU a 
aplikace § 10 odst. 1 písm. d).   

MF 
K § 12: 
 Ustanovení § 12 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
upravuje povinnost mlčenlivosti pověřence pro ochranu osobních 
údajů. Tato mlčenlivost by měla dopadat jak na pověřence ve smyslu 
nařízení GDPR (který je jinak upraven přímo tímto nařízením), tak na 
pověřence ve smyslu směrnice (který je upraven v jednotlivých 
zákonech novelizovaných v rámci doprovodného zákona). Vzhledem 
k tomu, že otázku mlčenlivosti pověřence jednotlivé zvláštní zákony ve 
znění doprovodného zákona řešit nebudou (a není pro to ani důvod 
s ohledem na to, že úprava této mlčenlivosti by měla být obecná), je 
nutné ustanovení § 12 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
systematicky zařadit tak, aby nebylo omezeno pouze na oblast 
nařízení GDPR (viz nadpis části první hlavy II, který na nařízení GDPR 
odkazuje). 

 Dále je třeba explicitně vyřešit vztah mlčenlivosti pověřence, 
resp. průlomů do ní, které jsou uvedeny v ustanovení § 12 odst. 2 
návrhu zákona o zpracování osobních údajů, ke speciálním 
povinnostem mlčenlivosti podle jiných zákonů. Navržený text by mohl 

Akceptováno jinak. 

§ 12 vypuštěn z důvodu interpretačních 
obtíží na straně některých 
připomínkových míst. To nebrání 
správci stanovit pověřenci povinnost 
mlčenlivosti v mezích nařízení 
2016/679 samostatně. 

To, že se pověřenec nemůže dovolávat 
mlčenlivosti podle tohoto zákona, ještě 
neznamená, že je prolomena povinnost 
mlčenlivosti, kterou mu stanoví jiný 
předpis.  
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být vykládán také tak, že údaje, které se při své činnosti pověřence 
dověděl, je povinen sdělit např. orgánům činným v trestním řízení, a to 
i v případě, že k těmto údajům jinak nemají tyto orgány přístup. 
Z pohledu resortu Ministerstva financí se primárně jedná o otázku 
daňové mlčenlivosti, kdy okruh údajů, které může správce daně sdělit 
orgánům činným v trestním řízení, soudům, popř. Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, je zákonnou úpravou daňového řádu, zákona o Policii 
České republiky a dalších zákonů explicitně definován. Ustanovení § 
12 odst. 2 návrhu zákona o zpracování osobních údajů nemůže jít nad 
tento rámec. Bylo by absurdní, aby údaje získané při správě daní, ke 
kterým podle zákona uvedené orgány nemají přístup s ohledem na 
daňovou mlčenlivost, mohly tyto orgány získat „oklikou“ prostřednictvím 
pověřence pro ochranu osobních údajů. Na tohoto pověřence by tak 
měla dopadat daňová mlčenlivost za stejných pravidel, jako dopadá na 
úřední osoby správce daně, resp. na osoby, jimž správce daně sdělí 
údaje v souladu se zákonem (a které jsou na základě toho rovněž 
daňovou mlčenlivostí vázány). 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
K § 59:  

 Máme zásadní pochybnosti o formulaci skutkové podstaty 
odkazem na jiný právní předpis. Podle našeho názoru je taková 
skutková podstata nekonkrétní a neurčitá a nesplňuje zásady trestního 
práva a potažmo v konečném důsledku ani zásady ústavnosti. 
Skutková podstata přestupku by měla být v zájmu právní jistoty 
formulována konkrétně, nikoliv obecným odkazem na „jiný právní 
předpis“, který ani není blíže specifikován, a to tím spíše, že spáchání 
takového přestupku je stíháno poměrně vysokou sankcí (horní hranice 
činí 1 mil. Kč, resp. 5 mil. Kč). Podle našeho názoru by měly být 
přestupky spočívající ve zveřejnění osobních údajů, které je zakázáno 
jiným právním předpisem (což bude z podstaty věci pouze zákon, 
neboť právní předpis nižší právní síly nemůže ukládat žádné 
povinnosti, tedy ani povinnost zdržet se zveřejňování osobních údajů), 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující. 

§ 59 byl převzat ze stávajících § 44a a 
§ 45a zákona 101/2000 Sb. Doplněn 
odkaz na některé příslušné předpisy. 

§ 60 odst. 1 písm. p) až t) se vztahuje 
na další zákony provádějící směrnici 
2016/680. Doplněn odkaz na příslušné 
zákony.   
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zakotveny (a to včetně sankcí) v tom kterém zákoně, který takovou 
povinnost stanoví.   

 Tato připomínka se vztahuje i na obdobně formulované skutkové 
podstaty přestupků uvedené v § 60 odst. 1 písm. p) až t). 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
K § 2:  

 Zajišťování bezpečnosti České republiky je v § 2 návrhu zákona 
zmíněno dvakrát - v písmenu b) i c), což se pak promítá i ve struktuře 
návrhu zákona (Hlava III a Hlava IV části první). Chápeme, že Hlava III 
transponuje směrnici, kdežto Hlava IV je tzv. neunijní, ale takto pojatá 
struktura je dost komplikovaná. Český právní předpis není zřejmě 
nutné rozdělovat podle toho, co je unijní, co nikoliv, co se transponuje, 
co adaptuje apod. na úkor jeho přehlednosti. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 2 písm. c) a § 35 odst. 1 
upravena tak, aby místo „zajišťování 
bezpečnosti“ používala termín 
„zajišťování obranných a 
bezpečnostních zájmů“. Doplněna 
poznámka pod čarou v § 35 odst. 1, 
která upřesňuje oblasti, na které se 
vztahuje hlava IV. 

Hlava IV nadále obsahuje ta 
ustanovení platného zákona o ochraně 
osobních údajů, která se na činnosti 
podle zmíněných zákonů vztahují. 
Změna struktury a obsahu hlavy IV 
bude předmětem dalších prací 
navazujících na dokončení 
modernizace Úmluvy č. 108 v rámci 
Rady Evropy; nyní pro ni není důvod. 

MF 
K § 4 ve vazbě na § 5:  

 Domníváme se, že z definice vypadly případy, kdy je správce 
oprávněn nakládat s osobními údaji v situaci, kdy nejde primárně o 
plnění jeho úkolu ve veřejném zájmu ani o plnění jeho pravomoci, ale 

Neakceptováno.  

Jde-li o oprávněné zájmy tazatele, 
které nepřevažují nad zájmy nebo 
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jde o např. o situaci, kdy oprávněný subjekt (žadatel) prokáže svůj 
právní zájem na sdělení určitých údajů, které může získat pouze od 
správce (správního orgánu), např. proto, že u něj se nachází příslušný 
spisový fond, ale které budou sloužit výhradně žadatelovu 
soukromému zájmu – např. dotazy týkající se zatížení majetku 
restitucí, přičemž poskytování těchto informací není zákonná povinnost 
správce, jen s jeho zákonnou povinností a pravomocí řešit restituce 
souvisí, jinými slovy nejde ani o veřejný zájem, neboť majetkové zájmy 
jsou vždy primárně soukromé, nejde o plnění správcovy zákonné 
povinnosti a ani o výkon pravomoci správce. Podotýkáme, že pokud by 
nebylo umožněno zpracování údajů formou poskytnutí odpovědí k 
dotazům v agendách v pravomoci správce a uchovávání takových 
informací k agendám jakožto slučitelný účel, pak by mohlo být 
zasaženo do významných zájmů nejen subjektů údajů, ale i státu a 
jiných právnických a fyzických osob. 

základními právy a svobodami subjektu 
údajů, správce použije titul podle čl. 
6(1)(f) Obecného nařízení.  

U tohoto titulu není nutno stanovit 
základ (oprávnění) pro zpracování 
podle čl. 6(3) právem členského státu. 

MF 
K § 11:  

 Je nutné upřesnit pojmy „oznámení porušení zabezpečení 
osobních údajů v omezeném rozsahu“ nebo „odložení oznámení 
porušení zabezpečení osobních údajů“, jak je uvedeno v § 11 odst. 1 
návrhu zákona, tak aby nemohlo dojít k situaci, kdy bude absence 
definice uvedených pojmů zneužíváno. 

Vysvětleno.  

Pojem „porušení zabezpečení 
osobních údajů“ je definován v čl. 4(12) 
GDPR, pojem „oznámení“ a „odložení 
oznámení“ je dostatečně jasný. 

MF 
K důvodové zprávě:  
 Doporučujeme odstranit duplicity (např. v části G se na str. 12 
a 13 uvádí dvakrát tentýž odstavec začínající slovem „Adaptace“). 
 V obecné části důvodové zprávy se několikrát mluví o 
předkládané novele (str. 2, 3, 7, 8 a 13), přičemž se ale předkládá 
návrh zcela nového zákona, který transponuje směrnici EU a adaptuje 
nařízení EU. Doporučujeme upravit. 
 V části  A obecné části důvodové zprávy se v pátém odstavci 
používá slovo transpozice v souvislosti s transpozicí sekundárních 
předpisů. V konkrétním případě se mají na mysli jak směrnice, tak i 

Akceptováno. 
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nařízení. Pro promítnutí směrnice do českého právního řádu se nejvíce 
hodí slovo transpozice a pro promítnutí nařízení adaptace. Když se 
hovoří obecně o promítnutí předpisů Evropské unie, jako nejvhodnější 
se jeví užít slova implementace. Doporučuje se proto upravit tuto 
nepřesnost a nahradit slovo „transpozice“ slovem „implementace“. 
 V části F obecné části důvodové zprávy (na str. 11) je třeba text 
„č. 115/2001 Sb.“ nahradit textem „č. 115/2001 Sb. m. s.“. 
 V části G obecné části důvodové zprávy na str. 13 není ve větě 
„Konkrétní náklady vyvolané přizpůsobením stávajícího programového 
vybavení a pořízením nezbytné výpočetní techniky, jakož i personálním 
zajištěním nových povinností, bude nutné zhodnotit na základě 
finálního textu směrnice.“ jasné, co je oním finálním zněním textu a 
také onou směrnicí, jestliže směrnice EP a Rady (EU) 2016/680 i 
směrnice EP a Rady (EU) 2016/681 jsou již přes rok v platnosti. 

Upozorňujeme na nesprávný odkaz ve zvláštní části   důvodové 
zprávy, a to pokud jde o odůvodnění  k  § 64 odst. 1 – namísto odkazu 
na čl. 54 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů má být 
uveden čl. 54 odst. 1 písm. d), který umožňuje jmenování člena 
dozorového úřadu na kratší dobu než 4 roky. 

MZV 
1) K § 3, resp. § 2 návrhu zákona 
 
V zájmu dosažení cíle sledovaného předkladatelem, MZV považuje za 
nutné doplnit do § 2 návrhu zákona nový odstavec v tomto znění: 
 
„Při zpracování osobních údajů, na které se nevztahuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 podle jeho článku 2, 
písm. a) a b) a které není upraveno tímto zákonem, se postupuje podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obdobně.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Důvodová zpráva k § 3 návrhu zákona uvádí, že cílem ustanovení § 3 

Akceptováno jinak. 

§ 3 odst. 2 upraven. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva upravena k § 2 a 
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je vtáhnout „do působnosti nařízení 2016/679 i další oblasti zpracování 
osobních údajů, u kterých jsou pochybnosti, zda spadají do působnosti 
práva Unie nebo ne (např. ochrana osobních údajů při správě daní, 
které právo EU neupravuje, apod.).“ 
 
Výše uvedeným je zřejmě sledován cíl rozšířit použitelnost pravidel 
nařízení 2016/679 na téměř veškeré zpracování osobních údajů (s 
výjimkou zpracování upravených v hlavách III a IV návrhu zákona) a 
posílit tím právní jistotu dotčených osob, tak, aby v jednotlivých 
případech nemohly vznikat pochybnosti, zda má správce postupovat 
dle pravidel nařízení 2016/679 nebo dle odlišných vnitrostátních 
pravidel. 
 
Navrhované znění § 3 tomuto záměru však neodpovídá, jelikož 
upravuje pouze to, kdy se použijí ustanovení hlavy II zákona, nikoli kdy 
se použijí pravidla obsažená v nařízení 2016/679. Ustanovení § 3 
návrhu zákona tudíž použitelnost pravidel nařízení 2016 nijak 
nerozšiřuje. Pokud si tedy Česká republika vytkla za cíl rozšířit 
použitelnost pravidel nařízení 2016/679 na veškeré zpracování 
osobních údajů, zjevně se jí tohoto cíle navrženým zněním § 3 
nepodařilo dosáhnout. 
 
Dále, vzhledem k tomu, že se v daném případě nejedná o běžný či 
obecně žádoucí způsob adaptace vnitrostátního práva na přímo 
použitelné unijní předpisy, navrhuje se zabývat se vhodností tohoto 
přístupu v důvodové zprávě důkladněji, konkrétně je třeba lépe 
odůvodnit, proč Česká republika sleduje jako svůj cíl rozšíření 
použitelnosti pravidel nařízení 2016/679 na veškeré zpracování 
osobních údajů. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

podstatně upravena k § 3 a k hlavě IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika považuje za podstatné 
jednak vyloučit možné vnitrostátní 
pochybnosti o rozsahu aplikace 
nařízení a jednak neponechat žádnou 
dosud upravenou oblast zpracování 
osobních údajů bez pravidel na jejich 
ochranu. Vzhledem k tomu, že pravidla 
nařízení 2016/679 se používají 
nejčastěji, je jejich bezpochybné 
vztažení na oblasti, ve kterých by 
mohly nastat pochybnosti, ke správcům 
nejvíce šetrné. 
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MZV 
2) K § 50 návrhu zákona 
 
Na stranách 34 a 35 důvodové zprávy se předkladatel zabývá otázkou 
požadavku vyplývajícího z bodu 65 rozsudku Soudního dvora ve věci 
C-362/14 Schrems, tj. požadavku na existenci mechanismu, který by 
umožnil dozorovému orgánu uplatnit výtky vůči rozhodnutí Komise o 
odpovídající úrovni ochrany v třetí zemi (přednesené jednotlivci v rámci 
stížností uplatňovaných u příslušného dozorového orgánu) před 
vnitrostátními soudy, aby tyto soudy mohly případně předložit žádost o 
rozhodnutí o předběžné otázce za účelem přezkumu platnosti tohoto 
rozhodnutí. 
 
Předkladatel v této souvislosti dospívá k názoru, že výše uvedený 
požadavek není třeba do vnitrostátního práva zavádět, jelikož se 
problematika rozhodnutí Komise o adekvátní úrovni ochrany v třetích 
zemích oproti směrnici 95/46 znatelně změnila, a dále protože 
v českém vnitrostátním právu existuje možnost jednotlivce 
prostřednictvím tzv. negatorní žaloby iniciovat civilní řízení, ve kterém 
by předběžná otázka na platnost takového rozhodnutí mohla být 
vznesena. 
 
MZV předkladatele upozorňuje, že s pravomocí dozorového orgánu 
obrátit se na soud počítá nejen bod 65 rozsudku C-362/14 Schrems 
pro účely zpochybnění platnosti rozhodnutí Komise o odpovídající 
úrovni ochrany, ale především i v obecné rovině čl. 58 odst. 5 nařízení 
2016/679, dle kterého „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.“ Z textu návrhu zákona, důvodové zprávy, srovnávací tabulky 
ani ze souvisejících návrhů změn procesních právních předpisů není 
zřejmé, jak byl tento článek nařízení promítnut do vnitrostátního práva. 
Srovnávací tabulka v této souvislosti pouze uvádí, že čl. 58 odst. 5 
nařízení 2016/679 „není relevantní z hlediska transpozice“, s čímž 

Akceptováno částečně.  

Po projednání a vyloučení jednotlivých 
možností dalšího provedení čl. 58(5) 
nařízení 2016/679 v procesních 
předpisech byla rozpracována a 
upravena důvodová zpráva k § 50.  
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s ohledem na jeho znění nelze souhlasit.  
 
Předkladateli se proto z výše uvedených důvodů navrhuje zabývat se 
otázkou provedení výše uvedeného požadavku do vnitrostátního 
práva, resp. tento požadavek provést, či v opačném případě 
v důvodové zprávě dostatečně vysvětlit, proč jeho provedení do 
českého právního řádu není nezbytné. V této souvislosti však 
upozorňujeme zejména na první část dotčeného ustanovení, která 
obsahuje bezpodmínečnou povinnost umožnit dozorovému orgánu 
obrátit se na justiční orgány.  
 
Byť lze s předkladatelem souhlasit, že problematika actio popularis je 
českému právnímu řádu spíše cizí, je třeba konstatovat, že obdobné 
požadavky na aktivní legitimaci k podání žaloby ve veřejném zájmu 
vyplývající z unijního práva již v minulosti musely být do českého 
právního řádu provedeny (srov. např. § 25 odst. 2 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, dle kterého má aktivní legitimaci podat 
negatorní žalobu mj. i sdružení spotřebitelů), přičemž obdobná 
možnost podat žalobu ve veřejném zájmu existuje i ve správním 
soudnictví (srov. § 66 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). 
V tomto případě by však bezpochyby bylo třeba přihlédnout k sui 
generis povaze ÚOOÚ jako dozorového úřadu.   
 
V této souvislosti MZV také upozorňuje, že Komise v obdobných 
případech zpravidla vyžaduje, aby aktivní legitimace vyplývající 
z unijního práva byla ve vnitrostátním právním řádu zakotvena zcela 
jednoznačným a konkrétním způsobem, aniž by se spokojila s tím, že 
účelu dotčeného ustanovení může být ve vnitrostátním právu dosaženo 
jinak. V této souvislosti lze zmínit např. řízení o porušení Smlouvy č. 
2016/2016, které je s Českou republikou vedeno z důvodu údajně 
nedostatečného zakotvení aktivní legitimace nevládních organizací 
usilujících o ochranu životního prostředí.  
 
Zároveň MZV nesdílí pochybnosti předkladatele o přípustnosti 
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předběžných otázek vycházejících z tohoto typu vnitrostátních řízení, 
uvedené na str. 35 důvodové zprávy. Judikatura zmiňovaná v této 
souvislosti předkladatelem míří na případy, kdy ve skutečnosti 
neexistuje spor na vnitrostátní úrovni (např. z důvodu, že spor mezi 
stranami vnitrostátního řízení byl vyvolán „uměle“), a tudíž by dle MZV 
nedopadala na případy, kdy skutečně (na straně jednotlivce, 
dozorového úřadu a následně soudu) existuje důvodná pochybnost  
o platnosti příslušného rozhodnutí o adekvátní ochraně, resp. v případě 
čl. 58 odst. 5 nařízení 2016/679 důvodné podezření z porušení pravidel 
tohoto nařízení.  
 

Tato připomínka je zásadní. 

MZV 
3) K Důvodové zprávě 
 
MZV doporučuje upravit Důvodovou zprávu k návrhu zákona na 
straně 10, neboť nelze striktně říci, že se na materii obsaženou 
v návrhu zákona nevztahuje žádná judikatura Soudního dvora EU 
(mezi rozsudky z poslední doby, týkající se ochrany osobních údajů 
patří např. rozsudek C-362/14 Schrems, C-293/12 a 594/12 Digital 
Rights Ireland, C-230/14 Weltimmo či C-131/12 Google Spain). 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva upravena 
požadovaným způsobem. 

NSSOUD 
K § 10 
Zakotvení výjimky je s ohledem na požadavky kladené nařízením 
nedostatečné. Nařízení dovoluje omezit rozsah povinností a práv z čl. 
12 až 22 a čl. 34 legislativním opatřením. Takové opatření však musí 
splňovat požadavky čl. 23 odst. 2 nařízení. 
Z navrhovaného znění není zřejmé, v jakém rozsahu, pro jaké účely a 
pro jaké správce výjimka platí. Z § 10 odst. 1 písm. e) zákona lze sice 
dovodit, že se výjimka vztahuje na soudy, nicméně již není patrno, 
v jakém rozsahu. Oznámení správce úřadu je nedostatečné: takové 
oznámení není legislativním opatřením, které nařízení vyžaduje. To 
odporuje bodu 41 preambule nařízení, který říká, že legislativní základ 
by měl být jasný a přesný. 

Neakceptováno.  

Jde o subsidiární výjimku pro celou 
oblast upravenou Obecným nařízením. 
Práva subjektu údajů jsou omezena jen 
v nezbytném rozsahu, jde tedy o 
řešení, které je přiměřenější než 
stávající § 3 odst. 6 zákona 101/2000 
Sb. Přednost však stále speciální 
úprava.  
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Oznámení úřadu též odporuje zásadě transparentnosti zakotvené 
v bodě 39 preambule nařízení. Účelem nařízení je chránit osobní údaje 
a kontrolu nad nimi nechat alespoň částečně v rukou jejich subjektů. 
K tomu potřebují informace o tom, kdo, proč a jak jejich osobní údaje 
zpracovává. Stejně tak musí vědět, kdo, z jakého důvodu a v jakém 
rozsahu má z povinností dle nařízení výjimku. Jedině tak mají své 
osobní údaje pod kontrolu a nařízení i zákon plní svůj účel. 
Požadujeme uvést formulaci § 10 zákona tak, aby se nedostal do 
rozporu s nařízením. Je na místě specifikovat rozsah výjimky. 
Variantně přichází v úvahu výjimku jasně a přesně formulovat ve 
speciálním zákoně; pro účely soudů např. v zákoně č. 6/2002 Sb., 
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů. Pak ovšem je vhodné odkaz na speciální 
předpis uvést i v § 10 zákona.  
Je nezbytné upozornit, že v návrhu doprovodného zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů, výjimka z čl. 12 až 22 obecného nařízení není 
uvedena, a to ani ve změně zákona o soudech a soudcích, ani ve 
změně soudního řádu správního. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel se domnívá, že výjimka 
dodržuje čl. 23 Obecného nařízení. 
Oznámení úřadu není legislativním 
opatřením, tím je § 10, ale zárukou ve 
smyslu čl. 23(2)(d) Obecného nařízení.  

Navrhovatel požaduje výjimku, kterou 
nespecifikuje.  

Navrhovaná úprava se bude vztahovat 
na každého správce, pokud by 
postupem podle článků 12 až 22 došlo 
k vážnému ohrožení v jedné nebo více 
z uvedených oblastí. Subjekt údajů se 
také zpravidla dozví, proč bylo jeho 
právo splněno pouze částečně.  

Pro zpracování založená na nařízení 
platí výjimka v § 10. Pro zpracování 
založená na směrnici jsou rozsah práv 
a způsoby jejich omezení uvedeny 
v hlavě III. 

NSSOUD 
K § 15 odst. 12 
Ustanovení zakládá oprávnění úřadu domoci se u soudu umožnění 
přístupu do prostor, k zařízení a prostředkům. Ustanovení (ani 
odkazem na předpis pod čarou) neuvádí, podle jakého předpisu bude 
soud o povolení k přístupu rozhodovat. Z kontextu lze usoudit, že tu 
má jít zřejmě o rozhodování v oblasti veřejného práva, nicméně 
procesní předpis (nejspíše soudní řád správní) s takovým 
rozhodováním nepočítají a ustanovení je i z dalších důvodů s 
procesním předpisem nekompatibilní a neproveditelné. V souvislosti s 
tím by bylo třeba řešit mnohé procesní otázky (procesní legitimace a 
okruh účastníků, příslušnost soudu, lhůty pro podání návrhu a jeho 

Akceptováno. 

Ustanovení bude vypuštěno, 
postupovat se bude dle obecné úpravy. 
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petit atd. Bez jejich dořešení navrhujeme toto ustanovení vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSSOUD 
K § 46 odst. 3 
Článek 52 odst. 5 nařízení, na který návrh zákona odkazuje, stanoví: 
„Každý členský stát zajistí, aby každý dozorový úřad vybíral a měl své 
vlastní zaměstnance, kteří podléhají výlučně řízení členem či členy 
tohoto dozorového úřadu.“ Nařízení vyžaduje nezávislost úřadu při 
výběru a jmenování zaměstnanců úřadu. Uvedená nezávislost musí 
být zajištěna především služebními a organizačními předpisy. Z 
nařízení nelze vyvodit, tak jak to dovozuje důvodová zpráva, povinnost 
členského státu zajistit, že rozhodnutí jiných správních orgánů ve 
věcech služby zaměstnanců úřadu, může úřad při ochraně své 
nezávislosti napadnout před soudem.  
Důvodová zpráva nadto neuvádí, o jaké případy rozhodnutí ve věcech 
služebních vztahů zaměstnanců úřadu (a rozhodnutí koho) by se mělo 
jednat. K rozhodování ve věcech služebního poměru je příslušným 
orgánem právě úřad, kterému se zároveň nově upravuje možnost 
napadnout (své vlastní?) rozhodnutí žalobou. Žalobu dle soudního 
řádu správního ovšem mohou podat přímo státní zaměstnanci zařazení 
v úřadu a domáhat se tak ochrany svých práv v souladu s § 65 odst. 1 
s. ř. s. Navíc tu zřejmě nejde o žalobu ve veřejném zájmu (§ 66 s. ř. s.), 
která cílí konstrukčně i smyslem k ochraně objektivního práva, ale o 
žalobu chránící primárně subjektivní (veřejné?) právo zaměstnance. 
Požadujeme sporné ustanovení vypustit, nebo právě uvedené výhrady 
přesvědčivě vyvrátit doplněním důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
 
 
Ve světle rozhodovací praxe Soudního 
dvora nelze očekávat restriktivní 
interpretaci čl. 52 odst. 5 Obecného 
nařízení v tom, že pokud dozorový úřad 
např. propustí nebo kázeňsky postihne 
zaměstnance, výkonná moc to 
v nadřízené instanci bude moci změnit.  
Vzhledem k šíři relevantních 
rozhodování podle zákona o státní 
službě nebylo možno relevantní 
rozhodnutí vymezit přesněji. 
Návrh ustanovení není konstruován 
jako ochrana subjektivního práva 
zaměstnance, ale jako ochrana 
nezávislosti dozorového úřadu ve 
smyslu žaloby ve veřejném zájmu. 

 

ČNB 
Zásadní připomínka: 
1. V ustanovení § 3 odst. 2 se písm. a) i b) zrušují. 
 
Odůvodnění:  

Akceptováno částečně a jinak. 

§ 3 odst. 2 upraven. 
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Ustanovení nedůvodně rozšiřuje působnost regulace (a tím i 
ekonomické dopady regulace) i na osobní údaje, u nichž důvod 
regulace není dostatečně ozřejměn nebo neexistuje. Zdůvodnění 
obsažené v důvodové zprávě je v případě údajů sub písm. a) 
připomínkovaného ustanovení naprosto nedostatečné a staví v 
podstatě pouze na právní nejistotě (ta má však být odstraňována 
výkladem), v případě údajů sub písm. b) připomínkovaného ustanovení 
je pak zdůvodnění nesprávné nebo alespoň neúplné a krajně 
zavádějící. 
 

Uvádí-li ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. b) GDPR, že: „Toto nařízení se 
nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné… členskými státy 
při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V kapitoly 
2 Smlouvy o EU.“, pak nemůže existovat nejistota, zda na takové údaje 
citované nařízení dopadá nebo ne. Nad uvedené není z ustanovení 
zřejmé, jak přesně by se měla užít zákonná regulace  v rozšířené 
oblasti působnosti, když ta pouze doplňuje GDPR a není 
životaschopná samostatně (např. bez definic pojmů); navrhovaný 
zákon jako vnitrostátní právní předpis nemůže rozšířit oblast 
působnosti GDPR. 

Důvodová zpráva podstatně 
rozvedena, aby byly důvody a rozsah 
působnosti nařízení 2016/679 
srozumitelné. 

 

ČNB 
Zásadní připomínka: 
2. V ustanovení § 7 se slova „může“ nahrazují slovy „a je povinen“ a 
slovo „také“ se nahrazuje čárkou a slovy „může je poskytnout“.  

Ustanovení § 7 návrhu zákona tedy nově zní: „Pokud provádí správce 
zpracování nezbytné pro splnění své právní povinnosti nebo svého 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své pravomoci 
a je povinen , může poskytnout informace subjektu údajů podle článku 
13 odst. 1 a 2 nebo článku 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, může je poskytnout také 
zveřejněním informací způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Formulace upravena požadovaným 
způsobem, ale pomocí odkazu na § 4. 
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Sdělování údajů podle čl. 13 i 14 GDPR lze za určitých podmínek 
vyloučit. Text § 7 návrhu zákona je formulován, jako by sdělování 
informací bylo při činnostech ve veřejném zájmu nutné vždy. Cílem je 
upřesnit, že informování subjektu údajů závisí i na dalších podmínkách, 
nejen na samotném zpracování údajů ve veřejném zájmu. 
 

Použití slova „také“ v závěru § 7 návrhu zákona je nadbytečné, neboť 
kromě individuálního informování subjektu údajů je „také“ možné 
zajistit informování prostřednictvím internetu. Takové umožnění je ale 
zbytečné a plyne samo sebou. Smyslem ustanovení by mělo být i 
podle důvodové zprávy nahrazení individuálního informování 
informacemi na internetu. 

ČNB 
Zásadní připomínka: 

3. Ustanovení § 10 návrhu zákona se nahrazuje novým § 10, který zní:  

„§ 10 

Omezení některých práv a povinností 

 (1) Nestanoví-li zákon jinak, články 12 až 22, článek 34 a 
v odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 se použijí pouze částečně nebo se povinnosti 
správce nebo zpracovatele nebo práva subjektu údajů stanovené 
těmito články nepoužijí, je-li to nezbytné a přiměřené pro zajištění  

a) obrany nebo bezpečnosti České republiky, 

b) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,   

c) předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů,1   

d) 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,2 kterým je zejména fungování a stabilita 

Akceptováno jinak. 

 

 

 

 

Text návětí odst. 1 upraven. 

 

 

 

Chráněné cíle ponechány v podobě 
odpovídající článku 23 nařízení 
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finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního 
styku,3 včetně peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, 
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení,  

e) výkonu kontroly, dozoru, dohledu, řešením krize a regulace 
spojených s výkonem veřejné moci v případech uvedených v 
písmenech b), c) a d),4 

f) činností spojených s vedením centrální evidence účtů,5 

g) ochrany nezávislosti soudnictví a soudních řízení, nebo 

h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkce spojené, i pouze 
příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech uvedených 
v písmenech a) až g). 

(2) Nestanoví-li zákon jinak, právo na přístup podle článku 15 a 
v odpovídajícím rozsahu též článku 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 se nepoužije nebo se použije pouze částečně, 
je-li to nezbytné a přiměřené pro ochranu práv nebo právem 
chráněných zájmů jiné osoby.“ 

_________________ 

1) Například zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

2) Například zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 
o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 
skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

2016/679.  

Test písm. d) a f) byla mírně upravena 
s využitím pojmů obvykle užívaných 
v českém právním řádu.  

 

Zákon o evidenci účtů je předmětem 
úprav ve změnovém zákoně.  
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o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění zákona 
č. 302/1993 Sb., zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a 
řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů. 

5) Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů. 
 
Současně se způsobem odpovídajícím nové textaci § 10 upravují § 5 a 
§ 11 návrhu zákona. 
 
Výklad navrženého ustanovení § 10 návrhu zákona a tomu 
odpovídajícím způsobem upravených § 5 a § 11 návrhu zákona ve 
vztahu k činnostem a úkolům ČNB požadujeme dále doplnit do 
důvodové zprávy. 
 
Odůvodnění:  
Původní text ustanovení § 10 odst. 1 návrhu zákona neodůvodněně 
rozšiřuje působnost regulace v oblasti ochrany osobních údajů. 
Vzhledem k využití neurčitého právního pojmu „vážné ohrožení“ není 
zcela zřejmé, za jakých okolností by bylo možné danou výjimku využít 
a vzniká tak právní nejistota. 
 
V návrhu nového zákona nejsou promítnuty a zachovány výjimky 
z jeho působnosti tak, jak je explicitně zakotvuje dosavadní úprava 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve svém § 3 odst. 6. V rámci adaptace GDPR lze 
podle názoru ČNB stávající rozsah výjimek pro ČNB zachovat, aniž by 
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byl shledán rozpor nové zákonné úpravy s tímto nařízením (viz např. 
recitál 10 GDPR o možnosti zachovat či zavést vnitrostátní předpisy za 
účelem dále konkretizovat uplatňování pravidel tohoto nařízení, které 
současně dává členským státům určitý prostor pro specifikaci a 
přizpůsobení). V tomto kontextu je rovněž velmi nejasné i odůvodnění 
k § 10 návrhu nového zákona. Uvádí se předpoklad, že konkrétní 
omezení práv subjektů údajů a odpovídajících povinností správce 
stanoví primárně předpisy upravující konkrétní oblast zpracování 
osobních údajů. 
 
V  navrhovaném novém textu ustanovení § 10 jsme vypustili původní 
odst. 2 tohoto ustanovení. Ve vztahu k uvedenému ČNB zdůrazňuje, 
že GDPR nestanovuje v případě využití omezení podle čl. 23 GDPR 
povinnost oznamovat úřadu. Tuto povinnost považujeme za zbytečnou 
administrativní zátěž, která nemá oporu v GDPR. Současně ani není 
jasné, co by mělo být obsahem oznámení.  
 

Ve vztahu k původnímu § 10 odst. 1 a 3 návrhu zákona dále není 
jasné, jak se má chápat text „povinnost se odloží“. Slovo „odloží“ lze 
totiž chápat buď ve smyslu časovém (tedy odklad nějakého úkonu na 
později), anebo ve smyslu věcném (odložení věci orgánem činným v 
trestním řízení). V navrhovaném znění § 10 odst. 1 návrhu zákona 
proto požadujeme příslušnou část textu nahradit slovy „se nepoužijí“ a 
v novém odst. 2 slovy „se nepoužije“. 

 

Působnost je dána nařízením, zde 
stanovíme pouze výjimky. Navíc 
požadavek přiměřenosti vylučuje, aby 
byla pro určitá zpracování paušálně 
potenciálně vyloučena všechna práva 
bez ohledu na okolnosti.  

 

 

 

Odst. 2 o informování úřadu je obecná 
záruka podle čl. 23(2)(d).  

 

 

 

„splnění povinností se odloží“ je 
v zákoně napsáno a to je jasné.  

 

ČNB 
Zásadní připomínka: 
4. V ustanovení § 11 se odst. 2 návrhu zákona zrušuje.  
 
Odůvodnění:  

Článek 34 odst. 3 GDPR taxativně stanovuje podmínky, kdy správce 

Vysvětleno. 

Účelem § 11 není omezovat výjimky 
podle čl. 34 odst. 3 GDPR, ale stanovit 
výjimky další.  
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nemusí oznamovat subjektu údajů porušení zabezpečení osobních 
údajů. Povinnost, aby správce oznamoval úřadu, že subjektu údajů 
takové porušení neoznámil, v GDPR stanovena není. V tomto ohledu 
jde o zbytečnou administrativní zátěž na straně správce. V souvislosti 
se zrušením odst. 2 požadujeme rovněž odpovídající úpravu 
ustanovení § 11 (tj. zrušení číselného označení, kdy ustanovení by 
mělo být členěno bez odstavců, viz. čl. 10 odst. 7 písm. b) bod 2 
Legislativních pravidel vlády). 

Ustanovení přeformulováno po vzoru 
návrhu ČNB k § 7.  

ČNB 
Zásadní připomínka: 
5. Ve vztahu k Hlavě III návrhu zákona je nezbytné vyjasnit její 
aplikovatelnost na činnosti ČNB. Závěry je nezbytné rovněž doplnit do 
důvodové zprávy. 

Odůvodnění:  

Není zřejmé, nakolik ČNB při plnění úkolů zejména v oblasti oběhu 
hotovosti (padělky) či v oblasti dohledu (např. postih neoprávněně 
podnikajících osob na finančním trhu, dohled nad povinnostmi při 
správě cizího majetku) je orgánem „příslušným k plnění úkolů v oblasti 
předcházení a vyhledávání trestné činnosti“. Považujeme za nezbytné 
s předkladatelem návrhu zákona vyjasnit aplikovatelnost Hlavy III 
návrhu zákona na činnosti ČNB a závěr zohlednit v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Byla doplněna DZ.  

ČNB 
Zásadní připomínka: 
6. V návrhu zákona navrhujeme upravit ustanovení § 54 odst. 1 návrhu 
zákona následujícím způsobem: 

„Úřad je v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu oprávněn 
seznamovat se se všemi informacemi. V souladu s čl. 90 odst. 1 
nařízení …. se tato pravomoc Úřadu nevztahuje na informace 
chráněné povinností mlčenlivosti podle jiného zákona.“ 

Odůvodnění:  

Dodržování povinnosti mlčenlivosti považujeme za jednu za základních 

Akceptováno jinak. 

Text § 54 upraven.  

Součástí ochrany osobních údajů není 
odmítnutí přístupu dozorovému orgánu. 
Srov. čl. 8(3) Listiny EU. 
Čl. 90 a recitál 164 předpokládají 
„smíření“ (reconcile) práva na ochranu 
osobních údajů a mlčenlivosti. 
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povinností, kterou je ČNB povinna při výkonu dohledu dodržovat. Tato 
povinnost, je stanovena jak sektorovými předpisy upravujících činnost 
dohlížených subjektů, tak přímo zákonem č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance. Vzhledem k tomu, že povinnost mlčenlivosti lze také 
považovat za jeden z prostředků k zajištění ochrany osobních údajů, je 
její prolamování tak, jak je upraveno v návrhu zákona, podle našeho 
názoru, problematické. Bylo by tak proti logice věci, aby některé 
vnitrostátní předpisy požadovaly její dodržování a jiný vnitrostátní 
předpis umožňoval ji porušit, aniž by zde existovaly nějaké významné 
okolnosti, které jsou hodné zvláštního zřetele. S tím koneckonců počítá 
i samotné nařízení GDPR, neboť v čl. 90 zakotvuje výjimku, která 
poskytuje prostor pro to, aby členské státy mohly přijmout zvláštní 
pravidla, která by stanovila pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 
odst. 1 písm. e) a f) GDPR ve vztahu k správcům a zpracovatelům, 
kteří podle vnitrostátního práva členského státu mají zákonem 
stanovenou povinnost mlčenlivosti. 

 
Pokud jde o mlčenlivost stanovenou 
právem EU, řeší přístup ÚOOÚ návrh 
na úpravu zákona o ČNB, který je 
součástí změnového zákona.  

 

ČAK 
K základním ustanovením:  
Především není přípustné, a to ani v právu EU, aby jeden právní 
předpis využíval legislativních termínů nebo zkratek jiného právního 
předpisu. Takový předpis by se stal pro jeho adresáty 
nesrozumitelným. Jakkoliv je návrh normou především organizační a 
kompetenční, vymezuje celou řadu procesních pravidel, která jsou 
určena běžným fyzickým osobám a mají sloužit k jejich ochraně. Tato 
pravidla musí být jednoznačně srozumitelná již ze samého textu 
zákona. Toto pravidlo je návrhem jednoznačně popřeno. Pokud jde zde 
tedy třeba využívat legislativní zkratky (správce, zpracovatel, 
pověřenec atd.), je třeba v textu poskytnout jejich výklad. Jednoduché 
ustanovení, jímž by byly definice a legislativní zkratky Nařízení 
přeneseny do zákona, by neuškodilo a značně zpřehlednilo text 
zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Nejde o legislativní zkratky, ale o 
definice.  

Definice nařízení nelze kvůli unijním 
pravidlům přenášet v rámci 
implementace nařízení.  
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ČAK 
K ust. § 6:  
Pro stanovení věkové hranice odlišné od řešení statusových otázek 
podle občanského zákoníku (včetně řešení mezních situací) není 
důvodu a není ani požadavkem Nařízení. Navrhujeme ustanovení 
vypustit, případně odkázat na obecnou úpravu danou občanským 
zákoníkem.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

ČAK 
K ust. § 7:  
Ustanovení je z hlediska svého účelu více než diskutabilní – jeho 
obsahem je totiž nejen možnost správce údaje poskytované subjektu 
údajů podle § 13 a 14 Nařízení předat způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, ale v podstatě i obecnou zákonnou licenci ke zveřejnění těchto 
údajů bez ohledu na to, zda je správce orgánem veřejné moci nebo 
soukromým subjektem.  
 Nelze předpokládat, že by Nařízení požadovalo, aby údaje týkající se 
správce, jeho vnitřní organizace a okolností ochrany osobních údajů 
bez dalšího mohly být zveřejněny na základě takto široce pojaté 
zákonné licence. Požaduje-li zákonodárce zveřejnění nějakého údaje, 
byť nepůjde o správce nebo zpracovatele – fyzickou osobu, jejíž údaje 
jsou chráněny Nařízením, měl by tak učinit na základě zvláštního 
právního předpisu k účelu, který je jím vymezen, nikoliv v obecné 
rovině.  

Navrhujeme upravit formulaci tak, aby obsahovala pouze možnost 
předat údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup bez jejich 
zveřejnění. 

Vysvětleno. 

 

Nejde o zákonnou licenci ke zveřejnění 
osobních údajů. Pouze čl. 14(1)(d) 
GDPR obsahuje „kategorie osobních 
údajů“, což ale nejsou osobní údaje 
(Karel Novák) ale typy údajů (jméno a 
příjmení). Jinak se zveřejňují jen účely, 
adresa správce, právní základy 
zpracování, případní příjemci, doba 
uchování apod. 

ČAK 
K ust. § 12 a 42:  
Povinnost mlčenlivosti pověřence je vymezena příliš úzce, neboť 
směřuje pouze k ochraně osobních údajů a bezpečnostních 
opatřeních, jejíž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů 
s tím, že zákon vymezuje, že se jí nelze dovolat vůči dozorčímu 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 12 bylo  vypuštěno. 

Ustanovení § 42 se netýká 
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orgánu, soudu nebo orgánu činnému v trestním řízení. V tomto ohledu 
je naopak zproštění velmi široké a nekorespondující požadavkům 
Nařízení na ochranu základních práv dotčených osob.  
Je třeba vycházet z toho, že pověřenec se ve své roli bude 
seznamovat s celou řadou údajů, které nejsou chráněny nařízením, ani 
jím nejsou regulovány a jejichž zpřístupnění nebo zveřejnění by mohlo 
poškodit oprávněné zájmy správce nebo zpracovatele osobních údajů, 
případně třetích osob. Zákonná povinnost mlčenlivosti pověřence tak 
musí být širší, pověřenec by měl být povinen zachovávat povinnost 
mlčenlivosti o  všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s plněním jeho funkce pověřence.  
Naopak by mělo být striktněji upraveno prolomení této povinnosti 
mlčenlivosti a její zproštění. Ani dozorovému úřadu ani soudu (mimo 
okolnosti předpokládané Nařízením a pouze ve vztahu k osobním 
údajům chráněným Nařízením) nezakládá Nařízení právo na 
informace, které nejsou osobními údaji nebo se netýkají jejich 
zpracování nebo zabezpečení, přičemž právo na tyto informace mají 
dotčené orgány pouze tehdy, pokud vedou řízení týkající se osobních 
údajů chráněných nařízením, kontroly jeho dodržování nebo ukládání 
sankcí za nedodržení povinností správce nebo zpracovatele podle 
Nařízení.  
A obdobně je na místě zpřesnit i otázku zproštění povinnosti 
mlčenlivosti, jež je zákonem vymezena příliš obecně a nedostatečně, 
neboť není jasná pozice v případě zániku správce nebo zpracovatele 
ani jejich právního nástupnictví.  
Z uvedených důvodů je na místě povinnost mlčenlivosti pověřence 
upravit komplexně, vzorem může být úprava profesní povinnosti 
mlčenlivosti advokáta, daňového poradce, mlčenlivost insolvenčních 
správců apod.  
Analogicky je pak na místě zpřesnění povinnosti mlčenlivosti 
zaměstnance správce a zpracovatele dle navrhovaného § 42.  

Tato připomínka je zásadní. 

soukromoprávních subjektů a je beze 
změny převzato ze zákona 101/2000 a 
bude upravováno až v rámci 
systémového řešení ochrany osobních 
údajů zpracovávaných za účelem 
zajištění obranných a bezpečnostních 
zájmů ČR.  
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ČAK 
K ust. § 14:  

Ani tímto návrhem, ani v rámci doprovodné novely není osvědčení 
vymezené, přičemž s jeho vydáváním počítá nařízení pouze jako 
s dobrovolnou možností. Norma je tak zcela nedostačující. 

Vysvětleno. 

Akreditace dobrovolná; § 14 určuje, že 
to bude dělat ČIA, nikoli ÚOOÚ. 

ČAK 
K ust. § 50: 

Odst. 5 neodpovídá požadavku legislativních pravidel vlády, zejm. 
jejich čl. 45. Není zřejmé, co má návrh na mysli pod pojmem „jiný 
právní předpis“, jestliže na něj neodkazuje ani příkladmo, zkráceným 
označením nebo v poznámce pod čarou. 

Akceptováno 

V § 50 odst. 5 doplněna pozn. pod 
čarou. Souvisí s dalšími zákony, jejichž 
změna se navrhuje v rámci změnového 
zákona.  

ČAK 
K ust. § 54:  
Účelem zákonné úpravy směřující k ochraně osobních údajů nemůže 
být prolomení ochrany osobních údajů v nejširším možném smyslu 
slova prostřednictvím orgánu veřejné moci (národní dozorový úřad) 
s neomezenou a ničím nelimitovanou působností. Takový požadavek 
z Nařízení nevyplývá, naopak Nařízení povinnost mlčenlivosti, zejména 
pokud je součástí základních práv, respektuje. Nařízení nepožaduje, 
aby byla prolomena v jeho prospěch povinnost mlčenlivosti založená 
zákonem některým profesním nebo funkcím. Jde o zjevný lapsus 
návrhu a daleké překročení potřeby transpozice. Není možné, aby úřad 
jako orgán veřejné správy disponoval širšími pravomocemi, než mají 
orgány činné v trestním řízení a soudy, včetně soudu Ústavního. 
Nařízení tuto povinnost mlčenlivosti respektuje a respektuje i případné 
procesní nástroje (např. soudní povolení viz odst. 129 jeho preambule) 
pro prolomení této povinnosti mlčenlivosti. Krom uvedeného se zde 
návrh dostává do zjevného rozporu s některými zvláštními právními 
předpisy.  
Česká advokátní komora akceptuje prolomení povinnosti mlčenlivosti 
pouze tam, kde je to zcela nezbytné z důvodu ochrany demokratické 
společnosti nebo práv a svobod druhých v souladu s limity danými čl. 4 

Akceptováno jinak. 

 

Předkladatel si je vědom zvláštní 
důležitosti mlčenlivosti stanovené 
zákonem o advokacii. Proto bylo na 
základě dohody mezi ČAK a ÚOOÚ 
navrženo specifické řešení v § 54 odst. 
3.  
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odst. 4 listiny základních práv a svobod, tato možnost však nemůže být 
zneužit pouze pro administrativní kontrolu nakládání s osobními údaji, 
neboť zde není tak závažný veřejný zájem, který by uvedený postup 
odůvodňoval. Advokátní povinnost mlčenlivosti není prolomena 
v civilním řízení a dokonce ani v řízení trestním, její prolomení je 
připuštěno jen výjimečně například u opatření proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, a to z důvodu mezinárodních 
závazků ČR (AML opatření).  Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od 
kontrolního charakteru administrativní povahy, jehož cílem má být 
ochrana (!) osobních údajů před jednáním, které může mít povahu 
trestné činnosti jen opravdu velmi výjimečně (a to nikoliv plošně, ale za 
dále skutkovou podstatou § 180 tr. zákoníku vymezených okolností), 
cílem AML zákona je ochrana proti terorismu a legalizaci výnosů 
trestné činnosti.  Chráněn je zcela fundamentální veřejný zájem 
(nadto s mezinárodním přesahem), který navíc v posledním období 
nabývá na významu. Tomuto naladění AML zákona odpovídá 
mimořádně intenzivní zásah do informační autonomie dotčených 
subjektů; chráněný zájem zkrátka natolik silný, že ospravedlňuje 
intenzivní zásah do ústavně zaručených základních práv. Platí, že 
potíráno je vysloveně kriminální jednání v podobě závažné trestné 
činnosti, přičemž trestní řízení již od fáze přípravného podléhá relativně 
silnému soudnímu dohledu. Ani zde však Finanční analytický úřad 
nemá pravomoc informace od nositele povinnosti mlčenlivosti získat 
přímo, případně ingerovat do jím získaných nebo zpravovaných 
informací, musí tak učinit prostřednictvím profesní komory, v rámci 
trestního řízení je oprávnění orgánů činných v trestním řízení 
limitováno rozhodnutím soudu vždy (viz § 78 a násl. a v případě vstupu 
do prostor výkonu advokacie zejména § 85b a násl. trestního řádu), u 
advokátů dále s ingerencí profesní komory a s nastavením zvláštního 
druhu soudního řízení pro vydání informací, které podléhají povinnosti 
mlčenlivosti podle § 332 až 341 z. ř. s. Předklad souhlasu soudu 
s vydáním informací, jež však samo o sobě v sobě nezahrnuje 
informace chráněné povinností mlčenlivosti ovšem ve vztahu ke 
kontrolním pravomocem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jež 
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je jedním z evropských regulátorů obdobně jako ÚOOÚ, obsahuje z. ř. 
s. hned v následujících ustanoveních, nejde tak o nic nového.  
Jinou možnou formu obsahuje ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, jež však rovněž i 
přes zdůrazněnou závažnost chráněného zájmu neumožňuje 
kontrolním orgánům prolomení zákonem chráněné povinnosti 
mlčenlivosti a činí tak výhradně a omezeně (viz jeho ust. § 27) tak, aby 
zákonná povinnost mlčenlivosti tam, kde je součástí základních práv 
dotčena nebyla, a to pouze prostřednictvím profesní komory.   
Pokud chráněný zájem definovaný nařízením respektuje požadavky 
ochrany základních práv a na základě požadavku administrativního 
dohledu tak nelze zasahovat do povinnosti mlčenlivosti, jež je jejich 
součástí. Ta musí být chráněna i nadále. Z uvedeného důvodu 
navrhujeme upravit ustanovení tak, že druhá věta prvního odstavce 
bude nově znít: „Povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštními 
právními předpisy (s příslušným odkazem v pozn. pod čarou) tím 
není dotčena.“  
Je-li přesto požadováno umožnění dohledu nad některými profesemi 
se zákonnou povinností mlčenlivosti, je možné tento dozor provádět 
buď za účasti nebo prostřednictvím vlastních kontrolních pravomocí 
profesních Komor, avšak pouze v rozsahu osobních údajů, které jsou 
předmětem ochrany nařízení a s vyloučením možnosti tyto údaje ať již 
v rámci správní spolupráce nebo na základě vlastní činnosti úřadu 
sdělit jakékoliv třetí osobě.  

Tato připomínka je zásadní. 

ČAK 
K § 56: 
 Tím spíše je tento závěr o neústavnosti návrhu a jeho rozporu se 
zásadami nařízení na místě zdůraznit, protože z obsahu normy je 
zřetelné, že sám úřad takto chráněným údajům neposkytuje ústavním 
pořádkem poskytovanou ochranu. Úřad sám postupuje podle 
kontrolního řádu, při kontrole se zakládá a je veden spis, do kterého 

Akceptováno částečně.  

Předkladatel se nedomnívá, že by bylo 
možné pomocí prolamování 
mlčenlivosti zaměstnance dozorového 
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mohou dotčené osoby nahlížet. Nahlížení není dle § 38 správního řádu 
omezeno, pokud jde o údaje podléhající povinnosti mlčenlivosti. 
Samotné stížnostní nebo námitkové řízení je tedy nástrojem, který při 
takovéto konstrukci umožňuje přístup k informacím, jež jsou jinak ze 
zákona podrobeny přísnému režimu ochrany. Jejich úroveň ochrany, 
včetně osobních údajů, je tedy návrhem snižována a nikoliv 
zvyšována. Lze mít za to, že to nebylo cílem ani nařízení, ani 
předkladatele.  
Nadto v rámci výkonu některých správních činností daných zvláštním 
zákonem je možné získat tyto údaje pro výkon veřejné moci jiného 
charakteru (daňová správa, policie ČR na základě ust. § 8 zákona o 
policii), ani tento postup zde není vyloučen. Jde tak o zřejmého 
trojského koně návrhu, který pod záminkou ochrany údajů velké 
skupině údajů chráněné povinností mlčenlivosti tuto ochranu de iure 
odnímá. 
Mlčenlivost Úřadu a jeho zaměstnanců tedy musí být na jednu stranu 
mnohem širší tak, aby neumožnila oslabení dosavadní ochrany údajů 
(včetně údajů souvisejících), a musí být limitně nastavena proti zneužití 
nebo obcházení zákonných limitů jiné ochrany.  

Tato připomínka je zcela zásadní. 

orgánu prolomit jinou zvláštní ochranu 
informací; takový postup by byl patrně 
neústavní. Nicméně § 56 byl upraven 
v intencích připomínky tak, aby 
prolomení mlčenlivosti zaměstnance 
úřadu neznamenalo, že informace 
chráněné podle jiného zákona jsou této 
ochrany zproštěny, pokud ovšem 
nejsou splněny podmínky pro 
prolomení mlčenlivosti i podle jiného 
takového zákona (tj. např. pokud soud 
v trestním řízení prolomí bankovní 
tajemství, prolomí jej i vůči 
zaměstnanci dozorového orgánu). 

ČAK 
K § 59:  
V daném případě nejde o transpozici nebo požadavek Nařízení, nýbrž 
o novou skutkovou podstatu přestupku (?), přestože jeho formulace 
vypadá spíše jako správní delikt. Vymezení skutkové podstaty je však 
zcela neurčité (viz připomínka k ust. § 50).  Sankce je zde drakonická a 
není zjevné, nakolik odpovídá chráněnému veřejnému zájmu a 
závažnosti jednání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Úprava přebrána z dosavadního 
platného zákona. 

Jde o přestupek zavedený v roce 2009 
do § 44a zákona ZOOÚ. Výše sankce 
byla ponechána. Byl doplněno  odkaz 
na § 8a, § 8b odst. 1 – 4 a § 8c tr. řádu, 
jakož i na § 52 – 54 zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže. 
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NKÚ 
K § 4  

Podotýkáme, že ustanovení § 4 pouze parafrázuje oprávnění již 
vyplývající z čl. 6 nařízení č. 2016/679 a nijak je nekonkretizuje, jak se 
v čl. 6 odst. 2 nařízení předpokládá. 

Vysvětleno. 

Úprava DZ k dotčenému ustanovení. 

NKÚ 
K § 6 

Český právní řád spojuje nejvíce právních důsledků spojených 

s dosažením určitého věku, jako jsou například vydání občanského 

průkazu, možnost pracovat, trestní odpovědnost, odpovědnost za 

přestupky, právo napsat závěť, s věkovou hranicí 15 let. Tato věková 

hranice byla stanovena s ohledem na rozumovou vyspělost člověka, a 

není proto zřejmé, proč je v § 6 zákona nastavena věková hranice 

nižší, tedy 13 let, a to i s ohledem na skutečnost, že samo nařízení č. 

2016/679 stanoví v čl. 8 věkovou hranici 16 let. Argumentace, že takto 

nastavená věková hranice sníží rizika spojená s využíváním 

informačních a komunikačních technologií dětmi se jeví jako 

nepodložená. U dětí mladších 15 let by podle našeho názoru měla být 

aplikována zvýšená ochrana s ohledem na jejich rozumovou vyspělost. 

V případě ponechání hranice uvedené v § 6 zákona bude muset 

správce osobních údajů povinnost poučit a informovat dítě ve věku 

13 let o  jeho  právech  a  skutečnostech  potřebných   pro  uplatňování  

jeho  práv  podle  

tohoto zákona (§ 15 odst. 4), takovým způsobem, který bude pro 
třináctileté dítě srozumitelný. V mnoha případech se může jednat 
o nesplnitelnou (resp. nepochopenou) informovanost ze strany 
poskytovatele údajů (dítěte), která bude lehce zneužitelná. 
Doporučujeme proto stanovit věkovou hranici na 15 let, případně na 16 
let stejně jako v nařízení EU č. 2016/679. 

Vysvětleno. 
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NKÚ 
K § 9 

Podotýkáme, že ustanovení § 9 bez dalšího pouze parafrázuje 

ustanovení čl. 35 odst. 10 nařízení č. 2016/679. 

Akceptováno částečně. 

Ustanovení § 9 upraveno.  

§ 9 v současném znění vyjasňuje, že 
správce nemusí provádět posouzení 
vlivu u nových zpracování podle 
předpisů přijatých před účinností 
nařízení, a dává jistotu, že ČR na 
základě čl. 35(10) Obecného nařízení 
další hodnocení nepožaduje. 

 

NKÚ 
K § 10 

V navrhovaném znění § 10 odst. 1 je uvedeno, že v případě, kdy zákon 

nestanoví jinak, čl. 5 a 12 až 22 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů 2016/679 „… se použijí pouze částečně nebo se 

splnění povinností správce nebo zpracovatele nebo práva subjektu 

údajů stanovených těmito články odloží …“ mj. v oblasti "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 peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí ...".  

V uvedené souvislosti poukazujeme na ustanovení § 3 odst. 6 

stávajícího zákona č. 101/2000 Sb., podle nějž „Ustanovení § 5 odst. 1 

a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných 

pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony 

pro zajištění ... g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace 

spojených s výkonem veřejné moci v případech uvedených v 

písmenech c), d), e) a f)“ s odkazem v poznámce pod čarou 

Akceptováno částečně.   

Jde o subsidiární výjimku pro celou 
oblast upravenou Obecným nařízením. 
Práva subjektu údajů jsou omezena jen 
v nezbytném rozsahu, jde tedy o 
řešení, které je přiměřenější než 
stávající § 3 odst. 6 zákona 101/2000 
Sb. Přednost však stále speciální 
úprava.  

Předkladatel se domnívá, že výjimka 
dodržuje čl. 23 Obecného nařízení. 
Oznámení úřadu není legislativním 
opatřením, tím je § 10, ale zárukou ve 
smyslu čl. 23(2)(d) Obecného nařízení.  

Doplněna odpovídající pozn. pod čarou 
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mj. na zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. 

Požadujeme proto v ustanovení § 10 konkrétně specifikovat pravidla 

pro částečné použití nebo odložení povinností správce a práv subjektů 

údajů podle čl. 5 a čl. 12 až 22 nařízení č. 2016/679 ve vztahu 

k výkonu kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Tato připomínka je zásadní. 

k písm. f).  

 

NKÚ 
K § 14  

Podotýkáme, že pověření k výkonu působnosti akreditačního orgánu 
není upraveno v zákoně č. 90/2016 Sb., na nějž se odkazuje 
v poznámce pod čarou č. 3), ale v zákoně č. 22/1997 Sb. 

Akceptováno. 

NKÚ 
K § 15 odst. 4 

Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě vysvětlit, co lze v dané 
souvislosti rozumět pod „přihlášením se k příslušnosti ke správci“. 

Akceptováno. 

Byla doplněna důvodová zpráva a 
zároveň změněna formulace 
(informování o příslušnosti ke správci). 

NKÚ 
K § 62 

Před slovem „pokutu“ doporučujeme vypustit slovo „správní“. 

Akceptováno. 

NKÚ 
K § 64 bod 2. 

V tomto ustanovení se uvádí, že inspektor Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, který je ve funkci dnem účinnosti tohoto zákona, dokončí své 

funkční období podle dosavadních předpisů (vhodnější by patrně bylo 

uvést přímo zákon č. 101/2000 Sb.). Není však zřejmé, jaká práva 

a povinnosti bude tento inspektor do skončení svého funkčního období 

podle nového zákona mít ani jaké bude jeho zařazení v rámci 

systemizace úřadu. (Pozn.: Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) 

Vysvětleno. 

Práva a povinnosti inspektorů podle 
dosavadních předpisů byla 
specifikována v důvodové zprávě, jde 
zejm. o řízení kontroly a o nároky 
inspektorů podle dosavadního zákona 
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zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se tento zákon nevztahuje mj. 

na inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů; podle návrhu 

doprovodného změnového zákona se však toto ustanovení s účinností 

od 25. 5. 2018 mění tak, že slovo „inspektora“ se nahrazuje slovem 

„místopředsedu“.). Z ustanovení není ani zcela zřejmé, zda zmíněný 

inspektor bude mít až  do  konce  svého  funkčního  období  nárok  na  

plat,  náhradu  výdajů  a  naturální  plnění jako  

členové Nejvyššího kontrolního úřadu, jak vyplývá z ustanovení § 30 

odst. 4 současně platného zákona č. 101/2000 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

o ochraně osobních údajů.  

 

NBÚ 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů umožňuje členskému státu 
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 například národní bezpečnost nebo obranu. 
Navrhované ustanovení § 10 zákona o zpracování osobních údajů 
omezení rozsahu povinností a práv adaptuje zúženě na situace, kdy je 
to nezbytné a přiměřené k předcházení vážného ohrožení ve 
vymezených oblastech, aniž by tento významový posun byl 
odůvodněn.  

Žádáme tedy o vypuštění slova „vážného“ z ustanovení § 10 odst. 1. 

 

V případě, že by předkladatel byl přesvědčen o nutnosti zúžit rozsah 
omezení povinností a práv a tuto potřebu zdůvodnil, žádáme o 
začlenění speciální úpravy pro oblast bezpečnostního řízení, které 
vede Národní bezpečnostní úřad podle zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

Akceptováno částečně. 

Slovo „vážného“ vypuštěno. 

 

Vzhledem k věcné působnosti 
jednotlivých hlav byl  odkaz na zákon 
412/2005 Sb. uveden u § 35 odst. 1, 
protože jde o zajišťování bezpečnosti 
ČR.  

Důvodová zpráva k § 2, § 3 a hlavě IV 
byla značně rozpracována.  
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pozdějších předpisů. 

Navrhujeme tedy vložit do § 10 nový odstavec 2 a následující odstavce 
přečíslovat: 

„(2) Čl. 13 až 15 a v odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí pouze 
částečně nebo se splnění povinnosti správce nebo zpracovatele nebo 
práva subjektu údajů stanovených těmito články odloží, pokud by 
mohlo dojít k ohrožení provádění bezpečnostního řízení podle jiného 
právního předpisux). 

x)Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“. 

S ohledem na doplnění odstavce 2 je zapotřebí doplnit odkaz na tento 
odstavec i do odstavce 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSZ 
K § 46 odst. 3 
 

Slova „jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem“ 
nevystihují odůvodnění úpravy v důvodové zprávě. Podle důvodové 
zprávy legitimace úřadu k podání správní žaloby má být prostředkem k 
ochraně vlastní nezávislé pozice úřadu. Pak ovšem účelem žaloby je 
chránit užší zájem úřadu, tj. zájem na zajištění jeho nezávislosti (byť 
jde rovněž o zájem veřejný). V rozporu s tím je návrh  
na uzákonění příkazu k prokazování závažného veřejného zájmu na 
podání žaloby, tedy stejného příkazu, který stanoví § 66 odst. 3 
soudního řádu správního, podle něhož je k žalobě ve veřejném zájmu 
legitimován subjekt (veřejný ochránce práv), jenž využívá tohoto 
prostředku nikoliv k ochraně vlastní pozice, tedy vlastního (veřejného) 
zájmu instituce, ale takového veřejného zájmu, který nelze spojovat se 
zájmem instituce, jež je k podání žaloby procesně legitimována (srov. 
obdobné hledisko v § 66 odst. 2 soudního řádu správního, jež se týká 

Neakceptováno.  

Účelem návrhu není ochrana „užšího 
zájmu úřadu“, neboť zajištění plné 
nezávislosti ÚOOÚ, jak je vysvětlena 
v relevantních rozsudcích Soudního 
dvora EU (srov. zejm. Komise proti 
Německu C-518/07, Komise proti 
Rakousku C-614/10 a Komise proti 
Maďarsku C-288/12), je na základě 
článku 8(3) Listiny EU a článku 52 odst. 
1 Obecného nařízení jednoznačným 
požadavkem práva EU. Jak plyne z 
recitálu 117 Obecného nařízení, je plně 
nezávislý dozor a výkon pravomocí ze 
strany ÚOOÚ zásadním prvkem 
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žalobního oprávnění nejvyššího státního zástupce).  
 

Žaloby podle § 66 odst. 2 a 3 soudního řádu správního jsou 
typickými žalobami, jež mají povahu actio popularis, které nejsou 
podávány in causa sua, ale ve věci cizí s důrazem na respekt k 
hlediskům závažného veřejného zájmu. Navrhovaná správní žaloba 
však actio popularis není. 

 
Zakotvení zákonného příkazu, aby „byl prokázán závažný 

veřejný zájem na podání žaloby“, je tedy zjevně matoucí. Obecně platí 
zásada, že pro charakteristiku stejných institutů mají být používány 
stejné pojmy, zatímco instituty různého významu mají být odlišeny 
jinou vystihující charakteristikou. 
 

Proto navrhuji uvedená slova vypustit. 

Budou-li v návrhu textu zákona uvedená slova ponechána, pak v řízení  
ve správním soudnictví bude povinností úřadu existenci závažného 
veřejného zájmu prokázat, což by prakticky bylo minimálně velmi 
obtížné, jestliže účelem použití žaloby bude prosazení ohledu pouze 
na jeho nezávislost. Půjde tedy o ochranu resortního zájmu, nikoliv 
hledisek závažného veřejného zájmu v pojetí § 66 odst. 2  
a 3 soudního řádu správního. Spíše by tedy bylo vhodné v zákoně 
zakotvit speciální legitimaci úřadu k podání správní žaloby s 
definovaným účelem směřujícím  
k zachování aspektů nezávislosti úřadu, a tedy i úředních osob 
vykonávajících jeho působnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

ochrany osob se zřetelem na 
zpracování jejich osobních údajů.  

Z tohoto hlediska je žaloba vyjádřením 
zásady stanovené v článku 52 odst. 5 
obecného nařízení a způsobem 
ochrany nezávislosti ÚOOÚ, přičemž 
ohrožení jeho nezávislosti by bylo 
porušením závažného veřejného zájmu 
na ochraně poskytované osobám.  

Navržený institut jistě nelze z hlediska 
jeho potenciálního rozsahu srovnávat 
s žalobní legitimací podle § 66 odst. 2 a 
3 soudního řádu správního, nelze však 
ani tvrdit, že postupy ohrožující 
nezávislost dozorového úřadu při řízení 
jeho zaměstnanců v žádném případě 
neohrožují veřejný zájem na 
nezávislém výkonu jeho pravomocí při 
ochraně osob se zřetelem na 
zpracování jejich osobních údajů. 

NSZ 
K § 47 odst. 3 písm. c) 
 

Navrhované ustanovení zakotvuje požadavek na řádně 
ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo 
informatika. Není z tohoto pohledu dostatečně srozumitelný smysl 

Částečně akceptováno jinak, částečně 
vysvětleno: 

Využita formulace z připomínky MŠMT:  
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úpravy, kdy kvalifikačním předpokladem je uvedené vzdělání ve zcela 
odlišných oborech. Jinak se doporučuje zvážit nahrazení slov „má 
řádně ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo 
nebo informatika“ slovy „má řádně ukončené vysokoškolské 
vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru 
právo nebo informatika na vysoké škole v České republice“. 
 

Osobní předpoklady pro výkon funkce předsedy úřadu by měly 
být stanoveny ověřitelným způsobem, nikoli způsobem proklamativním. 
V návrhu ustanovení se uvádí, že předseda úřadu má „potřebné 
jazykové znalosti“, aniž by z toho bylo možné dovodit, zdali postačí 
dobrá znalost českého jazyka nebo zda se tím míní znalost cizího 
jazyka, např. slovenského nebo více jazyků, např. němčiny, 
francouzštiny, esperanta nebo jen angličtiny či ruštiny. Z vymezeného 
předpokladu nelze rozpoznat, jakou má mít předseda minimální úroveň 
znalosti jazyka, zda se o tom má předložit úřední osvědčení nebo zda 
a kdo bude tuto znalost ověřovat, resp. postačí-li jen čestné prohlášení 
uchazeče o funkci předsedy úřadu. Z důvodu reciprocity by bylo 
inspirativní doplnit důvodovou zprávu o poznatek, zdali  
v obdobných úřadech ve Spojeném království Velké Británie a 
Severního Irska nebo ve Spojených státech amerických je 
kvalifikačním předpokladem potřebná jazyková znalost pro případ, že 
by docházelo k zásahům do integrity osobních údajů v cizích jazycích. 
 

Problematický je kvalifikační předpoklad „2 roky praxe v ochraně 
osobních údajů nebo v oblasti základních práv“. Mám za to, že 
kvalifikační předpoklad je vymezen způsobem za použití tautologie. 
Ochrana osobních údajů totiž nepochybně patří do katalogu základních 
lidských práv a svobod. Mohou být pochybnosti o tom, zdali praxe v 
ochraně základních práv není praxí při jakékoli společenské činnosti 
(veřejné i soukromé). Jinými slovy, uvedená kvalifikační hlediska jsou 
vymezena abstraktním způsobem za pomocí kritérií, jež vyjadřují spíše 
obecné označení společenské kategorie než obor praxe. Proto jsem 

„získal vysokoškolské vzdělání 
absolvováním magisterského studijního 
programu zaměřeného na právo nebo 
informatiku“ 

 

Formulace upřesněna na:  

„potřebnou úroveň znalostí anglického, 
francouzského nebo německého 
jazyka“ 

Předkladatel není veden snahou o 
reciprocitu v přeshraničních případech, 
nýbrž reflexí dosavadních zkušeností a 
snahou o účinné zastupování Úřadu 
v rámci jednání Sboru. Realitou unijní 
praxe není pouze přednášení 
stanovisek na tlumočených jednáních, 
ale zejména dynamický vyjednávací 
proces a příprava kompromisních 
návrhů v nejvíce používaných jazycích 
EU, mezi které čeština dosud nepatří. 
Podrobnosti prokazování splnění této a 
jiných podmínek není nutno zákonem, 
ostatně současná úprava tak nečiní.   

Jakkoli je právo na ochranu osobních 
údajů součástí katalogu základních 
lidských práv a svobod, od řady jiných 
základních práv se liší související 
ucelenou, rozsáhlou a komplexní 
správní regulací. Ochranou osobních 
údajů se jistě bude zabývat také 
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toho názoru, že by bylo vhodné praxi vyjádřit způsobem, že jde např. o 
praxi soudce, státního zástupce, advokáta, notáře, justičního či 
právního čekatele nebo advokátního koncipienta, veřejného ochránce 
práv či jeho asistentů nebo právní praxi ve veřejné správě či praxi v 
činnosti humanitárních organizací apod. 

pověřenec se vzděláním zaměřeným 
na informatiku, který může mít lepší 
předpoklady pro danou funkci než např. 
pracovník humanitární organizace se 
zcela odlišným předmětem činnosti.   

NSZ 
K § 47 odst. 7  
 

Podle navrhované úpravy je předseda úřadu z funkce odvolán, přestal-
li splňovat některou z podmínek pro jeho jmenování. Jinými slovy, 
formulace je vyjádřena způsobem, že při pominutí některé z podmínek 
jmenování nastává ze zákona zánik funkce předsedy úřadu. Z důvodu 
obecně formulovaných podmínek předpokladů pro jmenování by bylo 
zapotřebí pominutí některé z těchto podmínek jmenování podrobit 
ověření skutkového stavu, které by vyústilo ve vydání potvrzení, jež by 
stvrdilo zánik funkce. 

Neakceptováno. 

Přebírá se úprava dosavadního § 32 
odst. 7 zákona 101/2000 Sb. Ze 
zákona nenastává zánik funkce 
předsedy úřadu při pominutí některé 
z podmínek pro jeho jmenování. To je 
jasně vyjádřeno v § 47 odst. 1 návrhu. 

Z dosavadní i navrhované úpravy je 
naopak zřejmé, že návrh na odvolání 
podává prezidentu republiky Senát, 
který by měl svůj návrh dostatečně 
odůvodnit. 

MD 1. Ze zvláštní části důvodové zprávy k § 3 návrhu zákona vyplývá, že 
záměrem předkladatele bylo rozšířit působnost 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) (dále jen „nařízení 2016/679“) i na 
zpracování osobních údajů, jež je vymezeno v § 3 odstavci 2 návrhu 
zákona. Použitá formulace „ustanovení této hlavy se použijí“ nicméně 
tomuto záměru neodpovídá a působnost nařízení 2016/679 se tím na 
výše uvedené situace nerozšiřuje. Za účelem odstranění tohoto 
nesouladu je tedy třeba do návětí předmětného ustanovení doplnit 
i odkaz na nařízení 2016/679. V této souvislosti rovněž upozorňujeme 

Akceptováno. 

§ 3 odst. 2 upraven. 
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na skutečnost, že zpracování osobních údajů, jež je vymezeno v § 3 
odstavci 2 návrhu zákona, není dle našeho názoru upraveno v § 2 
vymezujícím působnost návrhu zákona. Požadujeme v tomto smyslu § 
2 návrhu zákona doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

MD 2. Článek 8 odstavec 1 nařízení 2016/679 upravuje dvě situace 
zákonnosti souhlasu dítěte. Situaci, kdy je dítěti 16 let, a situaci, kdy je 
dítě mladší 16 let. Věk 16 let mohou nicméně členské státy snížit, ne 
však více než na 13 let. Ustanovení § 6 návrhu zákona možnosti dané 
článkem 8 odstavcem 1 nařízení 2016/679 využívá, nicméně snižuje 
věk pouze u druhé z výše uvedených věkových kategorií. To 
způsobuje, že na zákonnost souhlasu dětí ve věku od 13 do 16 let se 
nevztahuje ani právní úprava obsažená v nařízení 2016/679, ani právní 
úprava obsažená v návrhu zákona. Z tohoto důvodu požadujeme 
upravit formulaci § 6 návrhu zákona tak, aby možnost daná nařízením 
2016/679 snížit věk dětí dopadala na obě situace vymezené v článku 8 
nařízení 2016/679. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

§ 6 upraven tak, aby využíval pojem 
„zákonnost“, který se vyskytuje v obou 
větách čl. 8 odst. 1 nařízení 2016/679 a 
znění nebylo zavádějící. 

Je však zřejmé, že čl. 8(1) nařízení 
2016/679 upravuje jen jednu situaci – 
když dochází ke zpracování osobních 
údajů v souvislosti s nabízením služeb 
informační společnosti přímo dítěti na 
základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. 
a), a věk dítěte překročil nebo 
nepřekročil stanovenou hranici.  

MD Ustanovení § 9 návrhu zákona více méně přepisuje článek 35 
odstavec 10 nařízení 2016/679.  Domníváme se, že předmětné 
ustanovení nařízení 2016/679 upravující výjimku z povinnosti 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů není třeba implementovat. 
Implementaci by vyžadovala pouze přísnější právní úprava spočívající 
v povinnosti provést toto posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, 
kterou nicméně návrh zákona neobsahuje.  S ohledem na výše 
uvedené tedy požadujeme vypuštění předmětného ustanovení. 

Akceptováno částečně.  

Ustanovení § 9 upraveno.  

§ 9 v současném znění vyjasňuje, že 
správce nemusí provádět posouzení 
vlivu u nových zpracování podle 
předpisů přijatých před účinností 
nařízení, a dává jistotu, že ČR na 
základě čl. 35(10) Obecného nařízení 
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Tato připomínka je zásadní. další hodnocení nepožaduje. 

 

MD V § 10 návrhu zákona je uvedeno, že vyjmenovaná ustanovení se 
použijí pouze částečně nebo se splnění povinností správce nebo 
zpracovatele nebo práva subjektu údajů odloží. Použitá formulace je 
značně obecná a není z ní patrné, jaká ustanovení se v konkrétním 
případě použijí a do kdy se splnění povinností nebo práva odloží. 
V této souvislosti je třeba upozornit na článek 23 odstavec 2 nařízení 
2016/679, který stanoví, co by mělo legislativní opatření omezující 
určité povinnosti a práva dle tohoto nařízení obsahovat, což nicméně 
není v návrhu zákona reflektováno. Doporučujeme tedy návrh upřesnit 
ve výše uvedeném smyslu. 

Vysvětleno.  

Doplněna DZ.  

Jde o subsidiární výjimku pro celou 
oblast upravenou Obecným nařízením. 
Práva subjektu údajů jsou omezena jen 
v nezbytném rozsahu, jde tedy o 
řešení, které je přiměřenější než 
stávající § 3 odst. 6 zákona 101/2000 
Sb. Přednost však stále speciální 
úprava.  

Čl. 23 odst. 2 GDPR je v zásadě 
doporučující. Přesto lze uvést, že 
oznámení úřadu je zárukou ve smyslu 
písm. d). 

MD V poznámce pod čarou č. 3 je odkazováno na zákon č. 90/2016 Sb., o 
posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve 
znění pozdějších předpisů.  Vzhledem k tomu, že poznámka pod čarou 
má identifikovat právní předpis upravující určení akreditačního orgánu 
v České republice, domníváme se, že by tento odkaz měl být nahrazen 
odkazem na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Akceptováno. 

Odkaz upraven. 
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MD V § 59 odst. 1 návrhu zákona upozorňujeme na to, že konstrukci 
skutkové podstaty přestupku, spočívající v porušení zákazu zveřejnění 
osobních údajů stanoveném jiným právním předpisem, považujeme za 
zcela neurčitou a z tohoto důvodu nevhodnou. Za nevhodné 
považujeme obecně použití odkazu, navíc nenormativního, na jiný 
právní předpis v konstrukci skutkové podstaty přestupku. Navíc, je-li 
stanoven zákaz zveřejnění osobních údajů v jiném zákoně, měl by být 
v tomto jiném zákoně rovněž sankcionován. 

Neakceptováno. 

MD Za nevhodnou považujeme i konstrukci skutkových podstat přestupků 
spočívající v pouhém odkazu na jednotlivá ustanovení přímo 
použitelného předpisu (viz § 61 návrhu zákona), aniž by zákon slovně 
vyjádřil jednání, jímž se osoba toho kterého (konkrétního) přestupku 
dopustí. Konstrukce skutkové podstaty přestupku spočívající 
v porušení povinnosti stanovené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie je v právních předpisech standardně vyjadřována slovy 
např. „Správce nebo zpracovatel se dopustí přestupku tím, že 
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
ochranu osobních údajů […]“, přičemž následuje slovní vymezení 
jednání, které naplní znaky skutkové podstaty konkrétního přestupku. 

Neakceptováno. 

Nařízení v čl. 83 nestanoví žádné 
skutkové podstaty, a požaduje trestání 
jakéhokoli porušení uvedených 
ustanovení správcem, zpracovatelem 
nebo jiným subjektem. 

MD Upozorňujeme dále na to, že za přestupky uvedené v § 61 návrhu 
zákona není stanovena žádná sankce. Ustanovení § 61 odstavce 4 
návrhu zákona pouze stanoví podmínky, za kterých Úřad pro ochranu 
osobních údajů může upustit od uložení správního trestu. 

Vysvětleno. 

Sankci stanoví Obecné nařízení v čl. 
83 odst. 3, 4, 5 a 6. 

   

BIS 
1. Obecně: 
Navrhujeme vyčlenit problematiku zpracování osobních údajů 
zpravodajskými službami do zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

Akceptováno jinak. 
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službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Odůvodnění:  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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) stanoví, že se nevztahuje na zpracování 
osobních údajů při činnostech týkajících se národní bezpečnosti. Do 
této oblasti spadá též činnost zpravodajských služeb. Tomu odpovídá 
důvodová zpráva, která k hlavě IV zákona uvádí, že „je navrženo, aby 
se výše uvedená reforma ochrany osobních údajů se nevztahovala, na 
zpracování osobních údajů zpravodajskými službami, protože 
Evropská unie nemá působnost v oblasti národní bezpečnosti“. 
Návrh zákona však výjimku ze své působnosti v textu výslovně 
nestanoví ani obecně pro oblast národní bezpečnosti, ani pro činnost 
zpravodajských služeb. Naopak je v zákoně několik dílčích výjimek  z 
obecných pravidel zpracování osobních údajů navázaných (mimo jiné) 
na oblast bezpečnosti, které však přesně nekopírují současný právní 
stav.  
Ve vztahu ke zpracování osobních údajů zpravodajskými službami tak 
považujeme návrh za ne zcela jednoznačný. Proto navrhujeme vyčlenit 
úpravu zpracování osobních údajů zpravodajskými službami do zákona 
č. 153/1994 Sb. (a tedy tento zákon zařadit do souvisejícího 
změnového zákona).  
V rámci zákona č. 153/1994 Sb. pak lze problematiku nakládání  
s osobními údaji vhodně sladit se současnými instituty tohoto zákona, 
které otázku osobních údajů v rámci práce s informacemi (předávání 
informací oprávněným adresátům, zahraniční spolupráce a pod.) 
dosud výslovně neřeší. Z hlediska BIS se v této souvislosti jeví jako 
důležité rovněž nastavení mechanismů, které umožní v i rámci nové 
úpravy zpracování osobních údajů udržet stávající standardy úrovně 
evidenční ochrany vykonávané zpravodajskými službami (§ 11 odst. 7 
zákona  

§ 2 písm. c), § 35 odst. 1 a § 44 
upraveny. Přidána nová poznámka pod 
čarou č. 4. 

Významně rozpracována důvodová 
zpráva.  

Systematicky bude možno řešit 
ochranu údajů zpracovávaných 
zpravodajskými službami po dokončení 
novelizace Úmluvy Rady Evropy č. 
108, která na rozdíl od práva EU 
obsahuje úpravu do jisté míry 
použitelnou i na zpravodajské služby.  
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č. 153/1994 Sb.).  
Výše uvedený návrh byl projednán s ostatními zpravodajskými 
službami. Dovolujeme si požádat o projednání této připomínky v rámci 
separátního jednání.  

Tato připomínka je zásadní. 

BIS 
2. K § 35 odst. 3 a):  
Navrhujeme zrušit slovo „nezbytné“.  
 
Odůvodnění:  
Přestože je předložené znění § 35 odst. 3 písm. a) návrhu totožné s § 
5 odst. 2 písm. a) stávajícího zákona č. 101/2000 Sb., domníváme se, 
že vzhledem k tomu, že je oblast působnosti hlavy IV návrhu zúžena 
na ochranu osobních údajů při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR 
(oproti § 3 odst. 6 aktuální úpravy), by mělo být slovo „nezbytné” 
vyjmuto. „Nezbytnost“ zpracování bez souhlasu subjektu údajů pro 
dodržení právní povinnosti správce lze v oblasti obrany a bezpečnosti v 
zásadě presumovat, z praktického hlediska ji však nelze v každém 
konkrétním případě dokládat a prokazovat.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Jde převzetí platného zákona a o 
obecný problém s posuzováním 
nezbytnosti, platný pro všechna 
odvětví.  

V tomto případě nejde o tzv. „strict 
necessity“ jako „pressing social need“ 
ve smyslu judikatury ESLP.  

OKOM 
Předkladatel nesplnil povinnost uvést v důvodové zprávě důvody pro 
uplatnění požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisy EU 
ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci 
Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti 
České republiky pro rok 2016 a další, a to zejména ve vztahu 
k článkům 15 a 16 směrnice (EU) 2016/680. 

Většina transpozičních ustanovení návrhu jsou v souladu s čl. II přílohy 
5 LPV podtržena, avšak není u nich uvedeno příslušné celexové číslo. 

Akceptováno. 

Problematika tzv. gold-platingu 
rozpracována na základě připomínek 
OKOM a MPaO v části E) obecné části 
důvodové zprávy.  

Vše akceptováno.  

. CELEXy doplněny. 
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Žádáme doplnit.  

K rozdílové tabulce: - § 21 odst. 6 je podtržen, ale není uveden 
v rozdílové tabulce, u § 47 a 48 je chybně uveden resp. označen čl. 52 
nařízení. Dotčená ustanovení adaptují čl. 53 nařízení.  

Žádáme doplnit a číslici upravit. 

 

OKOM 
Ke srovnávacím tabulkám 

Předně podotýkáme, že srovnávací tabulky přiložené k návrhu nebyly 
rovněž uloženy do databáze ISAP. Dále pak:  

- čl. 2 a 3 směrnice  2016/680 jsou označeny v rozdílové tabulce 
jako implementační, ve srovnávací tabulce, však u uvedeného 
ustanovení chybí ID. 

čl. 53 nařízení 2016/679 je v rozdílové tabulce vykazován jako 
adaptační, ve srovnávací tabulce, však u uvedeného ustanovení chybí 
ID. 

Žádáme doplnit. 

Akceptováno.  

 

 

 

Akceptováno, značení upraveno. 

 

Srovnávací tabulka upravena.  

OKOM 
Obecně 
 
Nedostatečná adaptace na nařízení  2016/679: 
 
Po zrušení zákona č. 101/2000 Sb. nebude v našem právním řádu 
nadefinováno, co je nutné považovat za tzv. citlivé údaje. Přitom tento 

Vysvětleno, akceptováno částečně. 

Pojem „citlivé údaje“ nařízení 2016/679 
neupravuje v normativním textu, 
nicméně z recitálu (10) jasně vyplývá, 
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současným zákonem o ochraně osobních údajů nadefinovaný pojem 
se vyskytuje napříč právním řádem (např. zákon o ochraně veřejného 
zdraví, zákon o bankách, zákon o pobytu cizinců, zákon o archivnictví, 
rozpočtová pravidla aj.) a zákony ukládají přísnější režim nakládání s 
těmito citlivými údaji. Nové nařízení stran nakládání s citlivými údaji 
sice pokračuje v trendu přísnější ochrany této skupiny osobních údajů, 
nicméně definici „citlivých“ údajů neobsahuje a ve stejném kontextu 
mluví o zpracování zvláštních kategorii osobních údajů (čl. 9 nařízení). 
Vzhledem k tomu, že dotčené zákony nejsou v rámci doprovodného 
zákona rovněž novelizovány, není adaptace na nařízení v tomto 
smyslu dostatečná.  

Připomínka je zásadní. 

že citlivými osobními údaji se nadále 
rozumí tzv. zvláštní kategorie osobních 
údajů, tj. údaje ve smyslu jeho článku 
9(1).  

Rozvedeno v důvodové zprávě.  

OKOM 
Předkladatel ve srovnávací tabulce k nařízení prohlašuje čl. 58 odst. 5 
za nerelevantní z hlediska transpozice. S uvedeným názorem se 
ovšem neztotožňujeme, neboť čl. 58 odst. 5 je zcela konkrétní a 
požaduje, aby „každý členský stát v právních předpisech stanovil, že 
jeho dozorový úřad má pravomoc upozornit na porušení nařízení 
justiční orgány, a pokud je to vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj 
jinak zapojit s cílem vymoci dodržení tohoto nařízení.“  
 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

V důvodové zprávě k § 50 je rozebrán 
způsob implementace tohoto 
ustanovení. Jde zejména o možnost 
Úřadu podat státnímu zástupci trestní 
oznámení, jakož i o stále více 
využívanou možnost poskytovat 
stanovisko z pozice „přítele soudu“, 
které soudy, jak plyne z rozhodovací 
praxe také Ústavního soudu nebo  
Nejvyššího správního soudu, mohou 
vzít při projednávání věci v úvahu. 

OKOM 
Implementace směrnice 2016/680 (k hlavě III obecně), resp. 
koncepčnímu pojetí právní úpravy: 

Uvádíme, že četná ustanovení směrnice v návrhu chybí. Některá z nich 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

 

Směrnice nevyžaduje implementaci 
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jsou sice provedena ve změnovém zákoně, tam se ovšem jedná vždy o 
specifickou úpravu, pro tam stanovený okruh právních vztahů. Obecná 
a zastřešující právní úprava tedy chybí. V důsledku tudíž úprava 
v jednotlivých zvláštních zákonech není jednotná.  
Jsme názoru, že za účelem naplnění standardu ochrany osobních 
údajů i konzistence českého právního řádu by bylo lepší transpozici 
základních obecných zásad směrnice provést přímo do návrhu zákona 
o zpracování osobních údajů, která by následně byla doplněna 
zvláštními úpravami (obdobně např. antidiskriminační zákon a zákoník 
práce).  
 
Dále jsme názoru, že – hodlá-li předkladatel stanovit působnost zákona 
širší, než uvádí nařízení (viz § 3) - je nutné také doplnit, že i v právních 
vztazích, na které nařízení obecně nedopadá, se vybraná ustanovení 
nařízení 2016/679 přesto uplatní. To je dle našeho názoru možno 
udělat buď výslovným odkazem na vybrané články nařízení, které se 
uplatní i v oblastech jdoucích nad rámec nařízení, či přepisem části 
nařízení do českého právního řádu, přičemž tato část by se uplatnila 
pouze na právní vztahy jdoucí mimo nařízení (neboť to nesmí být 
předmětem kopírování do vnitrostátního práva). Jedná se zejména o 
základní zásady a právní rámec zpracování osobních údajů stanovený 
čl. 5 nařízení, či čl. 6 nařízení (zejména základní výchozí princip, že 
v zásadě je na prvním místě nutný souhlas subjektu údajů (čl. 6/1/a) 
nařízení, ze kterého jsou možné výjimky). V opačném případě vznikne 
mezera v právní úpravě a zásady zpracování, jako např. zásada 
zákonnosti či přesnosti, se neuplatní na ta odvětví práva, která nejsou 
směrnicí ani nařízením pokryta. Vznikne tak množina právních oblastí, 
u kterých nebude zpracování osobních údajů dostatečně chráněno 
(oblast katastru nemovitostí apod.).  
 
Ve vztahu ke směrnici 2016/680 dále v návrhu postrádáme transpozici 
následujících článků směrnice, kterou je potřeba vyjasnit: 
 
Čl. 3 odst. 8   

zastřešující normou. Obsahuje mj. 
článek 18, který výslovně umožňuje 
implementaci části pravidel 
v předpisech upravujících soudní 
rozhodnutí nebo zpracování 
vyšetřovacího nebo trestního spisu.  
Předkladatel přesto všechna 
ustanovení, která byla pro různé 
orgány společná, upravil jednotně.  
Rozdílně se upravují zejména 
ustanovení o účelech zpracování, o 
pověřencích, o předávání osobních 
údajů (kde je úprava tím rozsáhlejší, 
čím méně je vázána na konkrétní 
procesní postup), u doby uchování a u 
některých zvláštních postupů typických 
pro databázová zpracování policejního 
typu (sdružování) apod. Přesto bylo na 
základě připomínek OKOM 
v odůvodněných případech přistoupeno 
i k další úpravě společné (viz níže).   

 

§ 3 upraven.  

Účelem je zejména odstranit 
pochybnosti, že se na konkrétní oblasti 
(např. výběr daní neupravených 
právem EU) vztahuje právo EU, resp. 
článek 16 SFEU jako zvláštní právní 
základ pro nařízení 2016/679. To plyne 
i ze způsobu, jakým Soudní dvůr 
aplikuje platnou směrnici 95/46/ES i na 
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Čl. 4 
Čl. 5  
Čl. 7 odst. 2 a 7 odst. 3 
Čl. 8 (viz výše) 
Čl. 9 odst. 3 a 9 odst. 4 
Čl. 10 
Čl. 11 odst. 3 
Čl. 16 odst. 5 a 6 
Čl. 26 a čl. 28 odst. 4 

Připomínky jsou zásadní. Žádáme doplnit. 

případy, které nejsou z hlediska 
substantivního upraveny právem EU 
(typu předávání údajů mezi orgánem 
výběru daní a orgánem výběru 
zdravotního pojištění). 

 

K jednotlivým ustanovením (dle dohody 
doplněno s důrazem na orgány 
nepolicejní povahy):  

Čl. 3(8) – definice spravujícího orgánu v § 16 
odst. 3 zákona o zpracování osobních údajů 
(dále též „ZZOU“) 

Čl. 4 odst. 1 – zákl. zásady 

Písm. a) – zákonnost a korektnost: činit jen, co 
je zákonem dovoleno, změnový zákon § 60 a § 
79 ZoP, § 43 odst.2 zákona o GIBS atd. Pro 
orgány činné v trestním řízení také § 2 odst. 4 
trestního řádu.  

Písm. b) – účelové omezení: § 16 odst. 1 
ZZOU a  § 17 písm. a) ZZOU 

písm. c) – přiměřenost: např. § 11 ZoP § 12i 
odst. 1, 8 zákona o státním zastupitelství, § 4a 
odst. 1 zákona o Probační a mediační službě, § 
2 odst. 5 a § 2a odst. 8 zákona o Rejstříku 
trestů, § 23a odst. 11 a § 23ab odst. 2 zákona 
o Vězeňské službě, § 466b odst. 1 trestního 
řádu, § 122b odst. 1 zákona o soudech a 
soudcích, § 25b zákona o Ústavním soudu 
(novely jsou předloženy jako součást 
změnového zákona) a obdobná ustanovení,   
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písm. d) – přesnost: § 17 písm. b) ZZOU 

písm. e) – délka: § 17 písm. c) ZZOU plus další 
ustanovení v dílčích zákonech, např. § 82 
zákona o policii, § 21i odst. 5 zákona o státním 
zastupitelství, § 23a odst. 2 písm. c) zákona o 
Vězeňské službě.  

písm. f) – bezpečnost: § 32 odst. 1 ZZOU 

čl. 4(2) – jiné účely – ve zvl. zákonech, např. § 
79 odst. 4 ZoP, § 12i odst. 1, 8 zákona o 
státním zastupitelství, § 4a odst. 1 zákona o 
Probační a mediační službě, § 2 odst. 5 a § 2a 
odst. 8 zákona o Rejstříku trestů, § 23a odst. 
11 a § 23ab odst. 2 zákona o Vězeňské službě, 
§ 466b odst. 1 trestního řádu, § 122b odst. 1 
zákona o soudech a soudcích, § 25b zákona o 
Ústavním soudu (novely jsou předloženy jako 
součást změnového zákona), a § 2 odst. 4 
trestního řádu pro orgány činné v trestním 
řízení.  

čl. 4(3) – byl doplněn § 17 odst. 1 písm. a) a 
odst. 2 ZZOU.  

čl. 4(4) doložení správcem - § 24 odst. 1 in fine 
ZZOU 

čl. 5 doba uchování - § 17 písm. c) ZZOU a 
dále zvl. zákony, jako § 82 ZoP, § 12i odst. 5 
zákona o státním zastupitelství, § 23a odst. 2 
písm. c) zákona o Vězeňské službě 

čl. 7(2) – nepředávání nepřesných 
(nekvalitních):  

viz § 17 písm. b) ZZOU, a §80 ZoP atd., u 
nepolicejních orgánů je upraveno procesními 
předpisy: kvalita, přesnost a spolehlivost jsou, 
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jak plyne i z čl. 7 směrnice, do značné míry 
zaměnitelné pojmy. Dále § 2a odst. 10 zákona 
o Rejstříku trestů.  

Čl. 7(3) – výmaz, oprava či omezení 
zpracování nelegálně předaných či 
nesprávných údajů – upravena ustanovení 
změnového zákona (např. § 80 odst. 2 zákona 
o policii), pro orgány činné v trestním řízení 
plyne také z § 2 odst. 5 a z § 7 trestního řádu. 
Nicméně přesto doplněn § 24 odst. 4 ZZOU.  

Čl. 8 (zákonnost a rozsah a nezbytnost 
k úkolům a účely) – zvláštní zákony, protože 
každý orgán má zvláštní rozsah úkolů, srov. 
např. § 13 odst. 1 – 3 ZoVP proti § 79 odst. 1 – 
3 ZoP § 12i odst. 1 zákona o státním 
zastupitelství, § 4a odst. 1 zákona o Probační a 
mediační službě, § 2 odst. 5 zákona o Rejstříku 
trestů, § 23ab odst. 1 zákona o Vězeňské 
službě, § 466b odst. 1 trestního řádu, § 122b 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích, § 25b 
zákona o Ústavním soudu (novely jsou 
předloženy jako součást změnového zákona). 

Čl. 9(3) export podmínek zpracování – pro 
policejní orgány např. § 80 odst. 4 ZoP, pro 
justiční orgány procesní předpisy, resp. § 16 
odst. 3 zákona 104/2013 Sb. (dále též „ZMJS“). 

Čl. 9(4) zákaz exportu netrestních podmínek 
zpracování do jiného ČS – pro policejní orgány 
např. § 80 odst. 4 ZoP, pro justiční orgány 
procesní předpisy, resp. § 16 odst. 3 ZMJS 

Čl. 10 – zvláštní kategorie – viz např. § 79 odst. 
3 ZoP a další stejná ustanovení u policejních 
zákonů, dále pak § 17, § 24, § 32 – 34 ZZOU 
ve spojení s § 12i odst. 1 zákona o státním 
zastupitelství, § 4a odst. 1 zákona o Probační a 
mediační službě, § 2 odst. 5 zákona o Rejstříku 
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trestů, § 23ab odst. 1 zákona o Vězeňské 
službě, § 466b odst. 1 trestního řádu, § 122b 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích, § 25b 
zákona o Ústavním soudu (novely jsou 
předloženy jako součást změnového zákona) 

Čl. 11(3) – jak plyne z formulace této věty, nic 
se po členských státech nepožaduje, protože 
takové profilování už zakázáno je právem Unie. 
Jde o zákaz diskriminace.  

Čl. 16(5) informovat původce o zjištěné 
nepřesnosti – pro policejní orgány např. § 80 
odst. 2 in fine, pro justiční orgány procesní 
předpisy (např. zásada spolupráce podle § 7), 
dále § 12g odst. 1 zákona o státním 
zastupitelství. Nicméně přesto doplněn § 24 
odst. 4 ZZOU. 

Čl. 16(6) informovat příjemce, aby opravili, 
vymazali nebo omezili zpracování, pokud tak 
učinil správce – bylo doplněno do § 24 odst. 4 
ZZOU do druhé věty. 

Čl. 26 spolupráce s DPA – plyne z § 50 odst. 3 
ZZOU, kde UOOU vykonává dozor 

Čl. 28(4) informace vč. posouzení vlivu při 
konzultaci úřadu - § 30 odst. 2 ZZOU to uvádí 
výslovně   

OKOM 
K § 2 – působnost zákona:  
 
Pokud má předkladatel úmysl, který deklaruje v důvodové zprávě k § 3, 
vztáhnout do oblasti působnosti nařízení i další oblasti zpracování 
osobních údajů, které nespadají do působnosti práva EU (na rozdíl od 
působnosti stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení), není rozsah 
působnosti zákona nastaven v takové šíři, aby zahrnoval i zpracování 
osobních údajů při výkonu činností, které nespadají do působnosti 

Vysvětleno. 

Upravena důvodová zpráva k § 2, text 
§ 2 ponechán ze systematických 
důvodů, protože jeho znění je 
dostatečně široké, neboť neuvádí „v 
rámci věcné působnosti nařízení…“, 
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práva Unie, a tudíž ani do působnosti nařízení. Viz též naše 
připomínka k § 3 návrhu. 

Připomínka je zásadní. 

ale jen „podle nařízení“, čímž označuje 
ta zpracování, na která se podle § 3 
nařízení 2016/679 použije.   

OKOM 
K § 3: 
 
Dle důvodové zprávy je záměrem předkladatele rozšířit působnost 
nařízení i na další oblasti, u kterých jsou pochybnosti, zda spadají do 
působnosti práva Unie či nikoliv.  Nicméně uvedené ustanovení 
upravuje pouze použití hlavy II na činnosti, které nespadají do oblasti 
působnosti práva EU nebo na činnosti, které spadají do oblasti 
působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU. Ustanovení tedy svou 
formulací neodpovídá rozšíření působnosti nařízení na tyto oblasti, jak 
by se zdálo z důvodové zprávy. Žádáme vysvětlit, co přesně má 
předkladatel za cíl vtáhnout do úpravy nařízení nad jeho rámec, a 
upravit text návrhu zákona, aby skutečně odpovídal danému záměru. 
Zároveň je nutné řádně odůvodnit event. rozšíření působnosti nařízení 
z hlediska práva EU. V tomto ohledu se předkladatel patrně opírá o 
recitál č. 8 nařízení, který umožňuje členskému státu omezit či upřesnit 
pravidla stanovená nařízením a začlenit je do vnitrostátního práva, 
pokud je to nezbytné pro účely soudržnosti a pro učinění vnitrostátních 
předpisů srozumitelnými pro osoby, na něž se vztahují.  
Upozorňujeme, že ani formulace závěru odst. 2 písm. a) není 
srozumitelná, podle našeho názoru mělo být uvedeno, že se jedná také 
o výkon činností, které spadají do působnosti hlavy III nebo IV. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

§ 3 odst. 2 upraven. 

Ve zbytku vysvětleno a rozvedeno 
v důvodové zprávě k § 2, § 3 a hlavě 
IV. 

Rozšíření působnosti nařízení je 
možné ve dvou oblastech. 1) mimo 
kompetenci EU to právo EU nemůže 
zakázat. 2) v oblasti SZBP EU předpis 
dosud nemá. Cílem je vyjasnit situaci a 
zachovat ochranu údajů ve všech 
oblastech, na které dopadal 101/2000.  

Pokud jde o § 3 odst. 2 písm. a), jde o 
činnosti, které nespadají do 
kompetence EU a spadají do 
působnosti hlavy IV. Hlava III  
implementuje směrnici, nelze použít 
nařízení. 

OKOM 
K § 7: 

Důvodová zpráva uvádí k tomuto ustanovení recitál 42 směrnice, který 
se týká pravidel ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence či odhalování trestných činů. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva upravena.  
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Jsme názoru, že skutečně relevantním je v tomto případě čl. 6 odst. 2 
nařízení, který upravuje výjimku ze způsobu zpracování osobních 
údajů a je ostatně i správně vykázán v rozdílové tabulce. Z důvodu 
jasnosti žádáme jeho doplnění do důvodové zprávy namísto 
uváděného rec. 42 směrnice. 

OKOM 
K § 8: 
 
Paragraf 8 je adaptací na čl. 19 nařízení, který stanoví, že správce 
„oznamuje“, tedy nikoliv, že „může“ oznámit“, jak je stanoveno 
v návrhu.  Z tohoto pravidla pak nařízení v čl. 19 stanoví výjimky, které 
nejsou v návrhu rovněž zohledněny. Žádáme upravit, resp. doplnit. 
Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení je přeformulováno a plyne 
z něj, že je-li správce povinen něco 
oznámit, může tak učinit změnou 
databáze, čímž se jednak respektují 
přímo použitelné výjimky plynoucí 
z textu nařízení 2016/679, jednak je 
zřejmé, že se tím stanoví jedna 
z alternativních možností splnění 
povinnosti. (Správce nadále může 
např. zatelefonovat příjemci a diktovat 
mu opravená data narození, ale musí 
být schopen telefonát doložit 
dozorovému orgánu.) V tomto smyslu 
doplněna i důvodová zpráva.  

OKOM 
K § 10 odst. 1:  
 
Relevantní čl. 23 nařízení říká, že omezení je možné pouze 
prostřednictvím „legislativního opatření“. Domníváme se, že by bylo 
vhodné v textu návětí uvést, že se tak děje „za podmínek stanovených 
jiným právním předpisem“.  

Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 95 (celkem 217) 

OKOM 
K § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1: 
 
Tyto §§ jsou adaptací na čl. 23 odst. 1 nařízení. Tento článek stanoví 
výčet opatření, v rámci kterých je možné omezit rozsah povinností a 
práv subjektu údajů. V dotčených ustanoveních návrhu postrádáme 
provedení písm. g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání 
porušování etických pravidel regulovaných povolání, a písm. j) 
vymáhání občanskoprávních nároků.  
 
Dále podotýkáme, že v odst. 1 § 10 návrhu nejsou provedena všechna 
relevantní ustanovení týkající se práv a povinností subjektů údajů (tj. čl. 
5, čl. 12-22, čl. 34), která jsou v čl. 23 odst. 1 uvedena. Konkrétně 
postrádáme uvedení čl. 34 nařízení, který se týká „oznamování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů“.  
Žádáme doplnit, event. vysvětlit, proč nejsou tyto oblasti zahrnuty 
do návrhu.  

Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Jde o subsidiární ustanovení, u kterého 
není vhodné uvádět všechny chráněné 
cíle. Relevantní cíle jsou chráněny 
specificky v řadě novelizačních 
ustanovení k jiným předpisům, která 
obsahuje změnový zákon.  

 

Výjimky z povinností podle čl. 34 jsou 
uvedeny v § 11. 

OKOM 
K § 12: 

Paragraf 12 provádí čl. 38 odst. 5 nařízení, který stanoví, že pověřenec 
je v rámci výkonu své funkce vázán tajemstvím nebo důvěrností, 
v souladu s právem Unie nebo členského státu. Jsme názoru, že by 
bylo vhodné povinnost mlčenlivosti pověřence, resp. jeho právní status 
dále „rozpracovat“ a stanovit i další kritéria výkonu jeho funkce, např. 
stanovit, že pověřenec nebude osobou trestanou, apod. 

Akceptováno jinak. 

§ 12 vypuštěn. Nařízení nepožaduje 
specifická kritéria pro pověřence, např. 
aby nebyl osobou trestanou, z hlediska 
českého práva by šlo o gold plating. 
Vodítka WP 29 pouze požadují, aby 
kvalifikace pověřence odpovídala 
komplexnosti, rozsahu a intenzitě 
zpracování.  

OKOM 
K § 12 odst. 3 (a odst. 2): 

Správce nebo zpracovatel je oprávněn osoby uvedené v odst. 1 
zprostit mlčenlivosti bez dalšího. Možnost zprostit pověřence a jemu 

Akceptováno jinak. 
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podřízené osoby by měl mít zejména subjekt, o kterém se osobní údaje 
vedou. Správce nebo zpracovatel pak jen za přesně stanovených 
zákonných podmínek. Požadujeme ustanovení upravit a zároveň 
neoznačovat § 12 odst. 2 ani odst. 3 jako adaptační na nařízení, neboť 
jde nad rámec nařízení. 

§ 12 vypuštěn. 

OKOM § 13 se týká čl. 37 odst. 1 nařízení, který vymezuje postavení 
veřejného subjektu. Navržené znění nedefinuje žádný konkrétní orgán 
veřejné moci či veřejný subjekt, navrhujeme tudíž paragraf 13 návrhu 
nepodtrhávat a nevykazovat jako adaptační. 

Neakceptováno. 

Ustanovení definuje veřejný subjekt pro 
účely limitování povinnosti jmenovat 
pověřence (jinak by bylo riziko výkladu 
pojmu veřejného subjektu dle InfZ, kde 
je však jiný účel a rozsah úpravy). 

OKOM 
K § 15: 
 
Tento paragraf je adaptací čl. 85 odst. 1 a 2 nařízení, který se mimo 
jiné týká svobody projevu a informací a zpracování pro umělecké a 
novinářské účely. Odst. 2 tohoto článku umožňuje členským státům 
stanovit odchylky a výjimky z obecných zásad ochrany osobních údajů. 
V odst. 3 je pak stanovena povinnost, aby každý členský stát ohlásil 
Komisi jakákoliv právní ustanovení, která dle odst. 2 přijme.  

Žádáme alespoň do důvodové zprávy deklarovat, že bude 
požadavek odst. 3 naplněn. Dále dáváme na zvážení, zda v § 15 
podtrhávat i odst. 11 a 12. Uvedené odstavce nemají k čl. 85 nařízení 
přímou provazbu, resp. vztahují se k němu pouze okrajově. 

Akceptováno. 

Notifikaci považujeme za 
samozřejmost. Důvodová zpráva k § 15 
upravena.  

Odst. 12 vypuštěn, odst. 11 
považujeme za důležitý z hlediska 
řešení střetu ochrany osobních údajů, 
byť skrze kontrolní orgány, a svobody 
tisku. 

OKOM 
K § 17:  
 
Tento paragraf částečně implementuje čl. 4 odst. 1 směrnice. Písm. a) 
stanoví v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice povinnost uvést 
konkrétní účel zpracování, přičemž dále stanoví, že účel musí být 
stanoven právem EU či právním řádem členského státu. Domníváme 

Akceptováno jinak. 

§ 17 odst. 1 písm. a) zní: 

a) stanoví konkrétní účel zpracování 
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se, že by bylo vhodné do dotčeného paragrafu doplnit sousloví 
„stanoví/určí konkrétní účel zpracování stanovený jiným právním 
předpisem“. Dále žádáme vyjasnit, co lze z pohledu směrnice rozumět 
pojmem „stanovený účel“.  

Připomínka je zásadní. 

v souvislosti s plněním povinností 
uvedených v § 16 odst. 1,  

Stanoveným účelem se rozumí 
zpravidla dílčí, specifický účel, který je 
odpovídá úkolu či povinnosti podle § 16 
odst. 1 nebo dílčímu kroku při 
naplňování této povinnosti (např. 
veřejné vyhlášení pátrání po osobě je 
součástí pátrání po osobě, ale 
přistupuje se k němu jen za určitých 
okolností). Jde o již v předchozích 
předpisech používané promítnutí 
požadavku na „určitost a výslovnou 
vyjádřenost“ účelu podle čl. 4(1)(b) 
směrnice 2016/680. Toto ustanovení 
nevyžaduje, aby byl účel stanoven 
právem členského státu nebo EU. 

OKOM 
K § 17 a § 18 (k implementaci čl. 6 a 7 směrnice 2016/680) 

Přestože to směrnice nestanovuje výslovně, lze se domnívat, že 
kategorizace údajů do různých typů přirozeně musí vést k různému 
zacházení s jednotlivými typy těchto údajů. Požadujeme vysvětlit, 
jakým způsobem bude kategorizace údajů podle § 17 a § 18 dále 
využita. 

Připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Toto ustanovení míří proti zavádějícím 
a paušálním charakteristikám subjektů 
údajů. Smyslem je, aby např. policie 
nehovořila o oběti jako o „osobě 
zapletené do trestné činnosti“.  

Nicméně směrnice sama neupravuje 
různé způsoby zacházení s různými 
kategoriemi subjektů údajů, ani s 
různými typy údajů. Taková pravidla 
samozřejmě plynou zejména z 
procesních norem, jako je trestní řád. 
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OKOM 
K § 20: 
 
Ustanovení je vykazováno jako transpoziční k čl. 14 a 15 směrnice. 
Domníváme se, že relevantním může být i čl. 13 směrnice, který se 
týká informací poskytovaných subjektu údajů. Pokud by toto 
ustanovení mělo být transpoziční i vůči čl. 13, pak v návrhu chybí 
transpozice odst. 2 písm. d).  
V návrhu dále postrádáme provedení čl. 14 písm. b) – kategorie údajů 
a písm. e) téhož článku směrnice. Dále je v § 20 odst. 1 písm. c) – 
kategorie příjemců – nutné doplnit do výčtu třetí země a mezinárodní 
organizace.  
Nad to uvádíme, že sdělení podle § 20 nemá žádnou konkrétní formu – 
směrnice v čl. 14 mluví o „potvrzení“, čl. 12 odst. 1 směrnice pak uvádí, 
že správce poskytne informace ve stejné podobě jako žádost. 
Z důvodu právní jistoty je žádoucí doplnit, v jaké formě bude 
sdělení, příp. potvrzení vydáváno.  

První dvě části připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno. 

Právo na přístup k údajům je upraveno 
v čl. 14, výjimky z něj v čl. 15 směrnice.  

Čl. 13 směrnice upravuje právo na 
informace. V souladu s recitálem 42 
směrnice požaduje § 19 zveřejnění 
relevantních informací.  

Čl. 13(2)(3) směrnice upravují zvláštní 
informování nutné pro ochranu práv 
subjektu údajů ve specifických 
případech a jeho odložení kvůli 
zajištění účelu zpracování. To nejsou 
typické situace. Ty budou popsány v § 
19. Jde o výjimečné situace a postupy, 
jako je odposlech podle trestního řádu. 
V takových případech již adekvátní 
úpravu obsahují příslušné předpisy 
(srov. § 88 a § 88a tr. řádu), jejichž 
změna se nenavrhuje.  

Písemnou formu sdělení, resp. vyřízení 
žádosti subjektu údajů, stanoví § 22 
odst. 4. 

OKOM 
K § 21 odst. 2: 
 
Toto ustanovení odkazuje na § 17 návrhu, který velmi povšechně 
upravuje zásady zpracování osobních údajů. Vzhledem k neúplnému 
provedení zásad uvedených v čl. 4 či 8 směrnice je pouhý odkaz na § 
17 nedostatečný. Výčet zásad v uvedených článcích směrnice je širší.  
Žádáme doplnit.  

Akceptováno jinak. 

§ 21 byl formou doplnění poznámky 
pod čarou doplněn o odkaz na všechny 
zákony upravující tuto problematiku.  
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Připomínka je zásadní. 

OKOM 
K § 22 odst. 1:  
 
Navrhujeme souvětí „nejdéle však…“ odpodtrhnout, neboť nemá oporu 
ve směrnici. Stejný případ se týká i odst. 4 – není jasné, z čeho by 
měla implementace vyplývat.  Současně připomínáme, že článek 12 
odst. 4 směrnice hovoří v případě úkonů správce při zpracování 
osobních údajů o „bezplatnosti“. Dle odst. 4 může povinnosti 
spravujícího orgánu plnit i zpracovatel jakožto soukromý subjekt, je 
tedy nutné požadavek bezplatnosti doplnit i do tohoto paragrafu.  

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení odpodtrhnuto. 

Odst. 4 vypuštěn. 

Vysvětleno. 

OKOM 
K § 24:  
 
Odst. 2 implementuje čl. 20 odst. 2 směrnice, který se týká záměrné a 
standardní ochrany osobních údajů. Některé záruky stanovené čl. 20 
odst. 2 v návrhu postrádáme. Jedná se např. o požadavek na dobu 
uložení a dostupnost údajů. Žádáme povinnosti správce a zpracovatele 
rozvést ve smyslu směrnice, resp. jejího čl. 20.  
 
Odst. 3 písm. c) žádáme vyjasnit, co se míní pojmem „budoucími 
příjemci“. V odst. naopak chybí sousloví třetí země a mezinárodní 
organizace (viz čl. 24 odst. 1 písm. c)f)).  
 

Připomínky jsou zásadní. 

 

Akceptováno částečně.  

§ 24 odst. 2 byl rozšířen.  

Příjemce je definován dostatečně v čl. 
3(10) směrnice a stejně v nařízení 
2016/679.  

Čl. 24 odst. 1 písm. c) směrnice počítá 
příjemce ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci mezi příjemce. 

OKOM 
K § 25: 

Jsme názoru, že by mělo být jasněji upraveno, co je zejména 
předmětem dohody, jak obdobně stanoví čl. 21 odst. 1 směrnice. 

Neakceptováno. 

Čl. 21(1) směrnice požaduje vymezit 
rozsahy plnění povinností a určit 
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kontaktní místo. To se splňuje.  

OKOM 
K § 26: 

Je dostatečně proveden čl. 22 odst. 3 písm. f) směrnice? Požadujeme 
vyjasnit, jak je provedeno. 

Akceptováno. 

Odst. 2 přejmenován na odst. 6 a 
k němu byla doplněna věta „Odstavce 
1 až 3 se použijí obdobně.“ 

OKOM 
K § 28 a § 32: 

V některých případech (§ 28 odst. 1 a 2) se formálně jde nad rámec 
směrnice, která v čl. 25 například výslovně nezmiňuje „vložení“. 
Naopak čl. 29 odst. 2 písm. c) a g) směrnice ale o neoprávněném 
„vkládání“ vysloveně hovoří. Jsme názoru, že z § 32 odst. 2 písm. c) 
není spolehlivě zjistitelné, že mají být určitelná i data, která byla 
(neoprávněně) vložena (viz čl. 29/2/c) směrnice). Navrhujeme zvážit 
doplnění § 32 a „vložení“ v § 28 nepodtrhávat jako implementační. 

Akceptováno. . 

Hranice např. mezi shromážděním a 
vložením může být tak nevýrazná, že 
se „vložení“ do § 28 doplňuje v zájmu 
právní jistoty. Vložení odpodtrženo.  

§ 32 odst. 2 písm. c) upraven dle 
požadavku.  

 

OKOM 
K § 30: 

Spojka „a“ za slovy „svobod subjektu údajů“ se nám nejeví jako 
odpovídající čl. 28 odst. 1 směrnice, kde je mezi příslušnými písmeny 
uvedeno „nebo“. 

Akceptováno. 

OKOM 
K § 31: 

Kde je provedena transpozice čl. 11 odst. 3 směrnice (zákaz 
profilování)? Nutno vyjasnit. 

Akceptováno. 

§ 31 upraven. 

OKOM 
K hlavě V, zejména § 46: 

Jsme názoru, že navrhovaná stručná formulace § 46 nemusí ve všech 
Akceptováno. 
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případech zajistit, že budou naplněny požadavky čl. 42 směrnice. 
Tento článek směrnice je podrobnější, upravuje např. i povinnost 
nepřijímat pokyny, atd. Obdobnou konstrukci má i nařízení, to se však 
na mnohé oblasti nevztahuje. Dle směrnice sice může být využit 
v případě Úřadu standard nařízení, bude však automaticky zajištěno, 
že v případech, kdy Úřad bude šetřit záležitost mimo působnost 
nařízení, se použijí standardy, které nebyly transponovány a jsou 
obsaženy pouze v nařízení s omezenou působností? 

§ 46 upraven. 

OKOM 
Hlava VI 
 
K § 61: 

Požadujeme zdůvodnit, proč je výčet skutkových podstat oproti 
nařízení zúžen, postrádáme čl. 83 odst. 5 písm. d), který sankcionuje 
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů členského státu 
přijatých na základě kapitoly IX nařízení. 

Ustanovení není podtrženo jako adaptační, znamená to, že má 
dopadat pouze na případy, které nespadají do působnosti nařízení? 
Návětí „správce nebo zpracovatel podle hlavy II“ tomu ovšem 
neodpovídá, neboť hlava II zákona dopadá i na správce a zpracovatele 
podle nařízení. Přičemž nařízení má dostatečně konkrétní úpravu pro 
ukládání správních pokut a sankcí v čl. 83. Není tedy pro věci spadající 
do působnosti nařízení účelné pouze opisovat a to ještě neúplným 
způsobem (viz výše) možnost ukládání správních pokut. Na druhou 
stranu uznáváme potřebu stanovit skutkové podstaty, ale i sankce, 
(což v návrhu postrádáme), pro ostatní případy v působnosti 
navrhovaného zákona, které svou povahou nepatří do působnosti 
nařízení. Toho ovšem není uvedeným způsobem zřetelně docíleno. 

Připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno. 

Na základě kapitoly IX nařízení, resp. 
čl. 85, se přijímá § 15 zákona, na který 
je odkazováno v § 61 písm. a). 

Návrh nestanoví další povinnosti při 
ochraně osobních údajů podle čl. 86 až 
88.   

Budou-li v rámci stanovení výjimek 
podle čl. 89 pro statistická a archivní 
zpracování stanoveny další povinnosti, 
bude stanovena i sankce.  
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OKOM 
K § 62: 

Maximální částku pokuty 10 000 000 Kč požadujeme odpodtrhnout, 
neboť přesná výše správní pokuty nevyplývá z práva EU. Toto 
omezení správních pokut je možné, i preambule v bodě 150 uvádí: 
„Zda a do jaké míry by se měly správní pokuty vztahovat na orgány 
veřejné moci, by měl určit členský stát.“ Nicméně ustanovením 
implementovaný čl. 83 odst. 7 nařízení stanoví pouze možnost 
členského státu „stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je 
možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným 
subjektům“, nestanoví konkrétní výši těchto pokut. 

Akceptováno. 

NÚKIB 
Zásadní připomínka: 

Hlava III i hlava IV návrhu zákona upravují ochranu osobních údajů při 
zajišťování bezpečnosti České republiky, přičemž z gramatického 
výkladu ustanovení jednotlivých hlav nevyplývá rozdíl mezi těmito 
úpravami. Není jasné, podle které hlavy se má vzhledem ke své 
činnosti řídit např. NÚKIB, jehož činnost lze nepochybně považovat za 
zajišťování bezpečnosti České republiky a na jím prováděné 
zpracování osobních údajů se v současnosti s ohledem na § 3 odst. 6 
písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. nevztahují § 5 odst. 1 a § 11 a 12 
zákona č. 101/2000 Sb. Činnost NÚKIB vyplývá mj. ze zákona 
č. 181/2014 Sb. Tímto zákonem je implementována směrnice 
2016/1148/EU, podle jejíhož čl. 2 odst. 1 se zpracování osobních údajů 
podle uvedené směrnice provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES. 
Podle čl. 94 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se 
odkazy na směrnici 95/46/ES považují za odkazy na toto nařízení. 
Činnost NÚKIB lze tedy z tohoto hlediska podřadit i pod hlavu II návrhu 
zákona. Z uvedených důvodů v tuto chvíli NÚKIB nemůže dostatečně 
posoudit, zda systém výjimek z povinností v obecném nařízení, pro 
který obecné nařízení poskytuje prostor, odpovídá potřebám NÚKIB. 
Pokud by bylo výsledkem vypořádacího jednání, že návrh zákona 
potřebám NÚKIB neodpovídá, žádáme předkladatele o zapracování 

Vysvětleno. 

Činnost podle směrnice 2016/1148 
podléhá GDPR a hlavě II.  

Jiná činnost NUKIB může podléhat 
hlavě IV (zajišťování bezpečnosti ČR).  
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takovýchto výjimek do doprovodného změnového návrhu zákona, který 
je v současnosti rovněž projednáván v meziresortním připomínkovém 
řízení. 

NÚKIB 
Připomínka: 

Není jasné, jakým způsobem bude ÚOOÚ v rámci nové legislativy 

postupovat v případech, kdy bude posuzovat zabezpečení osobních 

údajů v informačních systémech kritické informační infrastruktury, 

informačních systémech provozovatelů základních služeb anebo 

ve významných informačních systémech. Žádná ze součástí materiálu 

neobsahuje zmínku o vztahu mezi předpisy kybernetické bezpečnosti 

a ochrany osobních údajů a zejména o koordinaci činností ÚOOÚ a 

NÚKIB při naplňování stejných nebo obdobných povinností 

relevantních subjektů ((i) rozsah zabezpečení, které jsou povinny 

subjekty přijmout, (ii) vedení dokumentace k systémům, (iii) hlášení 

incidentů [případů narušení bezpečností informací]). 

Připomínka je uvedena jako doporučující, jelikož nutnost koordinace 
mezi našimi ústředními správními úřady implicitně vychází z principů 
dobré správy a zásad správního práva, nicméně prakticky je vhodné 
mít nastaveny určité parametry takové spolupráce. 

Vysvětleno. 

Předkladatel nemůže zákonem omezit 
nebo moderovat výkon pravomocí 
NUKIB nebo UOOU, které jsou 
stanoveny normami evropského práva, 
pokud to tyto normy nepřipouštějí (a 
GDPR připouští moderaci pouze v čl. 
58 odst. 4). 

ÚOHS 
1) Návrhem zákona by měla být jednoznačně oddělena implementace 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (dále jen 
„Směrnice“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (dále jen „Nařízení“) od úpravy textu návrhu zákona, 
který navrhovatel upravuje sám za sebe jako jeho předkladatel. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Doplněna DZ.  

ÚOHS 
2) Není možné akceptovat dvojí vymezení působnosti v §§ 2 a 3 

návrhu zákona, kdy je dvakrát zpracován odkaz na Nařízení. 
Odůvodnění, že jde o užší vymezení je liché. Samotné vymezení 

Vysvětleno. 
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působnosti zákona se má vztahovat na předpis jako takový. 

Tato připomínka je zásadní. 

Jedná se o vymezení působnosti 
zákona a působnosti hlavy. 

ÚOHS 
3) Konstatuji, že návrh zákona by neměl obsahovat mnoho odkazů na 

Nařízení. Jedná se totiž o přímo závazný právní předpis s tím, že 
zákon by měl pouze doplňovat ustanovení, která v nařízení chybí 
nebo nejsou upravena vůbec a je nutné je, s ohledem na právní 
řád, doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Odkazy na nařízení jsou jen 
v nezbytném množství a jen ku 
prospěchu adresáta normy. 

ÚOHS 
4) Zdůrazňuji, že návrh zákona by neměl přepisovat text nařízení viz 

ustanovení čl. 6 Nařízení odst. 3 písm. b) a čl. 4 ve vazbě na §§ 4 
a 5. Ustanovení §§ 4 a 5 návrhu zákona naprosto dubluje Nařízení, 
a proto považuji tato dvě ustanovení za nadbytečná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ustanovení nejsou duplicitní. 

ÚOHS 
5) K § 9 návrhu zákona – opět dochází k duplikaci s Nařízením (čl. 35 

(10)), proto považuji za nadbytečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení přeformulováno takto:  
 
„Správce nemusí provádět posouzení 
vlivu zpracování na ochranu osobních 
údajů před jeho zahájením, pokud mu 
právní předpis stanoví povinnost 
takové zpracování provést.“.  

 

ÚOHS 
6) V textu návrhu zákona nejsou uváděny odkazy na celexová čísla, 

tedy na přímou implementaci do českého právního řádu. Z toho 
důvodu není jasné, která ustanovení jsou převzata přímo z textu 
Směrnice a která jsou navrhována předkladatelem návrhu zákona 

Akceptováno. 
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(tedy českou právní úpravou). 

Tato připomínka je zásadní. 

CELEXy doplněny. 

ÚOHS 
7) V čl. 6 odst. 2) Nařízení se uvádí „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.“, Čl. 6. odst. 1 písm. c) a e) „ zpracování je nezbytné 
pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“; 
„zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 
správce“; - z textu návrhu zákona není jasné jakým způsobem a 
zda vůbec došlo k zapracování podmínek čl. 6 odst. 1) písm. c) a 
e) ve vazbě na čl. 6 odst. 2) Nařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

Obecným využitím čl. 6(2) je např. 
úprava § 7 návrhu zákona, který 
představuje obecnou úpravu.  

V zásadě jsou ovšem jednotlivá 
upřesnění a konkrétní požadavky 
stanoveny jinými předpisy, které 
upravují činnost orgánů veřejné moci, 
např. vedení evidencí, základních 
registrů apod., které představují 
speciální úpravu. (Předkladatel se, jak 
je popsáno v důvodové zprávě, vyhýbá 
tzv. gold-platingu.) 

ÚOHS 
8) Označení Hlavy III neodpovídá textu navrženého v ustanovení § 16 

návrhu zákona, neboť ten obsahuje podmínky, které je možné 
vztáhnout na jakékoli správní řízení, jehož výsledkem je uložení 
správní sankce a to ve vazbě na pojem „veřejný pořádek“. Ze znění 
Hlavy III není zřejmé, zda se vztahuje i na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, neboť v důvodové zprávě je uvedeno, že 
„jde o ustanovení společná několika bezpečnostním sborům, a 
dalším orgánům…“, avšak co je myšleno dalšími orgány není 
zřejmé. S ohledem na to, že Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vede správní řízení o přestupcích, lze mít za to, že 
ustanovení této hlavy se na něj vztahují. Považuji za potřebné 
vymezit, na jaké další konkrétní orgány by tato ustanovení měla 

 

Vysvětleno.  

ÚOHS není dotčen hlavou III, ukládání 
správních sankcí ani ve vazbě na 
veřejný pořádek není samo o sobě 
důvodem pro aplikaci hlavy III. 

Rozpracována důvodová zpráva k § 
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dopadat. 

Tato připomínka je zásadní. 

16. 

ÚOHS 
9) Problematika působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů by 

měla být řešena samostatným zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

ÚOOÚ to nenapadá, odpovídá i 
platnému právnímu stavu. 

ÚOHS 
10) Ustanovení týkající se řízení o případných přestupcích neupravuje 

nebo nenavazuje na mechanizmus projednání případného 
sankčního správního řízení nebo soudního řízení v jiných 
členských státech a není řešena případná kompatibilita nebo přímá 
nebo nepřímá novela zákona č. 150/2002 Sb., tedy soudního řádu 
správního nebo zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich ve vazbě na Nařízení. Dále není vyřešena 
otázka vymahatelnosti správních rozhodnutí nebo soudních 
rozhodnutí jiných členských států na území České republiky. Pokud 
jde o stanovení samotných sankcí, není ze strany Nařízení 
stanovena částka 10 mil. Kč., ale pouze to že má být pokuta 
účinná, přiměřená a odrazující. Otázka přiměřenosti není 
promítnuta do navržených skutkových podstat jednotlivých 
přestupků v návrhu zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Řeší jiné právní předpisy. 

 

 

 

Pokuta je převzata z dosud platné 
právní úpravy. 

ÚOHS 
11) Předložený návrh zákona neprovádí dostatečným způsobem 

implementaci čl. 83 odst. 7  Nařízení, neboť v ustavení § 62 nejsou 
stanoveny podmínky pro uložení sankcí orgánů veřejné moci, ale 
pouze výše sankce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Nařízení požaduje určit jen „zda a do 
jaké míry“ budou pokuty ukládány. 

Vzhledem k tomu, že jde stále o použití 
přímo účinného předpisu, dozorový 
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orgán musí pro rozhodování o tom, zda 
a v jaké výši uložit pokutu, řádně 
zohlednit okolnosti uvedené v čl. 83 
odstavec 2 nařízení 2016/679. 
Vzhledem k tomu, že zákon vtahuje 
ukládání pokut předepsaných 
nařízením do režimu správního 
trestání, přihlédne dozorový úřad též 
k zásadám pro ukládání správních 
trestů, tj. např. § 37 až § 40 podle 
zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich.  

§ 62 přeformulován a přemístěn do § 
61 jako nový odst. 5. 

ÚOHS 
12) Nedostatečným způsobem je také provedena implementace čl. 83 

odst. 6) Nařízení, neboť toto ustanovení není do textu návrhu 
zákona implementováno vůbec, viz následující text nařízení: „za 
nesplnění příkazu dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 lze v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku uložit správní pokuty až do 
výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % 
celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, 
podle toho, co je vyšší.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Nařízení je přímo použitelný právní 
předpis. 

AVČR 
Doporučující: 
K § 28 „Automatizované pořizování záznamů“ (str. 12): 
Navrhujeme v § 28 vložit nový odstavec 4 tohoto znění: 

„(4) Záznamy pořízené podle odstavce 1 se uchovávají po dobu  6 
měsíců.“ 

Neakceptováno. 
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ERÚ  

K § 6  

Doporučujeme stanovit věkovou hranici na 16 let (nesnižovat hranici 
stanovenou v č. 8 odst. 1 Nařízení). 

Odůvodnění: 

Předkladatel návrhu zákona využil oprávnění vyplývající z čl. 8 odst. 2 
Nařízení snížit předpokládanou věkovou hranici limitující povinnost 
kontrasignovat souhlas se zpracováním osobních údajů osobou, která 
vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti, na 13 let. Tuto hranici 
považujeme za příliš nízkou. Navíc ani důvodová zpráva neobsahuje 
přesvědčivé odůvodnění, proč byla stanovena tato (minimální) věková 
hranice, ani jak bude správce dosažení věkové hranice ověřovat. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo 

ERÚ 
K § 13 

Doporučujeme upřesnit definici pojmu „veřejný subjekt“. 
 
Odůvodnění: 

Definici pojmu „veřejný subjekt“, se kterým pracuje Nařízení v čl. 37, 
považujeme za značně neurčitou. Pojem „orgán zřízení zákonem nebo 
na základě zákona v oblasti práva veřejného“ může při aplikaci přinést 
značné obtíže, neboť se právní teorie neshoduje na jednoznačném 
rozlišení, co patří mezi odvětví práva veřejného a práva soukromého a 
ani judikatura nejvyšších soudů ani soudu ústavního není v této otázce 
jednotná. 

Akceptováno. 

Text § 13 změněn takto: „Za veřejný 
subjekt podle článku 37 odst. 1 písm. 
a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 se považuje orgán 
zřízený zákonem, který plní zákonem 
stanovené úkoly ve veřejném zájmu.“. 

ERÚ 
K § 20  

Doporučujeme doplnit do odstavce 1 písmeno f), které zní „f) právo 

Vysvětleno. 

Ustanovení se nachází v § 22 odst. 3, 
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podat stížnost u dozorového úřadu a kontaktní údaje tohoto úřadu“.  

Odůvodnění 

Ve výčtu informací, které mají být sdělovány subjektu údajů v souladu 
s čl. 14 Směrnice 2016/680, chybí informace o právu podat stížnost u 
dozorového úřadu a kontaktní údaje tohoto úřadu. 

společném ustanovení pro § 20 a 21. 

ERÚ 
K § 24 odst. 2 
Doporučujeme v zákoně vyjasnit vztah mezi pojmy „spravující orgán“ 
a „správce“. 
 
Odůvodnění: 

V textu tohoto ustanovení jsou použity pojmy „spravující orgán“ a 
„správce“, přičemž není z právního předpisu zřejmý jejich vzájemný 
vztah. V celé hlavě III je užíván pojem „spravující orgán“, který je 
vydefinován v § 16 odst. 3 jako orgán veřejné moci příslušný k plnění 
úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách 
a věcech nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, který není 
zpravodajskou službou. Oproti tomu pojem „správce“ je definován 
přímo v čl. 3 Nařízení jako fyzická nebo právnická osoba, orgán 
veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně 
s jinými určuje čely a prostředky zpracování osobních údajů. Text 
předmětného ustanovení však budí dojem, že je s těmito pojmy 
pracováno jako se synonymy, přestože se jejich definice podstatně liší. 

Akceptováno. 

Slovo „Správce“ ve větě druhé 
nahrazeno slovy „Spravující orgán“ – 
jednalo se o přehlédnutí, v žádném 
případě nejde o synonyma. 

Rozvedena důvodová zpráva k § 16.  

ERÚ 
K § 33  

Doporučujeme upravit ust. § 33 odst. 1 tak, aby bylo dostáno 
požadavkům Nařízení. Například v § 33 odst. slovo „nízké“ nahradit 
slovem „nepravděpodobné“ nebo text ustanovení jinak vhodně 
přeformulovat. 

Vysvětleno. 

Návrh § 33 není adaptací na Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, ale 
je provedením obdobného čl. 31 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 110 (celkem 217) 

 
Odůvodnění: 

Čl. 30 Nařízení zní: „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.“ Dle Nařízení 
se tak porušení zabezpečení osobních údajů hlásí ve všech případech, 
kdy existuje pravděpodobnost byť i minimálního rizika a pouze tam, 
kde je riziko nepravděpodobné povinnost hlásit porušení zabezpečení 
osobních údajů nevzniká. 

Oproti tomu návrh zákona v § 33 výluku z povinnosti hlásit porušení 
zabezpečení osobních údajů váže na situace, kde je riziko 
neoprávněného zásahu do základních práv a svobod subjektu údajů 
nízké. 

směrnice 2016/680 pro oblast policejní 
a trestní justiční spolupráce.  

Připomínkové místo má do jisté míry 
pravdu v tom, že s pojmem „riziko“ 
nakládají oba předpisy nepříliš 
konzistentně. Je zřejmé, že riziko je 
určeno jako součin závažnosti újmy a 
její pravděpodobnosti. To vyjadřuje 
Obecné nařízení např. v článku 32 
odst. 1, jakož i směrnice 2016/680 
např. již v recitálech 51 a 52, kde tyto 
předpisy užívají vyjádření 
„pravděpodobnosti a závažnosti rizika“ 
(„likelyhood and severity of the risk“).  

Ustanovení § 33 odst. 1 návrhu zákona 
se týká situace vyjádřené v čl. 31 odst. 
1 směrnice 2016/680, který ovšem 
nesystémově pojem rizika rozděluje na 
jeho komponent (pravděpodobnost) i 
celek (výši rizika). MV ve vnitrostátní 
implementaci stanovilo pro potřeby 
praxe jednoznačnější povinnost 
oznamovat subjektům údajů narušení 
zabezpečení, pokud je riziko vysoké 
nebo střední. Nadále se domníváme, 
že pokud, slovy ustanovení čl. 31(1), 
 není „pravděpodobné“ “vysoké riziko“, 
jde v každém případě o situace, kdy je 
riziko svou pravděpodobností a 
závažností nízké; případné další 
situace, kdy již výjimka neplatí, lze 
chápat jako dovolené posílení práv 
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subjektu údajů. 

ERÚ 
K § 62 
Doporučujeme v § 62 slovo „správní“ zrušit. 
Odůvodnění: 

V předmětném ustanovení návrhu zákona je užit pojem „správní 
pokuta“, přičemž na jiných místech v návrhu zákona předkladatel 
používá pojem „pokuta“. Z návrhu zákona však není zřejmý důvod 
volby odlišné terminologie v ust. § 62. Nadto je nutné konstatovat, že 
právní řád ČR pojem „správní pokuta“ nezná. 

Akceptováno. 

Slovo „správní“ vypuštěno. 

MSP 
1. K § 3 odst. 2 písm. b)  

V uvedeném ustanovení je, zřejmě omylem, nesprávně odkazováno na 
hlavu V kapitolu 2 Smlouvy o Evropské unii, namísto na hlavu 
V kapitolu 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doporučujeme proto 
slova „Smlouvy o Evropské unii“ nahradit slovy „Smlouvy o fungování 
Evropské unie“. 

Neakceptováno. 

Odkaz je správný. 

MSP 
2. K § 5 písm. b), § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 1 písm. b)  

Shora vypočtená ustanovení stanovují výjimky z povinností správce, 
mimo jiné, z důvodu zajištění „veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti“. Takto definované důvody výjimky ovšem nejsou zcela 
v souladu s dikcí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jež ve 
vztahu k daným výjimkám hovoří o „veřejné bezpečnosti“ [viz čl. 23 
odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů]. 

V této souvislosti upozorňujeme, že pojmy „veřejný pořádek“ a „veřejná 
bezpečnost“ jsou v rámci práva Evropské unie chápány jako rozdílné 
pojmy, když oba obvykle vystupují v rámci práva EU jako samostatné 
důvody pro učinění výjimky (srov. např. rozsudek Soudního dvora ze 
dne 7. června 2007 ve věci C-50/06 Komise ES v. Nizozemské 
království). Zároveň podotýkáme, že pojem veřejný pořádek bývá 
v právu EU definován co do obsahu obdobně, jako výjimka stanovená 

Neakceptováno. 

Připomínka změněna na doporučující. 
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v § 5 písm. c) návrhu zákona [srov. např. čl. 3 odst. 4 písm. a) bod i) 
směrnice o elektronickém obchodu].  

Požadujeme proto slova „veřejného pořádku“ ze shora uvedených 
ustanovení bez náhrady vypustit.  

Zároveň se shora uvedeným požadavkem dále s ohledem na zajištění 
jednotné terminologie napříč návrhem zákona, jakož i mezi tímto 
návrhem a návrhem zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, 
požadujeme na konci všech tří ustanovení doplnit slova „včetně pátrání 
po osobách a věcech“.   

Tato připomínka je zásadní 

MSP 
3. K § 5 písm. c), § 10 odst. 1 písm. c) a § 11 odst. 1 písm. c)  

S  ohledem na zajištění jednotné terminologie napříč návrhem zákona, 
jakož i mezi tímto návrhem a návrhem zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona  
o zpracování osobních údajů, požadujeme na konci shora uvedených 
ustanovení doplnit slova „a ochranných opatření“.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

 

MSP 
4. K § 9 

Podle uvedeného ustanovení není nutno před zahájením zpracování 
osobních údajů provést posouzení vlivu zpracování na ochranu 
osobních údajů, pakliže je dané zpracování upravené právním 
předpisem. Upozorňujeme, že uvedené ustanovení zcela neodpovídá 
dikci čl. 35  
odst. 10 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jež podmiňuje 
upuštění od posouzení skutečností, že „posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů již [bylo] provedeno jakožto součást obecného 
posouzení dopadů v souvislosti s přijetím uvedeného právního 
základu“. Skutečnost, že návrh zákona nově stanovuje povinnost 

Neakceptováno. 

Připomínka změněna na doporučující. 
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Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) poskytnout oběma 
komorám Parlamentu vyjádření k návrhu právního předpisu, který 
upravuje zpracování osobních údajů, není-li navrhovatelem vláda [§ 50 
odst. 4 písm. c)], nepovažujeme za dostatečnou záruku pro naplnění 
podmínky stanovené v čl. 35 odst. 10 Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, jelikož norma upravující zpracování osobních údajů 
nemusí být nutně obsažena již v předkladatelem předloženém návrhu 
zákona, nýbrž může být do zákona včleněna na základě 
pozměňovacího návrhu. Splnění povinnosti obecného posouzení 
dopadů přitom musí být posuzováno ve vztahu k vlastní normě 
upravující zpracování osobních údajů (srov. dikci „právního základu“), 
a nikoliv obecně k zákonu, jehož je součástí.  

Požadujeme proto sjednotit dikci § 9 s čl. 35 odst. 10 Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů.  

Tato připomínka je zásadní 

MSP 
5. K § 20 odst. 1 písm. b)  

Podle uvedeného ustanovení správce žadateli sdělí informace o 
„nejdůležitějších právních předpisech“, podle nichž osobní údaje o 
žadateli zpracovává. Upozorňujeme, že podle čl. 14 písm. a) směrnice 
č. 2016/680 má žadatel právo získat přístup k informaci o „právním 
základu zpracování“, tj. o konkrétních ustanoveních právních předpisů, 
na jejichž základě ke zpracování dochází. Doporučujeme proto slovo 
„nejdůležitějších“ bez náhrady vypustit. 

Neakceptováno. 

MSP 
6. K § 21 odst. 3 písm. a)  

V souladu s čl. 16 odst. 3 písm. a) směrnice č. 2016/680 doporučujeme 
slovo „popírá-li“ nahradit slovem „zpochybňuje-li“. 

Vysvětleno. 
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MSP 
7. K § 46 odst. 3  

Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí se zakotvením zvláštní 
žalobní legitimace úřadu domáhat se žalobou podle soudního řádu 
správního zrušení nebo vyslovení nicotnosti rozhodnutí ve věcech 
služebních vztahů státních zaměstnanců zařazených v úřadu, jestliže k 
jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem. 

Účelem existence správního soudnictví je ochrana veřejných 
subjektivních práv (viz čl. 36  
odst. 2 LZPS a § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů). Účelem a smyslem správního soudnictví je 
tak ochrana individuálních práv, nikoliv široká kontrola správy. Ačkoliv 
existují určité výjimky, které tento základní účel a smysl správního 
soudnictví prolamují (viz § 66 soudního řádu správního), z návrhu není 
vůbec patrné, v čem spočívá výjimečnost postavení úřadu, jež by 
ospravedlnila přiznání zvláštní žalobní legitimace, když jiné orgány 
v obdobném postavení (např. Energetický regulační úřad, Český 
telekomunikační úřad, ÚOHS, atd.) touto možností nedisponují, jakkoliv 
i u nich je vyžadována (v mnoha případech dokonce i unijními 
předpisy) nezávislost ve smyslu nezávislosti funkční, materiální a 
personální. V této souvislosti považujeme za nutné upozornit,  
že nezávislost dozorového úřadu jakožto nezbytná součást efektivního 
vymáhání ochrany osobních údajů je zakotvena již nejen ve směrnici 
95/46/ES, nýbrž i v Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat. Právní úprava obsažená 
v nařízení 679/2016 proto nepředstavuje změnu oproti současnému 
stavu (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 2010 ve věci 
C-518/07 Komise v. Německo; rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 
října 2012 ve věci C-614/10 EK v. Rakousko a Protokol k Úmluvě o 
ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 
týkající se dozorových orgánů a přeshraničního přenosu dat). Pokud 
tedy právní úprava obsažená v zákoně o státní službě  
(a soudním řádu správním) nečinila doposud žádné obtíže, nejeví se 
jako důvodné jí pod vlivem Obecného nařízení o ochraně osobních 

ROZPOR. 
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údajů měnit.  

Zároveň konstatujeme, že již samotný zákon o státní službě byl přijat 
zejména proto, aby zajistil státní správě nezávislost na politické 
reprezentaci, jakož i vytvořil stabilní prostředí pro její kvalitní realizaci. 
Nezávislost, která je zakotvena v čl. 52 nařízení, nelze pochopitelně 
bez dalšího ztotožňovat s nezávislostí státní správě garantovanou 
zákonem o státní službě. Nicméně nelze přehlédnout skutečnost, že 
samotný zákon o státní službě jednoznačně definuje povinnosti 
státních zaměstnanců (viz § 77 zákona o státní službě), přičemž 
v případě porušení těchto povinností zároveň obsahuje mechanismus 
postihu (viz § 87 a n. zákona o státní službě). Podstatou tohoto 
mechanismu je existence kárné odpovědnosti konstatované kárnou 
komisí v rámci kárného řízení. Kárné řízení je přitom vázáno 
zákonnými požadavky, které jednoznačně upravují jeho průběh, jakož i 
sankce, které je v něm možné uložit. Představu, že možnost úřadu 
obracet se na soud ve věcech státní služby, zajistí nezávislost úřadu, 
je proto třeba odmítnout jako nepodloženou, neboť ve skutečnosti je 
nezávislost úřadu již dostatečně garantována stávající právní úpravou. 
K tomu je vhodné poznamenat, že v případě kárného řízení nejde 
jenom o personální nezávislost úřadu, nýbrž i ochranu subjektivních 
práv státního zaměstnance, proti němuž se kárné řízení vede. Navíc 
není zřejmé, jakým způsobem by mohlo rozhodování Ministerstva 
vnitra jako odvolacího správního orgánu byť potenciálně zasáhnout do 
nezávislosti úřadu. Jeví se být proto nevhodné, aby byl hypotetický 
problém řešen pomocí přiznání zvláštní žalobní legitimace úřadu. Tyto 
závěry platí mutatis mutandis na všechny situace normované zákonem 
o státní službě. 

Požadujeme proto § 46 odst. 3 bez náhrady vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

MSP 
8. K § 47 odst. 3 písm. c)  

Neakceptováno. 
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Podle uvedeného ustanovení se předsedou úřadu může stát pouze 
osoba, která má „nejméně 2 roky praxe v ochraně osobních údajů 
nebo v oblasti základních práv“. S ohledem na pojmosloví užívané 
v jiných právních předpisech doporučujeme slovo „základních“ nahradit 
slovem „lidských“. 

Listina základních práv a svobod. 

MSP 
9. K § 50 odst. 5 

Odkaz na hlavu III návrhu zákona považujeme ve vztahu k soudní moci 
za matoucí. Podle  
čl. 55 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů platí, že 
dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, 
které provádějí soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí. Z 
bodu 20 recitálu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zároveň 
jednoznačně plyne, že tento dozor je možné svěřit zvláštním subjektům 
v rámci justičního systému členského státu.  Vzhledem k tomu, že 
Ministerstvo spravedlnosti ČR navrhuje využití této možnosti (viz 
příslušná ustanovení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů), jeví se jako 
vhodné vypustit z § 50 odst. 5 odkaz na hlavu III v části týkající se 
zpracování osobních údajů prováděné soudy.  

Požadujeme proto slova „soudy nebo státní zastupitelství podle hlavy 
III tohoto zákona,“ nahradit slovy „státní zastupitelství podle hlavy III 
tohoto zákona, soudy“.  

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 

Připomínka změněna na doporučující. 

MSP 
10. K § 62 

Uvedené ustanovení stanovuje možnost uložit správní pokutu do výše 
10 000 000 Kč „v případech uvedených v článku 83 odst. 7“ Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že uvedené 
ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje 
toliko možnost členského státu „stanovit pravidla týkající se toho, zda a 

Akceptováno jinak. 

Připomínka změněna na doporučující. 

Ustanovení § 62 připojeno jako odst. 5 
do § 61, aby bylo zřejmé, že jde o 
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do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a 
veřejným subjektům usazeným v daném členském státě“, aniž by však 
stanovovalo skutkové podstaty přestupků, za něž lze správní pokutu 
uložit. Uvedené ustanovení je tedy v rozporu se zásadou dostatečné 
určitosti, jasnosti a přesnosti skutkových podstat správních deliktů, 
jelikož z předloženého návrhu není zřejmé, porušení kterých povinností 
má být sankcionováno. 

Požadujeme proto dopracovat uvedené ustanovení tak, aby explicitně 
stanovovalo, porušení kterých ustanovení Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů má být sankcionováno, popřípadě uvedené 
ustanovení bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní 

výkon omezeného oprávnění 
členského státu určit zda, a do jaké 
výše, lze ukládat pokutu subjektům 
uvedeným v čl. 83 odst. 7 nařízení 
2016/679, ale že skutkové podstaty 
(jakož i většinu pravidel pro ukládání 
sankcí) stanoví samo toto nařízení 
v článku 83.  

MSP 
11. K § 65 bodu 24  

Doporučujeme zvážit vypuštění uvedeného bodu a provést derogaci 
nařízení vlády č. 277/2011 Sb., v rámci nařízení vlády, které bude 
přijato podle § 55 návrhu zákona za účelem stanovení vzoru průkazu 
kontrolujícího. Derogace podzákonných právních předpisů zákonem 
stricto sensu představuje zásad do dělby moci, konkrétně pak do 
normotvorné pravomoci exekutivy. Lze proto považovat za vhodné, aby 
k derogaci nařízení vlády došlo opět prostřednictvím nařízení vlády. 

 

Neakceptováno. 

Jde o běžnou praxi. 

MSP 
12. K zvláštní části důvodové zprávy - § 50  

V odůvodnění § 50 je věnována pozornost problematice rozhodnutí 
Soudního dvora EU ve věci C-362/14 Schrems. V předposledním 
odstavci je uvažováno zvláštní řízení, které by (pravděpodobně) bylo 
možné zavádět v souvislosti s rozhodnutím ve věci Schrems. Tento 
mechanismus (resp. toto řízení) ovšem není v textu důvodové zprávy 
blíže specifikován. Doporučujeme proto přeformulovat text důvodové 

 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva byla upravena podle 
připomínek MSp a MZV.  
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zprávy na straně 35 tak, aby nebylo odkazováno na právní úpravu, 
která není součástí návrhu. 

MO 
I. K § 1: 
Doporučujeme část věty „k naplnění práva každého na ochranu 
osobních údajů“ odstranit, jednak kvůli rozporu s čl. 48 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, jednak kvůli nadbytečnosti, protože účel 
přijetí zákonné právní úpravy již vyplývá z mezinárodních smluv, práva 
Evropské unie a Listiny základních práv a svobod, a není proto 
nezbytné jej výslovně zmiňovat také v úvodu zákona. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit soulad s Legislativními pravidly vlády a 
nezatěžovat právní předpis ustanoveními, která jsou nadbytečná. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

MO 
II. K § 2:  
Doporučujeme § 2 vložit do § 1, a to podle struktury uvedené v čl. 48 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit soulad s Legislativními pravidly vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

MO 
III. Ke spojení „výkon pravomoci“ 
Doporučujeme slovo „pravomoci“ nahradit slovem „působnosti“. 
Správce má na základě zákona působnost zpracovávat osobní údaje, 
nikoliv pravomoc. Slovní spojení „výkon pravomoci“ se prolíná celým 
návrhem, doporučujeme proto celý návrh v tomto smyslu upravit. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit použití správné terminologie v návrhu 
zákona. 

Neakceptováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 

MO 
IV. Ke spojení „plnění povinnosti stanovené právním předpisem“, 
„plnění úkolů ve veřejném zájmu“ a „výkon pravomoci“ (např. v § 
4 odst. 1 a 2) 
Požadujeme uvést důvody, pro které se např. v § 4 odst. 1 hovoří o 
plnění povinnosti stanovené právním předpisem a v § 4 odst. 2 poté o 
plnění úkolů ve veřejném zájmu a o výkonu pravomoci. Tyto pojmy se 
objevují také dále v textu, např. v § 5 či v § 7. 
 
Dále požadujeme vysvětlit, co se rozumí spojením „účely související s 
plněním úkolů ve veřejném zájmu“ a „účely související s výkonem 
pravomoci“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odstranit nejasnost neurčitých ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Jde o terminologii nařízení 2016/679, 
ustanovení adaptačního zákona musí 
z důvodu právní jistoty jasně navazovat 
na jednotlivé právní důvody ke 
zpracování podle článku 6(1) tohoto 
nařízení.  

MO 
V. K pojmům „bezpečnost“, „obrana“, „vnitřní bezpečnost“ a 
„veřejný pořádek“ 
Bezpečností České republiky se rozumí jednak bezpečnost vnitřní a 
jednak bezpečnost vnější (jinými slovy obrana). Pokud jde o pojem 
„vnitřní bezpečnost“, ten je ve srovnání s pojmem „veřejný pořádek“ 
širší a mj. také veřejný pořádek v sobě zahrnuje. 
 
Z výše uvedeného důvodu proto požadujeme celý návrh upravit. Např. 
v §5 písm. a) návrhu požadujeme odstranit slova „nebo bezpečnosti 
České republiky“, protože, jak je v prvním odstavci uvedeno, 
bezpečností se rozumí jednak vnitřní bezpečnost a jednak bezpečnost 
vnější (obrana). V souvislosti s vnější bezpečností poté požadujeme 
používat pojem „obrana“. Dále s ohledem na výše uvedený odstavec 
požadujeme v § 5 písm. b) odstranit slova „veřejného pořádku a“. 

Akceptováno jinak. 

§ 2 písm. c) a § 35 odst. 1 upraveny – 
„obranných a bezpečnostních zájmů“.  
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Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odstranit nesprávné použití pojmů a předejít 
tak možným budoucím výkladovým problémům. 

Tato připomínka je zásadní. 

MO 
VI. K § 5 písm. f): 
Požadujeme slovo „stíhání“ nahradit jiným slovem. „(Trestní) stíhání“ je 
trestně procesní pojem a v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů či porušováním etických pravidel právní řád pojem „stíhání“ 
nezná.  
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit jazykovou správnost návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Připomínka změněna na doporučující. 

MSP připomínku nenamítalo. 

MO 
VII. K § 10 odst. 1: 
V případě volnějšího vztahu mezi určitým ustanovením a vymezenými 
právními vztahy se používá obratu „přiměřeně“. Pojem „částečně“ 
použitý v této souvislosti právní řád nezná. Požadujeme proto slovo 
„částečně“ nahradit slovem „přiměřeně“.  
 
Dále požadujeme jednoznačně stanovit limity nezbytnosti a 
přiměřenosti omezení některých práv a povinností a také vymezit 
maximální dobu, na kterou je možné odložit splnění povinnosti správce 
nebo zpracovatele nebo práva subjektu údajů. V uvedeném smyslu 
požadujeme upravit celý návrh (dále např. v § 11 odst. 1). 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit použití správné terminologie a dále 
úpravu ustanovení, které připouští velmi široký rozsah diskrece. 

Akceptováno. 

§ 10 odst. 1 upraven dle požadavku. 

 

Vysvětleno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

MO 
VIII. K § 11  
Požadujeme specifikovat, případně upravit nebo odstranit pojem 
„důležitý cíl obecného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského 
státu Evropské unie“. Výjimky z povinnosti oznámení případů porušení 
zabezpečení osobních údajů subjektu údajů by měly být stanoveny 
dostatečně určitě, nicméně v tomto případě jde o zbytkovou kategorii, 
která je příliš široká, a mimo dále uvedené oblasti pod ní může spadat 
téměř cokoliv.  
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit jednoznačnou úpravu výjimek 
z povinnosti upravené v § 11. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Znění vychází z čl. 23 nařízení 
2016/679. Bylo by problematické např. 
omezit chráněné veřejné zájmy pouze 
na zájmy ČR.  

Navíc platí zásada, v této oblasti velmi 
pečlivě dodržovaná i Soudním dvorem, 
že výklad výjimek z ochrany základních 
práv a svobod nesmí být extenzivní, 
resp. musí být restriktivní.  

MO 
IX. K § 15  
Požadujeme slova „novinářské účely“ nahradit slovy „účely 
žurnalistiky“. Jde o širší pojem, který kromě novin zahrnuje také 
televizi, rozhlas, fotografii, elektronická média …. 
 
Odůvodnění: 
Omezování zpracování osobních údajů pouze na novinářské účely by 
bylo nedůvodným rozlišováním mezi novinářskou činností a dalšími 
činnostmi z oblasti žurnalistiky.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 

V zájmu prevence výkladových rozporů 
užíváme vymezení a terminologii užitou 
Obecným nařízením.  

Zároveň žurnalistika pod novinářské 
účely svou povahou i tak spadá, 
důvodová zpráva ostatně užívá pojem 
žurnalistické činnosti promiscue a 
novinářskou činnost vnímá široce. 

MO 
X. K § 15 odst. 2 
Požadujeme v návrhu nebo v důvodové zprávě k uvedenému 
paragrafu více specifikovat, co se myslí spojením „převažuje-li zájem 

Akceptováno. 
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na zpracování osobních údajů nad oprávněnými zájmy subjektu 
údajů.“.  
 
V této souvislosti požadujeme také rozvést, co se myslí méně 
významnými, leč legitimními důvody (viz str. 22 důvodové zprávy) 
zpracování osobních údajů pro účely uvedené v tomto paragrafu. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je osvětlit neurčitost ustanovení, která může mít 
v krajním případě za následek jeho zneužitelnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Bude doplněna důvodová zpráva, aby 
byla návodnější. Jelikož je však 
ustanovením řešen především test 
proporcionality mezi dvěma zájmy, a 
okolnosti se mohou měnit, nemůže být 
příliš kazuistický. 

MO 
XI. K § 15 odst. 2 
Doporučujeme za slovy „údajů o zdravotním stavu“ slovo „nebo“ 
nahradit čárkou. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit soulad s Legislativními pravidly vlády. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

MO 
XII. K § 15 odst. 4 
Požadujeme v poslední větě specifikovat dobu, po kterou lze 
příslušnost ke správci neprokázat. Dle našeho názoru by měl správce 
poté, kdy již nehrozí ohrožení nebo zmaření účelu zpracování, svou 
povinnost dodatečně splnit. Tato povinnost z daného ustanovení 
nevyplývá. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit, aby byla poučovací a informační 
povinnost vůči subjektu údajů splněna dodatečně.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Specifikace doby vyplývá z povahy 
věci, resp. jejího omezení na dobu 
nezbytnou. Poté se informace 
poskytne. S ohledem na rozdílné 
okolnosti konkrétních případů nelze 
určit přesně jednu konkrétní dobu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 123 (celkem 217) 

MO 
XIII. K § 21 odst. 3 
Dle našeho názoru by osobní údaje v případě splnění podmínek podle 
§ 21 odst. 3 neměly být zpracovávány (např. pozměněny, zveřejněny, 
šířeny či likvidovány) vůbec. Nicméně právní úprava v odstavci 3, která 
stanoví, že spravující orgán může „omezit zpracování osobních údajů“ 
indikuje, že také v tomto případě existuje určitý prostor pro částečné 
zpracovávání osobních údajů. Dané ustanovení proto požadujeme 
přeformulovat tak, aby poskytovalo dostatečné záruky, že osobní údaje 
v případě splnění podmínek podle § 21 odst. 3 nebudou např. měněny 
či šířeny. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit, aby osobní údaje podle § 21 odst. 3, 
nebyly měněny. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Omezení zpracování je definováno 
shodně ve směrnici 2016/680 i 
v nařízení 2016/679 jako „označení 
uložených osobních údajů za účelem 
omezení jejich zpracování 
v budoucnu“.   

§ 21 odst. 3 provádí čl. 16(3) 
s přihlédnutím k čl. 16(4) a čl. 16(6), ze 
kterých je zřejmé, že spravující orgán 
omezení provést nemusí a může již 
zavedené omezení zrušit.  

Jak plyne ze smyslu a definice 
„omezení zpracování“, měly by být 
omezeny rizikové případy zpracování, 
např. zveřejňování osobních údajů 
nebo jejich šíření bez uvedení 
zpochybněné spolehlivosti. To řeší 
nově zavedené ustanovení § 24 odst. 
4. 

MO 
XIV. K § 21 odst. 5 
Doporučujeme slova „odstavců 1 až 3“ upravit, protože odstavec 3 o 
žádné žádosti nehovoří. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit správnost odkazování na jiná 
ustanovení téhož zákona. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

Předkladatel považuje za vhodné 
výslovně vést spravující orgán k tomu, 
aby i postupy podle odst. 3 písemně 
odůvodnil, pokud nesplnil žádost 
subjektu údajů zcela.  
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MO 
 
XV. K § 21 odst. 6 
Požadujeme do odstavce doplnit lhůtu, ve které má spravující orgán 
povinnost dokumentovat důvody pro postup podle odstavce 5. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit, aby spravující orgán svou povinnost 
splnil bez zbytečných prodlev. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Spravující orgán má povinnost doložit 
splnění svých povinností dozorovému 
orgánu v zásadě kdykoliv (srov. čl. 19 
odst. 1 směrnice 2016/680), z čehož 
plyne, že by měl důvody pro svůj 
postup zdokumentovat při nebo 
bezprostředně po vyřízení žádosti. 

MO 
XVI. K § 22 odst. 1 
Požadujeme slova „bez zbytečného odkladu“ nahradit slovem 
„neprodleně“. Povinnost vyřídit žádost neprodleně neposkytuje 
spravujícímu orgánu tak široký prostor pro subjektivní zhodnocení a 
případné odůvodnění svých průtahů jako v případě povinnosti vyřídit 
žádost bez zbytečného odkladu. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit, aby spravující orgán vyřídil žádost 
ihned, jakmile to bude možné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

„Bez zbytečného odkladu“ má stejný 
význam jako „neprodleně“, navíc je 
častěji používané. 

MO 
XVII. K § 26 odst. 3 písm. c) a d) 
Požadujeme v návrhu nebo důvodové zprávě definovat pojmy „typ 
osobních údajů“ a „kategorie subjektů údajů“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je osvětlit význam výše uvedených pojmů. 
Nařízení, směrnice ani návrh zákona tyto pojmy blíže nedefinuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva k § 26 byla 
rozpracována. 
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MO 
XVIII. K § 35 odst. 4 a 5 
Požadujeme oba odstavce z návrhu odstranit z důvodu nadbytečnosti. 
Tyto povinnosti jsou jedny ze základních zásad z oblasti zpracovávání 
osobních údajů a vztahují se na veškerá zpracování osobních údajů, 
nejen na ty na základě zvláštního zákona, a vyplývají ze zákona, práva 
EU i mezinárodního práva.  
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odstranit z návrhu nadbytečná ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ustanovení vychází z platné právní 
úpravy. 

MO 
XIX. K § 2 a § 16 odst. 3 
Doporučujeme § 2 upravit podle připomínky č. II, toto nové ustanovení 
označit jako § 1 odst. 1 a za něj požadujeme vložit nový odstavec 2, 
který zní:  
„Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů 
zpravodajskými službami.“. 
 
V této souvislosti požadujeme v § 16 odst. 3 odstranit slova „ ,který 
není zpravodajskou službou“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je vyloučit zpravodajské služby z aplikace 
zákona. Ačkoliv nařízení stanovuje, že se nevztahuje na zpracování 
osobních údajů při činnostech týkajících se národní bezpečnosti, návrh 
zákona tuto výjimku výslovně nestanoví. Důvodová zpráva zmiňuje, že 
„je navrženo, aby se výše uvedená reforma ochrany osobních údajů 
nevztahovala na zpracování osobních údajů zpravodajskými službami, 
protože Evropská unie nemá působnost v oblasti národní bezpečnosti.“ 
Dochází tak k výkladovým nejasnostem, zda a v jakém rozsahu se na 
zpravodajské služby návrh zákona a obecné nařízení mají vztahovat. 
Požadujeme proto do návrhu zákona jednoznačně stanovit výjimku z 
obecné právní úpravy a v rámci návrhu doprovodného zákona, kterým 

Akceptováno jinak. 

§ 2 písm. c) a § 35 odst. 1 upraveny, 
zavedena nová poznámka pod čarou č. 
4). 
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se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů, stanovit pravidla zpracování osobních údajů 
zpravodajskými službami speciální komplexní úpravou. 

Tato připomínka je zásadní. 

MO 
XX. K § 40 odst. 1 
Povinnost správce v § 40 odst. 1 by měla být formulována obdobně 
jako v čl. 25 nařízení. Není důvod, aby požadavky na správce v této 
oblasti byly stanoveny přísněji, než stanovuje nařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Jde o převzetí znění platného zákona o 
ochraně osobních údajů v rozsahu, ve 
kterém se již nyní vztahuje na 
předmětná zpracování.  

MO 
XXI. K § 40 odst. 4 písm. c) 
Požadujeme dané ustanovení odstranit. Takto přísný režim je 
vyžadován např. ve Směrnici 2016/680, nebo při zpracovávání 
zdravotní dokumentace, tedy v případě možného závažného rizika 
zásahu do práv subjektu osobních údajů. U zpracovávání údajů 
souvisejících se zabezpečováním obrany není ve většině případů 
protokolování každé změny odpovídající riziku ohrožení práv subjektu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Jde o převzetí znění platného zákona o 
ochraně osobních údajů v rozsahu, ve 
kterém se již nyní vztahuje na 
předmětná zpracování. 

MO 
XXII. K § 44 odst. 1  
Požadujeme odstranit slova „v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života subjektu údajů nebo“. Veřejný zájem na zabezpečení 
obrany státu je významnější než právo osoby na soukromí a osobní 
život. Rozsah zpracování osobních údajů v této oblasti je zcela určen 
právními předpisy a při jejich porušení má subjekt osobních údajů jistě 
právo na ochranu. Přidávat podmínku porušení ochrany - soukromí a 
osobní život - vedle zákonných požadavků umožňuje jejich 
zpochybnění a ve svém důsledku jejich popření. Výrazný veřejný 
zájem celé společnosti by tak mohl být potlačen zájmem konkrétní 
osoby. Omezení soukromých a osobnostních práv jednotlivce v 

Akceptováno jinak. 

Slova „tímto zákonem“ nahrazena slovy 
“touto hlavou nebo jiným právním 
předpisem“. 
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souvislosti s obranou společnosti v rozsahu určeném právními předpisy 
připouštějí tradičně nejen právní řády jednotlivých států EU, ale i 
všechny mezinárodní dokumenty v oblasti základních práv a svobod. 

Tato připomínka je zásadní. 

SPDČR 
OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) vítá možnost podílet 
se na tvorbě nového pro podnikatelské prostředí zásadního právního 
předpisu, kterým dochází k adaptaci českého právního řádu na 
účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále 
i „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).  
Předložený návrh, jenž až na výjimky bezvýhradně odkazuje na text 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a text nařízení 
nekopíruje ani jinak nepřejímá, považujeme za velmi rozumný, neboť 
při jeho využití jsou eliminovány možné duplicity a interpretační 
nejasnosti.  

Z pohledu SP ČR je velmi správné, že zákonodárce předkládá jediný 
právní předpis, jímž jsou do českého právního řádu zakotvována 
adaptační a upřesňující ustanovení ke GDPR  a současně i tzv. 
policejní směrnici (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). Některé principy a 
úlevy, které platí pro tzv. spravující orgány (tj. orgány veřejné moci, 
které zpracovávají osobní údaje dle směrnice), by pak SP ČR 
navrhoval využít i jako obecný přístup platný pro zpracování osobních 
údajů i soukromoprávními správci a zpracovateli – dle našeho názoru 
by předkladatel měl zamezit případům šikanózního uplatňování 
některých práv subjektů údajů (práva na přístup, výmaz a opravu či 
přenositelnost údajů). Právní úprava by měla posílit právní jistoty 
správců při plnění oznamovací povinnosti týkající se porušení 

Není připomínkou podle LPV. 
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zabezpečení údajů, ale neměla by vést ke zvýšení administrativní 
zátěže. 

SPDČR 
1. Navrhujeme doplnit nové ustanovení, které stanoví vztah 
obecného nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. 
  

Odůvodnění:  
GDPR je přímo účinný unijní právní předpis a vyžaduje, případně 
doporučuje, implementovat do vnitrostátního právního řádu pouze 
instituty uvedené v některých článcích.  GDPR výslovně umožňuje 
povolení odchylek, případně výjimek z práv a povinností na 
vnitrostátní úrovni. V zákoně by tedy mělo být výslovně upraveno, 
že zákon se pro účely zpracování osobních údajů podle hlavy II 
použije pouze jako doplněk k přímo účinnému obecnému nařízení 
GDPR.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

SPDČR 
2. § 4 odst. 2 – navrhujeme upravit takto: 

„Správce je oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní 

údaje pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen.“ 

 

Odůvodnění: 

Pokud jde o návrh § 4 odst. 2, ten míří k řešení podmínky 
zákonnosti uváděné v čl. 6. odst. 1 písm. e) GDPR, tedy problému 
zpracování nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, ve 
vazbě na následující odstavce. Sám předkladatel v důvodové 
zprávě připouští, že výklad čl. 6 odst. 3 GDPR je nejasný. 
Předložený návrh § 4 odst. 2 však problémy s výkladem spíše 
prohlubuje, když ve spojení správce užívá pojem „svůj“ úkol nebo 
„svá“ pravomoc. Správce, který bude provádět zpracování ve 

Akceptováno. 

§ 4 odst. 2 upraven požadovaným 
způsobem za účelem sladění 
terminologie s čl. 6(1)(e) nařízení 
2016/679, přestože předkladatel 
pochybuje o tom, že správce nebude 
znát rozsah své pravomoci.  
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veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, si musí být jist, že 
takový zájem se dá odvodit nejen z právních předpisů, ale také 
z řídících aktů, které jsou v kompetenci vlády nebo jiných 
ústředních správních úřadů nebo např. volených orgánů v oblasti 
samosprávy s podmínkou, že jsou naplněny i další zásady 
zákonnosti zpracování, které uvádí výše citovaný REC. 45 GDPR. 

Tato připomínka je zásadní. 

SPDČR 
3. § 5 – navrhujeme upravit takto 

§ 5 

Slučitelnost účelů 

Správce není povinen posuzovat podmínky slučitelnosti účelu 

zpracování osobních řízení osobních údajů k jinému účelu než 

ke kterému byly shromážděny, dle článku 6. odst. 4 nařízení, je-

li to nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce 

stanovené právním předpisem, úkolu správce prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci správce pro 

zajišťování 

a) obrany nebo bezpečnosti České republiky včetně 

kybernetické bezpečnosti, 

b) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,   

c) předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestných 

činů nebo výkonu trestů, 

d) jiného důležitého cíle veřejného zájmu Evropské unie nebo 

členského státu Evropské unie, zejména důležitého 

hospodářského nebo finančního zájmu Evropské unie nebo 

 

Akceptováno jinak.  

Návětí § 5 upraveno s využitím textu čl. 
6(4).  

 

 

 

Kybernetická bezpečnost je dílem 
upravena předpisy EU, které spadají do 
působnosti nařízení 2016/679, není 
vhodné ji uvádět takto paušálně. 
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členského státu Evropské unie, včetně peněžních, rozpočtových 

a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního 

zabezpečení,   

e) ochrany nezávislosti soudnictví a soudních řízení,   

f) předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání 

porušování etických pravidel regulovaných povolání,   

g) monitorovací, inspekční nebo regulační funkce spojené, i 

pouze příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech 

uvedených v písmenech a) až d) a f), 

  

Odůvodnění: 

Domníváme se, že návrh ustanovení § 5 neodpovídá záměru 
předkladatele právního předpisu uvedeného v důvodové zprávě. 
Naopak znění svou formulací může být vykládáno jako omezení 
možnosti slučitelnosti účelu zpracování podle čl. 6 odst. 4 pouze 
pro případy tzv. zvláště významného zpracování. Toto zúžení tzv. 
slučitelnosti zpracování, neodpovídá záměru evropských 
zákonodárců umožnit dodatečné zpracování osobních údajů 
slučitelným s původním účelem, zejm. za účelem vědeckým, 
historickým, za účelem  výzkum a statistiky. Důvody slučitelnosti 
účelů pro zpracování osobních údajů doporučujeme rozšířit i o jiné 
zásadní účely, jejichž ochrana je rovněž ve veřejném zájmu České 
republiky. Jedná se tak např. o zájmy chráněné zákonem č. 
240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo 
zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Jednotlivé důvody by pak mohly být 
formulovány jako např. ochrana prvků kritické infrastruktury, 
ochrana prvků kritické kybernetické infrastruktury). Uvedené 
rozšíření pak bude dopadat na správce typu Řízení letového 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 131 (celkem 217) 

provozu či Správa železniční dopravní cesty. Dále se domníváme, 
že důvody slučitelnosti účelu zpracování, které navrhl předkladatel 
pod písm. i) a h),  lze podřadit pod zákonný titul zpracování 
uvedený v čl. 6 písm f) GDPR. 

 Tato připomínka je zásadní. 

SPDČR 
4. § 7 – navrhujeme vypustit 

 
Odůvodnění: 
Návrh ustanovení § 7 stanoví možnost výslovně pro správce 
provádějícího úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu svých 
pravomocí poskytnout subjektu údajů informace způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Domníváme se, že je návrh 
nadbytečný a může působit zavádějícím dojmem, jelikož vyvolává 
zdání, že jiný než výslovně zde uvedený správce by tímto 
způsobem (umožňujícím dálkový přístup) informace subjektu údajů 
poskytovat nemohl. Domníváme se, že takový výklad by byl v 
rozporu se smyslem a účelem GDPR, které při stanovení 
informační povinnosti správce nerozlišuje mezi správcem v 
postavení veřejného subjektu a soukromoprávním subjektem. Čl. 
12 (1) GDPR stanoví pouze základní principy plnění informační 
povinnosti, přičemž formu, případně způsob splnění této povinnosti 
výslovně neupravuje.  Správce je tak povinen přijmout vhodná 
opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, 
srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a 
jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v 
článcích 13 a 14 a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 
34 o zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené 
konkrétně dítěti. GDPR dále stanoví, že informace poskytne 
správce písemně nebo jinými prostředky, včetně elektronické formy. 
GDPR neomezuje splnění informační povinnosti zveřejněním 
informací způsobem umožňujících dálkový přístup pouze pro 
správce, který provádí zpracování ve veřejném zájmu nebo při 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení upraveno.  

Vzhledem k tomu, že jde o využití 
ustanovení čl. 6(2) obecného nařízení, 
který dává členským státům jistou 
flexibilitu zavést konkrétnější 
ustanovení k zajištění zákonného a 
korektního zpracování v oblasti výkonu 
veřejné moci, tj. titulů podle článku 
6(1)(c) a (e), nelze ustanovení § 7 ani 
formálně vztáhnout na zpracování 
podle jiných titulů.  

Podle názoru předkladatele se jedná o 
odpovídající použití čl. 6(2) a zajištění 
korektního zpracování, neboť jde o 
aplikaci principu, že neznalost zákona 
neomlouvá. Pokud je možno za 
nesplnění povinností plynoucích ze 
zákona postihnout osobu sankcí, 
nemůže být nekorektní, pokud je 
v takovém případě odkázáno na 
obecný popis zpracování osobních 
údajů.  
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výkonu své pravomoci. 

Tato připomínka je zásadní. 

SPDČR 
5. § 10 odst. 1 – navrhujeme vypustit odkaz na čl. 5 a doplnit 

písm. g) a h) 
g) ochrana subjektu údajů nebo práv a svobod druhých 
h) vymáhání občanskoprávních nároků 

 Odůvodnění: 
Dle našeho názoru zákonodárce nad rámec GDPR navrhuje 
omezení dopadů čl. 5 bez jakéhokoli odůvodnění. Rovněž 
bezdůvodně předkladatel nepřevzal možnost uplatnit výjimku i na 
oblasti uvedené v článku 23 nařízení písm. i) a j).  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

SPDČR 
6. § 10 odst. 2 – navrhujeme vypustit. 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení není provedením žádného ustanovení GDPR k němuž by 

byl členský stát zmocněn a nepřináší subjektu údajů žádné dodatečné 

záruky. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí, že toto 

ustanovení bylo koncipováno pouze jako záruka proti nadužívání 

ustanovení § 10 odst. 1. Navržené ustanovení znamená pouze 

administrativní zátěž pro správce, která je v prostředí českého práva 

zcela výjimečná. Záměrem zákonodárce má být schránit subjekt údajů, 

aby správci plnili své povinnosti, a má dát subjektu údajů nástroje na 

zajištění výkonu jejich práv, což navržená povinnost vůči správcům 

nad rámec GDPR, nečiní. GDPR každému subjektu údajů definuje 

právo na Právní ochranu, a to v KAPITOLE VIII GDPR, mimo jiné 

právo podat stížnost u dozorového orgánu. Jako podpůrný argument 

pro vypuštění ustanovení lze uvést spotřebitelské právo, kde např. 

 

Vysvětleno.  

Důvodová zpráva vysvětluje, že postup 
správce může být obecné povahy, tj. 
lze jej vztáhnout na všechny stejné 
případy.  

Důvodová zpráva zdůrazňuje, že 
zvláštní zákony mají před tímto 
ustanovením přednost.   
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není-li vyhověno reklamaci zákazníka, nemá prodávající/ poskytovatel 

služeb povinnost takovou skutečnost oznámit dozorovému orgánu.  

Tato připomínka je zásadní. 

SPDČR 
7. § 10 – navrhujeme doplnit nový odst. 4  tohoto znění:   
(4) Jakékoli právo subjektu údajů dle čl. 15 – 17 a 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 není vymahatelné, je-li 
žádost směřující k realizaci tohoto práva zjevně neodůvodněná nebo 
nepřiměřená, zejména proto, že se v krátké době v téže věci opakuje. 
Za těchto okolností správce může odmítnout žádosti směřující k 
realizaci tohoto práva vyhovět. 
Odůvodnění: 
Je třeba zamezit podávání šikanozních žádostí o poskytnutí informací, 
opravu, výmaz a přenositelnost údajů a je vhodné eliminovat 
administrativní zátěž správců a zpracovatelů. Opakované žádosti řeší 
§ 22 odst. 2 – správce nemusí u zpracování údajů v trestních věcech 
vyhovět žádostem, které jsou zjevně neodůvodněné nebo 
nepřiměřené. Navrhujeme, aby princip platil i u obecného zpracování 
OÚ a nikoli jen ve věcech trestních a v záležitostech veřejného zájmu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

Nařízení 2016/679 obsahuje v tomto 
směru vlastní přímo použitelnou úpravu 
v článku 12(5). Jako podmínky 
odmítnutí žádosti nebo nerealizace 
úkonů vyhovět jsou ve shodě 
s připomínkujícím místem uvedeny 
„zjevná nedůvodnost“ nebo 
„nepřiměřenost“., jakož i „opakování“. 

§ 22 odst. 2 implementuje obdobné 
ustanovení směrnice 2016/680, nikoli 
nařízení.  

SPDČR 
8. § 11 – navrhujeme doplnit nový odst. 3 tohoto znění: 
(4) Jakékoli právo subjektu údajů dle čl. 15 – 17 a 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 není vymahatelné, je-li 
žádost směřující k realizaci tohoto práva zjevně neodůvodněná nebo 
nepřiměřená, zejména proto, že se v krátké době v téže věci opakuje. 
Za těchto okolností správce může odmítnout žádosti směřující k 
realizaci tohoto práva vyhovět. 
 
Odůvodnění:  
Je vhodné posílit právní jistotu správců při hlášení incidentů a převzít 
princip, který návrh zakotvuje ve svém § 33 odst. 4 pro zpracování 

Vysvětleno. 

Nařízení 2016/679 obsahuje v tomto 
směru vlastní přímo použitelnou úpravu 
v článku 12(5). Jako podmínky 
odmítnutí žádosti vyhovět nebo 
nerealizace úkonů jsou ve shodě 
s připomínkujícím místem uvedeny 
„zjevná nedůvodnost“ nebo 
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údajů v trestních věcech pro hlášení incidentů spravujícími orgány. 
Správce by měl mít možnost beztrestně a aniž by to bylo považováno 
za porušení jeho povinností z nařízení vyplývajících, doplnit dodatečně 
skutečnosti, které v době hlášení nebyly správci známy; navrhujeme, 
aby princip platil i u obecného zpracování OÚ a nikoli jen ve věcech 
trestních a v záležitostech veřejného zájmu. 

Tato připomínka je zásadní. 

„nepřiměřenost“., jakož i „opakování“. 

§ 33 odst. 4 implementuje směrnici 
2016/680, nikoli nařízení. To však 
obsahuje obdobné ustanovení ve svém 
článku 33(4), který se použije přímo.  

SPDČR 
9. § 12 – navrhujeme doplnit odst. 1 s ostatní odstavce přečíslovat 
takto: 

§ 12 

Obecná mlčenlivost  a mlčenlivost pověřence a jemu podřízených 
osob 

(1) Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, 
které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem 
nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem 
stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními 
údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 
(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a 
fyzické osoby, které se podílejí na plnění jeho úkolů, jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, 
se kterými se seznámili při plnění úkolů pověřence nebo v souvislosti 
s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu činnosti pověřence 
nebo plnění jeho úkolů. 

(3) Povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 2 se nelze dovolávat vůči 
správci nebo zpracovateli, který pověřence jmenoval, orgánu činnému 
v trestním řízení, soudu nebo úřadu; ohledně osobních údajů se 

 

Akceptováno jinak.  

§ 12 vypuštěn kvůli pochybnostem 
připomínkujících míst ohledně rozsahu 
prolamovaných mlčenlivostí.  

Odst. 1 návrhu nebyl zapracován, 
protože v některých případech by 
vytvořil obtíže při legitimním podnikání. 
Například by bylo možno ustanovení 
vykládat tak, že pracovníci reklamní 
agentury by byli vázáni mlčenlivostí o 
osobních údajích v podobě reklamního 
spotu, který vytvořili, a bylo by nutno 
hledat způsob samotného zveřejnění 
spotu. Nařízení 2016/679 záměrně 
nestanoví paušální mlčenlivost 
zaměstnancům správce (na rozdíl od 
čl. 28 odst. 3 písm. b) pro 
zpracovatele), a místo toho v článku 29 
požaduje vázanost všech osob 
zpracovávajících údaje pokyny 
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povinnosti mlčenlivosti nelze dovolávat ani vůči subjektu údajů.  

(4) Správce, popřípadě zpracovatel, je oprávněn osoby uvedené 
v odstavci 2 zprostit povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 2. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ne všichni správci jsou dle GDPR povinni 

jmenovat pověřence, ale také mají zaměstnance a zpracovatele, kteří 

přicházejí do styku s osobními údaji, považujeme za účelné do nové 

právní úpravy vtělit také obecnou mlčenlivost dle § 15  stávající úpravy 

zákona o ochraně osobních údajů. Stávající právní úprava daná 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zakotvuje 

v ustanovení §12a povinnost mlčenlivosti i pro zaměstnanců správce a 

zpracovatele a další osoby.   

Tato připomínka je zásadní. 

správce.  

SPDČR 
10. § 15 navrhujeme upravit takto: 

 

§ 15 

Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo 
pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu 

 

(1) Zpracování osobních údajů je přípustné také tehdy, když je 
potřebné k uplatnění práva na svobodu projevu a informací, včetně 
slouží-li přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely 
akademického, uměleckého či literárního projevu. Takové zpracování 
nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy subjektu údajů. Omezení 
stanovená jinými předpisy tím nejsou dotčena. 

(2) Zpracování osobních údajů, které vypovídají o odhalující rasový ém 
či etnický ém původu, politickéchý názoryech, náboženském vyznání či 
filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování 

Vysvětleno. 

Některé návrhy by šly nad rámec 
vymezení určeného Obecným 
nařízením, ve zbytku by se při vyřazení 
výjimek plně aplikovalo Obecné 
nařízení, resp. návrh by šel proti zájmu 
tisku. Dílčí opatření směřující 
k odstraňování administrativní zátěže 
budou zohledněna. 
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genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné 
identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním 
životě chování nebo orientaci fyzické osoby je přípustné, mimo jiné, pro 
účely podle odstavce 1, je-li nezbytné k dosažení sledovaného 
oprávněného cíle a převažuje-li zájem na zpracování osobních údajů 
nad oprávněnými zájmy subjektu údajů; omezení stanovená jinými 
předpisy tím nejsou dotčena. 

(3) Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních 
věcech a trestných činů, rozhodnutí o přestupcích a přestupků, jakož i 
souvisejících bezpečnostních opatření, je přípustné, mimo jiné, pro 
účely podle odstavce 1 jen v záležitostech veřejného zájmu; omezení 
stanovená jinými předpisy tím nejsou dotčena. 

(4) V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely podle 
odstavce 1 splní správce vůči subjektu údajů poučovací a informační 
povinnost o jeho právech a o skutečnostech potřebných pro 
uplatňování jeho práv podle tohoto zákona a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, včetně práva vznést námitku proti 
tomuto zpracování, také přihlášením se k příslušnosti ke správci, je-li 
poučení správce o právech subjektu údajů a dalších skutečnostech 
potřebných pro ochranu jeho práv v rozsahu odpovídajícím jím obvykle 
prováděnému zpracování veřejně dostupné způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Pokud by přihlášení se k příslušnosti ke správci 
ohrozilo nebo zmařilo účel zpracování, lze příslušnost ke správci 
neprokázat, je-li takový postup nezbytný k dosažení oprávněného 
účelu zpracování, zejména v záležitostech veřejného zájmu.  

(5) Při zpracování osobních údajů, které nebyly získány od subjektu 
údajů, může správce odložit nebo odepřít subjektu údajů sdělení 
zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí, mimo jiné, je-li zpracování 
prováděno pro účely podle odstavce 1 a je to potřebné k ochraně 
zdroje a obsahu informací. Povinnost informovat o správci, způsobu a 
podmínkách zpracování, jakož i o ostatních právech subjektu údajů, lze 
odložit na dobu nezbytnou k ochraně zdroje a obsahu informací a lze ji 
splnit také zveřejněním těchto informací veřejně dostupným způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup; v takovém případě dostačuje informovat 
o správcem obvykle prováděném zpracování.  

(6) Právo na přístup k osobním údajům může správce na nezbytnou 
dobu omezit nebo vyloučit, mimo jiné, je-li to nutné pro účely podle 
odstavce 1, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření 
oprávněného účelu zpracování. 

(7) Slouží-li zpracování osobních údajů k účelům podle odstavce 1, má 
subjekt údajů právo na omezení zpracování pouze tehdy, pokud tyto 
údaje požaduje pro určení, výkon nebo uplatnění právních nároků; to 
neplatí v případě, kdy by výkon tohoto práva subjektu údajů byl 
neslučitelný se svobodou projevu či právem na informace. V případě 
uplatnění práva na opravu údajů se postupuje podle jiných právních 
předpisů. 

(8) V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely podle 
odstavce 1, uskutečňovaným způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
je povinnost oznamovat opravu nebo likvidaci osobních údajů splněna 
také uvedením údaje o okamžiku poslední aktualizace obsahu, v němž 
jsou nebo byly osobní údaje uvedeny, a dále o druhu úpravy obsahu. 
Oprava nebo likvidace se vždy oznamuje tomu, kdo obsah se 
souhlasem správce převzal či jinak využil. 

(9) Osobní údaje zpracovávané pro účely podle odstavce 1 správce 
dále nezpracovává, pokud subjekt údajů vznese námitku proti 
konkrétnímu zpracování a prokáže, že nad zájmem na tomto 
konkrétním zpracování jeho osobních údajů v daném případě 
převažuje oprávněný zájem na ochraně jeho práv a svobod. 

(10) Porušení ochrany osobních údajů, které je správce povinen 
oznámit úřadu nebo subjektu údajů, pokud takové údaje byly 
zpracovávány pro účely podle odstavce 1, lze oznámit i bez údajů 
umožňujících určení zdroje či obsahu osobních údajů. 

(11) Zpracování osobních údajů pro účely podle odstavce 1 není 
podmíněno povolením nebo schválením úřadu a požívá práva na 
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ochranu zdroje a obsahu informací, a to i v případě zpracování 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

12) V případě odepření přístupu úřadu do prostor, v nichž působí 
správce a zpracovatel, jakož i přístupu k zařízení a prostředkům 
určeným ke zpracování údajů, může umožnění takového přístupu 
přikázat soud na návrh úřadu, pokud je tento přístup považován za 
nezbytné a přiměřené opatření, bez něhož by vyšetřování nemohlo být 
provedeno, a budou dodrženy procesní předpisy. Právo na ochranu 
zdroje či obsahu informací podle předchozího odstavce však není 
dotčeno. 

Odůvodnění: 
Článek 85 GDPR  dává členským státům jasný mandát sladit právo na 
svobodu projevu a informací s ochranou osobních údajů a neposkytuje 
členským státům pravomoc omezit tento soulad. Je důležité 
poznamenat, že článek 85 GDPR se vztahuje pouze na novinářské 
účely nebo účely akademického, uměleckého nebo literárního 
vyjádření jako příklady svobody projevu a informací. Členské státy mají 
mandát zajistit, aby jejich místní zákony sladili "právo na svobodu 
projevu a informace", včetně, ale nikoli pouze, na novinářské účely 
nebo účely akademického, uměleckého nebo literárního vyjádření. 
Jakákoli další omezení by byla v rozporu s článkem 85. Kromě toho 
článek 85 GDPR ukládá členským státům povinnost stanovit výjimky a 
odchylky, které jsou nezbytné pro sladění práva na ochranu osobních 
údajů se svobodou projevu a informací. Navrhované návrhy směřují k 
pokrytí celého rozsahu článku 85 obecného nařízení. § 15 odst. 12  
upravuje přístup do prostor a přístup k zařízením a prostředkům 
určeným pro zpracování dat. Podle našeho názoru by tento přístup měl 
být udělen pouze tehdy, pokud je nezbytné provést šetření, je-li to 
přiměřené (tj. pokud neexistuje žádné jiné méně rušivé opatření, které 
by dosáhlo stejného účelu) a pokud jsou dodrženy procesní předpisy.  

Tato připomínka je zásadní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 139 (celkem 217) 

MŠMT 
1. Obecně k celému materiálu: Návrh zákona upravuje postupy 

a terminologii, které zcela neodpovídají postupům zaužívaným 
v českém právním řádu, např. použití pojmů „odmítnutí“, „vyřízení“, 
„odpověď“, „rozsudek“, apod. není nastaveno zcela standardně. 
Požadujeme důkladnou kontrolu celého materiálu a prověření 
použití těchto pojmů v konkrétních případech, kdy např. 
v ustanovení § 15 odst. 3 návrhu se hovoří o „rozsudku“, ale patrně 
je jím obecně míněno meritorní rozhodnutí v dotčených právních 
věcech, lze tedy navrhnout záměnu slova „rozsudků“ slovem 
„rozhodnutí“.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

Předkladatel prověřil použití nejen 
uvedených pojmů.  

„Odmítnutí“ je uvedeno v § 22 odst. 2. 
Předkladatel termín nahradil a 
ustanovení upravil tak, aby 
neimplikovalo rozhodování v řízení 
(správním), které je vyloučeno v § 22 
odst. 5.  

„Vyřízení (žádosti)“ je převzato 
z dosavadního § 83 zákona o Policii.  

„Odpověď“ je uvedena v § 22 odst. 3. 
Předkladatel termín nahradil termínem 
„vyřízení žádosti“ a ustanovení upravil. 

„Rozsudek v trestních věcech“ je 
uveden v § 15 odst. 3. Přestože text 
ustanovení může být dále upraven, 
obrat je i nadále použit konzistentně 
s nařízením 2016/679 (čl. 10, recitál 
80). Za citlivá z hlediska zásahu do 
soukromé sféry lze označit zejména 
zpracování zahrnující odsuzující 
rozsudky v trestních věcech. Ale i jiná 
rozhodnutí jsou pokryta obratem 
„týkajících se … trestných činů“. 

MŠMT 
2. Dále upozorňujeme, že v navrhovaném materiálu jsou také 

nedůsledně diferencována práva a povinnosti správce 
a zpracovatele osobních údajů, kdy na některých místech jsou tyto 

Akceptováno částečně. 
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určeny správci i zpracovateli, jinde správci nebo zpracovateli, 
popř. pouze správci či pouze zpracovateli (popř. obdobně také 
tzv. spravujícímu orgánu). Požadujeme v tomto smyslu provést 
kontrolu celého návrhu zákona, a to s důrazem na ochranu práv 
subjektu údajů, která má být primárně zajištěna jak správcem, tak 
zpracovatelem osobních údajů (popř. také spravujícím orgánem). 
V této souvislosti rovněž požadujeme podstatně rozšířit či naopak 
vypustit ustanovení § 37 návrhu, které sice upravuje rozšíření práv 
a povinností i na zpracovatele, avšak pouze v souvislosti 
s ustanovením § 35 návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vztah správce a zpracovatele je 
z povahy věci nejen formálně 
definovaný, ale také faktický.  

Podle dotčených předpisů EU jen 
správce stanoví účel a prostředky 
zpracování, a proto adresují většinu 
povinností právě jemu. Není pravda, že 
ochrana práv subjektu údajů má být 
primárně zajištěna zpracovatelem a 
z žádného předpisu to nevyplývá. 
Například povinnosti podle čl. 5, 12 až 
22 nařízení jsou výslovně adresovány 
pouze správci.  

Jisté povinnosti však má i zpracovatel, 
zejm. podle článků 27 a násl. nařízení.  

Konečně z čl. 28(10) nařízení plyne, že 
pokud zpracovatel o své vůli určí účely 
a prostředky zpracování, je za něj 
odpovědný v pozici správce.  

Hlava II používá pojmy konzistentně 
s nařízením, tj. hovoří o „správci“ v § 4, 
§ 5, § 7, § 8, § 9 a § 11, protože 
korespondující články 6, 7, 12 až 14 a 
34 nařízení hovoří o také pouze o 
správci.  

Naopak v § 10 a § 12 odkazuje hlava II 
i na zpracovatele, protože nařízení v čl. 
23 a v čl. 37 až 39 adresuje povinnosti i 
jemu. To platí i pro § 15, který je nejen 
využitím článku 85, ale také 
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přizpůsobením čl. 58 odst. 1 nařízení. 

Totéž platí pro hlavu III. Drtivá většina 
povinností je adresována spravujícímu 
orgánu, tedy příslušnému orgánu v roli 
správce podle směrnice 2016/680. 
Pouze dílčí povinnosti jsou adresovány 
zpracovateli - srov. zejm. § 26, § 27, § 
28 odst. 3 a § 32, které odpovídají 
článkům 22, 23, 24(2), 29 výše 
uvedené směrnice. 

Předkladatel opravil odkaz na „správce“ 
v § 24 odst. 2 na „spravující orgán“.  

Předkladatel vypustil slova „nebo 
zpracovatel“ v § 31, protože čl. 11 
směrnice 2016/680 počítá pouze se 
správcem. 

MŠMT 
3. Dále je nutno také upozornit na chybějící přechodná ustanovení 

k návrhu zákona, a to zejména k problematice přechodu 
kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů, dle zákona 
o ochraně osobních údajů, na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
dle posuzovaného návrhu zákona. Upozorňujeme, že rovněž 
absentuje přechodné ustanovení upravující právní postavení 
předsedy a zaměstnanců tohoto úřadu, a to ve vztahu 
k posuzované změně právní úpravy. Požadujeme materiál doplnit 
ve smyslu uvedeném. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Přidáno přechodné ustanovení pro 
předsedu ÚOOÚ. 

Z přechodných ustanovení naopak již 
nyní plyne kontinuita ÚOOÚ. Mění se 
pouze vnitřní poměry a pravomoci 
úřadu, úřad samotný nezaniká ani 
nevzniká. 

Právní postavení zaměstnanců úřadu 
se rovněž nemění způsobem, který by 
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vyžadoval přechodné ustanovení. 

MŠMT 
4. Z předkládaného materiálu není také jasné, jakým způsobem bude 

zajištěno rozlišování mezi jednotlivými kategoriemi subjektů údajů, 
tj. ve vztahu k osobním údajům osob podezřelých, osob 
odsouzených, obětí trestné činnosti a třetích stran, ve smyslu 
čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680. 
Požadujeme vysvětlit, popř. materiál v daném ohledu změnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Jde o § 18 písm. a) návrhu zákona. 

MŠMT 
5. K materiálu, § 5: Upozorňujeme, že předmětné ustanovení 

obsahuje výčet účelů, při jejichž zajišťování může správce 
zpracovat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny, který je obdobný výčtu okruhů vymezených v čl. 23 
bodu 1. nařízení, avšak předmětné ustanovení se od nařízení liší 
v textaci návětí, které uvozuje právní úpravu v kontextu. Zatímco 
návrh uvádí, že správce může zpracovat osobní údaje i k jinému 
účelu, než ke kterému byly shromážděny, je-li to nezbytné 
a přiměřené při výkonu pravomoci správce pro zajištění daných 
účelů, nařízení stanoví, že členský stát může umožnit takové 
zpracování, jenž musí navíc respektovat podstatu základních práv 
a svobod, musí být nezbytné a přiměřené v demokratické 
společnosti a musí být prováděno s cílem zajistit jednotlivé okruhy 
nařízením vymezených činností. Není zřejmé, co předkladatele 
vedlo k nepřesnému převzetí přímo aplikovatelné úpravy 
čl. 23 bodu 1. nařízení, a to zejména s ohledem na fakt, 
že předmětné ustanovení neobsahuje konkrétní vymezení způsobů 
zpracování v souladu s čl. 23 bodem 2. tohoto nařízení. Důsledkem 
je tedy v návrhu uvedená textace, která je formulována příliš široce 
a jako taková stojí proti smyslu právní úpravy. Stávajícím způsobem 
definované jednotlivé případy, kdy je umožněno zpracování nad 
rámec účelu, ke kterému byly údaje shromážděny, by tak v praxi 
vedly k bezbřehému zpracovávání osobních údajů daleko nad 
rámec původně stanoveného účelu, což se týká zejména 

Vysvětleno 

Ustanovení § 5 se opírá zejména o 
článek 6(4) nařízení, který odkazuje na 
cíle uvedené v čl. 23(1), nikoli však na 
jeho návětí. Čl. 6(4) např. neobsahuje 
výslovný odkaz na respekt k podstatě 
základních práv.  

Odkaz na nezbytnost a přiměřenost je 
v § 5 vyjádřen výslovně; předkladatel 
v každém případě vychází z toho, že 
jde o samozřejmé nároky ústavního 
pořádku na každou povinnost nebo 
úkol správce stanovené právním 
předpisem nebo výkon pravomoci. 
Orgán veřejné moci svou povinnost 
nebo pravomoc stanovenou právním 
předpisem samozřejmě nemůže 
vykonávat způsobem, který 
nerespektuje podstatu základních práv 
a svobod 

Jde o aplikaci čl. 6(4) ve spojení s čl. 
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navrhovaného ustanovení § 5 písm. f), h) a i), neboť tyto případy 
zpracování jsou formulovány zcela vágně. Upozorňujeme, 
že je na členském státu případně právní úpravu z nařízení 
konkretizovat. Požadujeme předmětné ustanovení zásadně upravit 
nebo vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

23(1), lze nicméně uvést, že konkrétní 
vymezení způsobů zpracování prvky 
podle čl. 23(2) nařízení je nepovinné 
(„alespoň, je-li to relevantní“) a 
koncepčně stěží proveditelné v obecné 
subsidiární úpravě, kterou přináší § 5.  

 

MŠMT 
6. K materiálu, § 15 odst. 3: Není jasné, z jakého důvodu materiál 

rozlišuje osobní údaje týkající se trestných činů a osobní údaje 
týkající se rozsudků v trestních věcech jako dvě samostatné 
kategorie. Dle našeho názoru jsou osobní údaje týkající 
se rozsudků v trestních věcech užším pojetím, než osobní údaje 
týkající se trestných činů a v daném ustanovení by tedy mělo být 
použito pouze toto širší označení. Obdobně pak i v případě 
osobních údajů týkajících se rozhodnutí o přestupcích a osobních 
údajů týkajících se přestupků. Požadujeme materiál změnit 
ve smyslu uvedeném, popř. vysvětlit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vymezení se opírá o znění a formulace 
čl. 10 GDPR, aby nedocházelo 
k výkladovým odchylkám. 

 Z povahy věci bude ustanovení 
dopadat na informace týkající se 
rozsudků, kterými je vyslovena vina 
(procesní pohled), ale i skutků, 
přičítaných určité osobě jako pachateli 
(materiální pohled), byť o vině třeba 
ještě není rozhodnuto. Totéž obdobně 
platí o přestupcích (obviněný uznaný 
vinným vs. /domnělý/ pachatel). 
Přestupky jsou zmíněny s ohledem na 
tzv. engelovská kritéria ESLP při 
posuzování, co se rozumí trestním 
obviněním, a dále též s ohledem na 
obdobnou povahu přestupkových 
rozhodnutím, kde je však oproti 
trestním věcem nižší veřejný zájem na 
poskytování informací veřejnosti. 
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MŠMT 
7. K materiálu, § 15 odst. 5: Uvažované oprávnění správce odložit 

nebo odepřít subjektu údajů sdělení zdroje, ze kterého osobní údaje 
pocházejí, považujeme za příliš široké. Jako akceptovatelné lze toto 
oprávnění označit v oblasti novinářských účelů, nikoli však v oblasti 
akademického, uměleckého či literárního projevu. Požadujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Zavádění odlišných režimů pro 
novinářské vs. akademické či literární 
nebo umělecké zpracování není 
vhodné, samo nařízení opravňuje 
zvláštní režim pro všechny tyto důvody.  

Ke zvolenému řešení vede především 
skutečnost, že dané účely se mohou a 
nezřídka i budou překrývat (např. knihy 
na pomezí beletrie a reportáže, krásná 
literatura s prvky literatury faktu, 
divadelní představení s prvky 
společenské satiry, vědecké dílo či 
výzkum opírající se o výstupy 
novinářské práce atd.). 

Odložení z povahy věci trvá pouze po 
nezbytnou dobu, u akademické práce 
tak bude lhůta např. kratší oproti např. 
dlouhodobé investigativní práci 
novináře. 

MŠMT 
8. K materiálu, § 20 odst. 2 písm. d): Upozorňujeme, že předmětné 

ustanovení se jeví jako právně neurčité, kvůli čemuž může dojít 
k rozšiřování případů, kdy se subjekt nedozví, že spravující orgán 
zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Tento způsob 
nepovažujeme za vhodný a požadujeme předmětné ustanovení 
změnit, popř. vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Stejnou formulaci, která vychází z čl. 
15 odst. 1 písm. e) směrnice 2016/680, 
již nyní využívá § 83 odst. 4 písm. d) 
zákona o Policii ČR.  

Pro řešení takových případů, kdy 
z důvodu ochrany oprávněných zájmů 
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třetí osoby (například svědka) nebude 
možné potvrdit zpracování osobních 
údajů v daném rozsahu, jsou určeny § 
22 a 23 návrhu zákona. 

MŠMT 
9. K materiálu, § 20 odst. 3: Považujeme formulaci předmětného 

ustanovení za velice složitou a zmatečnou. Požadujeme předmětné 
ustanovení změnit tak, že se slova „informuje subjekt údajů stejně 
jako ty žadatele, jejichž osobní údaje nezpracovává“ nahradí slovy 
„sdělí subjektu údajů, že jeho osobní údaje nezpracovává“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Současný text § 20 odst. 3 dovoluje i 
taková řešení, kdy se subjekt údajů 
informuje i o mezích, ve kterých se 
informace poskytuje (např. „podle 
platných předpisů máte právo obdržet 
tuto informaci: …“). Pro ochranu zájmů 
uvedených v § 20 odst. 2 je však 
důležité, aby odpovědi byly 
poskytovány stejnou formou i těm 
osobám, jejichž údaje se 
nezpracovávají, což návrh zajišťuje. 

MŠMT 
10. K materiálu, § 20 odst. 4: Není jasné, co se rozumí tím, 

že „Důvody pro postup podle odstavců 2 a 3 spravující orgán 
dokumentuje“. Upozorňujeme, že pokud by byly na tato řízení 
použitelné alespoň základní zásady správního řízení, pak dle 
našeho názoru není předmětný odstavec ani další navrhovaná 
obdobná ustanovení potřebná. Požadujeme materiál změnit 
a především slovo „dokumentuje“ nahradit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Slovo „dokumentuje“ bylo převzato z § 
13 odst. 1 zákona 101/2000 Sb. a je 
zcela srozumitelné.  

Nepoužívá se jen v ustanoveních o 
vyřizování žádostí (nikoli „řízení“), ale i 
v jiných případech – např. § 24 odst. 2. 

Pro účely transpozice jsou tato 
ustanovení potřebná. Srov. např. čl. 
15(4) směrnice 2016/680. 
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MŠMT 
11. K materiálu, § 22: Předmětné ustanovení považujeme 

co do otázky způsobu vyřízení žádostí podle § 20 a 21 návrhu 
za zmatečné. V odstavci 3 se hovoří o odpovědi na žádost, 
v odstavci 5 tohoto ustanovení o informaci o vyřízení žádosti. 
Požadujeme použitou terminologii sjednotit, a to i v § 21 odst. 5 
materiálu. Obecně tedy požadujeme konkrétně a jasně upravit 
způsoby vyřízení žádostí podle § 20 a 21. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

V § 22 odst. 3 a 5 se používá obrat 
„vyřízení žádosti“. 

V § 21 odst. 5 je úmyslně použito slovo 
„vyhoví“, popř. „nevyhoví“, termín 
„vyřízení žádosti“ se používá ve 
společném ustanovení k § 20 a 21 jako 
termín společný, označující jak případy 
vyhovění, tak i nevyhovění žádosti. 

MŠMT 
12. K materiálu, § 22 odst. 3: V materiálu je upraveno poučení 

o možnosti požádání o výkon práv prostřednictvím úřadu, který 
je dále rozveden v následujícím ustanovení, nicméně navrženou 
úpravu nelze považovat za dostatečnou. Zejména není zřejmé, jak 
úřad s takovouto žádostí naloží, a v čem přesně výkon práv 
ze strany úřadu bude spočívat. Upozorňujeme, že daná 
problematika není upravená ani v hlavě V materiálu. V této 
souvislosti je rovněž třeba uvést, že vyjasnění povahy úkonů 
prováděných dle písm. a) předmětného ustanovení je zásadní 
zejména s ohledem na posouzení přípustnosti případné žaloby, 
kterou může subjekt údajů podat dle písm. c). Požadujeme materiál 
upravit ve smyslu uvedeném. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Jde o postup podle § 23. Jeho úprava 
přesně odpovídá čl. 17 odst. 3 ve 
spojení s čl. 46 odst. 1 písm. g) 
směrnice 2016/680. ÚOOÚ může, ale 
nemusí, ověřit zákonnost zpracování.  

Činnost ÚOOÚ je popsána v § 23 odst. 
2, v § 50 odst. 3 a v § 54 jasně.  

Vyjasnění povahy úkonů prováděných 
podle písm. a) nijak nepodmiňuje 
samostatnou možnost civilní žaloby, na 
kterou se upozorňuje podle písm. c).  

Ustanovení § 22 odst. 3 písm. a) 
upraveno takto: 

 „a) požádat o ověření zákonnosti 
zpracování osobních údajů 
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prostřednictvím úřadu a o kontaktních 
údajích úřadu,“. 

V návaznosti na to byly § 23 odst. 1 a 2 
upraveny takto:  

Nadpis:  

Žádost subjektu údajů o ověření 
zákonnosti zpracování  

„(1) Subjekt údajů může požádat úřad o 
ověření zákonnosti zpracování 
osobních údajů.  

 (2) Úřad může na základě žádosti 
subjektu údajů ověřit zákonnost 
zpracování osobních údajů; ustanovení 
§ 22 se na vyřízení žádosti úřadem 
použije obdobně. 

MŠMT 13. K materiálu, § 54 odst. 2: Z materiálu není jednoznačně zřejmé, 
jaký je vztah předmětného ustanovení k jiným právním předpisům, 
na něž je v poznámce pod čarou odkazováno, tedy zda budou tyto 
předpisy mít aplikační přednost před úpravou zákona o zpracování 
osobních údajů či nikoli. S tímto souvisí i otázka, jak bude 
procesně postupováno v souvislosti s „vyloučením informace“. Z 
navržené úpravy nevyplývá, zda „vyloučení informace“ vede např. 
k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím nebo se jedná o speciální 
institut podle zvláštního zákona, tedy zákona o zpracování 
osobních údajů. Z důvodů výše uvedených požadujeme 
předmětné ustanovení vypustit. 

Akceptováno částečně.  

Vzhledem k dostatečné úpravě 
v zákoně 106/1999 Sb. byl § 54 odst. 2 
bude ustanovení vztaženo pouze na 
případy nahlížení: 

„(2) Úřad vyloučí z nahlížení do spisu 
informace, které jsou obchodním, 
bankovním nebo jiným obdobným 
zákonem chráněným tajemstvím, 
informace, které požívají 
autorskoprávní ochrany, a informace 
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Tato připomínka je zásadní. podle odstavce 1 věty druhé, pokud do 
spisu umožní nahlédnout osobě odlišné 
od osoby, od níž byly tyto informace 
získány.“ 

MŠMT K materiálu, § 9: Domníváme se, že předmětné ustanovení 
je v rozporu s článkem 35 bod 10. nařízení. Posouzení vlivu dopadů na 
ochranu osobních údajů je sice povinnou součástí důvodové zprávy či 
odůvodnění právního předpisu, jak uvádí důvodová zpráva, nicméně 
pokud jde o zpracování na základě právního základu staršího než 
povinnost daná Legislativními pravidly vlády, domníváme se, že tato 
výjimka není uplatnitelná. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

 

Akceptováno jinak.  

Znění § 9 upraveno.  

§ 9 v současném znění vyjasňuje, že 
správce nemusí provádět posouzení 
vlivu u nových zpracování podle 
předpisů přijatých před účinností 
nařízení, a dává jistotu, že ČR na 
základě čl. 35(10) Obecného nařízení 
další hodnocení nepožaduje. 

MŠMT K materiálu, § 13: Upozorňujeme, že dané nařízení nedává státům 
možnost pro účely svého práva definovat pojem „veřejný subjekt“. 
Domníváme se, že pojem by měl být vykládán autenticky ve smyslu 
nařízení, neboť jakýkoliv závazný výklad provedený přímo zákonem 
může dle našeho názoru omezit aplikaci předmětného ustanovení 
nařízení. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno částečně.  

V uvedeném případě je však potřeba 
zakotvit legální definici, neboť okruh 
subjektů, kde je nutné a potřebné 
jmenovat pověřence, je odlišná, než 
např. v informačním právu, které 
sleduje jiné účely. 

MŠMT K materiálu, § 14: Není jasné, který subjekt bude akreditovat osoby, 
které budou vydávat osvědčení o ochraně osobních údajů. 
Upozorňujeme, že z předmětného ustanovení není zřejmé, který 
subjekt je „osobou pověřenou k výkonu působnosti akreditačního 

Akceptováno.  

§ 14 předpokládá akreditaci subjektů 
pro vydávání osvědčení ze strany 
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orgánu podle zákona upravujícího akreditaci subjektů posuzování 
shody“, zvláště pak, pokud se v poznámce pod čarou č. 3 odkazuje na 
zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na 
trh, který sám žádnou osobu pověřenou k výkonu působnosti 
akreditačního orgánu normativně neurčuje. Považovali bychom 
za vhodnější uvést v poznámce pod čarou č. 3 zákon o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
Doporučujeme materiál změnit, popř. vysvětlit. 

Českého institutu pro akreditaci. 

Pozn. pod čarou byla upravena.  

MŠMT K materiálu, § 15 odst. 2: Formulaci „nezbytné k dosažení 
sledovaného cíle“ považujeme za velice obecnou a nejasnou. 
Ze zmíněných důvodů, a aby nedocházelo k případnému budoucímu 
zneužívání předmětného ustanovení, doporučujeme zmíněnou 
formulaci upřesnit. 

Akceptováno jinak. 

Doplněna důvodová zpráva. S ohledem 
na skutečnost, že předmětem úpravy je 
řešení testu proporcionality mezi 
protikladnými zájmy, a konkrétní 
případy se mohou lišit, je třeba 
obecnější, nikoliv kazuistické, úpravy. 

   

   

MŠMT K materiálu, § 47 odst. 3 písm. c): Doporučujeme nahradit slova „má 
řádně ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo 
nebo informatika“ slovy „získal vysokoškolské vzdělání absolvováním 
magisterského studijního programu zaměřeného na právo nebo 
informatiku“. Navržená formulace vychází ze znění zákona o vysokých 
školách a není v rozporu se situací, kdyby se jednalo o absolventa 
zahraniční vysoké školy a nechal si v ČR své vzdělání nostrifikovat. 
Námi navrhovaná formulace záměrně neobsahuje slova „obor“ či 
„oblast“, jelikož ty se často zaměňují za výrazy „studijní obor“ a „oblast 

 

Akceptováno.  
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vzdělání“ a dochází k desinterpretacím znění. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

   

HKČR 
Obecné zásadní připomínky k předkládanému návrhu 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) nepovažuje 
za šťastné předložení návrhu na konci volebního období. Je velmi 
pravděpodobné, že legislativní kroky bude nutné po volbách opakovat. 
Pozdější předložení návrhu mohlo být využito k odborné diskuzi nad 
některými částmi návrhu, např. nad úpravou kvalifikačních podmínek 
pro pověřence či vydávání transparentního osvědčení.  

HK ČR navrhuje do předkládaného návrhu zapracovat bližší specifikaci 
některých definic obsažených v obecném nařízení o ochraně osobních 
údajů, jejichž výklad může v praxi působit obtíže. Není vhodné, aby 
jeden právní předpis využíval legislativních termínů nebo zkratek jiného 
právního předpisu. Typickým příkladem je právě vymezení citlivých 
údajů jako zvláštní skupiny osobních údajů, jejichž ochraně je 
v nařízení GDPR věnována velká pozornost, či pojmů správce, 
zpracovatel atd. Doplněním definic by zpřehlednilo a vyjasnilo 
předkládaný návrh.  

HK ČR doporučuje zapracovat do jediného právního předpisu (zákona) 
kompletní problematiku Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 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). Veškerá 
problematika ochrany osobních údajů by byla kodifikována v jedné 
normě, což by bylo pro občana mnohem přehlednější. 

HK ČR doporučuje, aby Úřad pro ochranu osobních údajů, alespoň po 
dobu prvního roku od účinnosti nového zákona, postupoval při 
kontrolách zdrženlivě. Úřad by měl být v tomto období spíše mentorem 

 

Vysvětleno. 

Předložení se řídí pravidly vlády pro 
implementaci závazků z členství v EU. 

 

Definice nařízení nelze doplňovat nebo 
měnit.  

 

 

Vzhledem k horizontální povaze 
problematiky zpracování a ochrany 
osobních údajů (od archivnictví po 
zaměstnavatelsko-zaměstnanecké 
vztahy) by kodifikace všech ustanovení 
týkajících se ochrany osobních údajů 
v jednom předpise znamenala 
nepřímou novelizaci řady jiných 
předpisů a snížila by srozumitelnost 
ostatních dotčených norem.  
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a měl by upozorňovat podnikatele na možné porušení zpracování 
osobních údajů formou metodik a stanovisek pravidelně 
zveřejňovaných na svých webových stránkách, případně jiným 
způsobem. Tento přístup považujeme za nezbytný i s ohledem na 
bezprecedentní výši možných pokut. 

HKČR 
1. Připomínka k Hlavě II 

Navrhujeme doplnit obecnou specifikaci základních titulů pro 
zpracování osobních údajů. 

Odůvodnění: 

Z důvodu posílení právní jistoty všech adresátů návrhů právního 
předpisu navrhujeme výslovně uvést (shodně s GDPR) všechny tituly 
pro zákonné zpracování osobních údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno.  

Pravidlem pro adaptaci nařízení je, že 
se jeho části nemají bezdůvodně 
opakovat ve vnitrostátních předpisech. 
Všechny tituly pro zpracování platí 
přesně podle článku 6(1) nařízení 
2016/679. Jen pro některé lze podle čl. 
6(2) další nařízením stanovená pravidla 
dovoleným způsobem přizpůsobit.  

HKČR 
2. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1 

Navrhujeme přeformulovat vztah obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme formulaci upravit tak, aby bylo patrné, že se zákon pro 
účely zpracování osobních údajů podle Hlavy II použije pouze jako 
doplněk k přímo účinnému právnímu nařízení GDPR.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vztah je takto vymezen standardní 
formulací už v § 1. 

HKČR 
3. Připomínka k ustanovení § 4 

Navrhujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Vysvětleno podrobněji v důvodové 
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Text nařízení GDPR stanoví, že „zpracování je zákonné“ kromě jiného 
také tehdy, je-li nezbytné pro splnění právní povinnosti či úkolů 
správce, resp. pro výkon jeho pravomoci. Oproti tomu navržený text 
ustanovení § 4 návrhu zákona tento právní základ zpracování vztahuje 
pouze ke správci („Správce je oprávněn…“), což může být vykládáno 
jako vyloučení uplatnění tohoto právního základu pro situace, kdy 
zákon předvídá zpracování osobních údajů zpracovatelem (viz např. § 
54 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí, v 
platném znění).  

Tím, že ustanovení výslovně zmiňuje jen právní základy podle článku 6 
odst. 1 písm. c) a e), má být podle Důvodové zprávy k návrhu zákona 
adaptován článek 6 odst. 3 nařízení GDPR. Takovéto duplicitní 
uvedení pouze některých právních základů zpracování bude však bez 
přihlédnutí k Důvodové zprávě pro občany matoucí a bude činit potíže, 
jelikož bude nutné vyhodnocovat vztah ustanovení § 4 návrhu zákona 
a ostatních základů zpracování podle článku 6 nařízení GDPR.  

Vzhledem k tomu, že dle Důvodové zprávy nemá na základě 
navrženého textu § 4 dojít oproti textu nařízení GDPR k žádné další 
úpravě podmínek pro zpracování, toto ustanovení považujeme za 
nadbytečné a navrhujeme jej v celém rozsahu odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

zprávě. 

Předkladatel nadále považuje toto 
vyjasnění za důležitou prevenci a 
důvodová zpráva bude upravena takto.  

Článek 6(3) Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů 2016/679 
požaduje zakotvení právních základů 
nejvíce relevantních pro veřejnou 
správu, tj. zpracování založeného 
na zákoně nebo na veřejném zájmu 
podle článků 6(1)(c) a 6(1)(e) 
Obecného nařízení, v právu EU nebo 
členského státu.  

K odst. 1 - Přestože je nepochybné, že 
právní povinnost uvedenou v čl. 6(1)(c) 
stanoví pouze právní předpis, čl. 6(3) 
stejně vyžaduje, aby „základ pro 
zpracování“ stanovil právní předpis. 
Proto je nutno počítat i s takovým, byť 
velmi formalistickým, výkladem, že 
právní předpis má stanovit samo 
oprávnění zpracovávat osobní údaje. 
Různé předpisy to ostatně činí.  
Odstavec 1 tudíž poskytuje subsidiární 
titul pro zpracování, pokud 
jednoznačně neplyne z platných 
předpisů, a zajišťuje tak právní jistotu, 
neboť hovoří výslovně o oprávnění ke 
zpracování.  

Vzhledem k obdobným obavám a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 153 (celkem 217) 

tomu, že výklad čl. 6(3) je 
nejednoznačný mezi členskými státy v 
tom, zda vyžaduje i zákonné zakotvení 
„oprávnění ke zpracování“ ve veřejném 
zájmu, odstavec 2 poskytuje právní 
jistotu i v těchto případech.   

Pravomoci správců se nijak nerozšiřují, 
pouze se zajišťuje, že tam, kde plní 
úkoly na základě zákonné povinnosti 
nebo z důvodu veřejného zájmu, 
nejsou zbaveni možnosti zpracovávat 
osobní údaje. Jsou-li v platných 
předpisech omezení pro zpracování 
osobních údajů, nejsou dotčena. 

HKČR 
4. Připomínka k ustanovení § 5, § 10 a § 11 

Navrhujeme rozšířit okruh slučitelnosti účelů zpracování osobních 
údajů, důvodů pro omezen některých práv a povinností a výjimek 
z oznamovací povinnosti i o jiné účely, jejichž ochrana je rovněž ve 
veřejném zájmu České republiky.  

Odůvodnění: 

Jedná se tak např. o zájmy chráněné zákonem č. 240/2000 Sb., 
krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo zákonem č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Jednotlivé důvody by pak mohly být formulovány jako např. 
ochrana prvků kritické infrastruktury, ochrana prvků kritické 
kybernetické infrastruktury. Uvedené rozšíření pak bude dopadat na 
správce typu Řízení letového provozu či Správa železniční dopravní 
cesty. 

Tato připomínka je zásadní. 

 Vysvětleno. Chráněné účely se řídí 
článkem 23(1) nařízení. V tomto 
rozsahu mezi ně samozřejmě spadají i 
povinnosti správců podle uvedených 
zákonů, pokud z právních předpisů 
neplyne něco jiného. 

V tomto smyslu upravena důvodová 
zpráva.   
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HKČR 
5. Připomínka k ustanovení § 10 

Připomínka je uplatňována ve spojení s připomínkou k návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
zpracování osobních údajů, na kterou současně odkazujeme.  

Odůvodnění 

Článek 23 odst. 1 písm. d) GDPR umožňuje členskému státu omezit 
rozsah některých povinností a práv v případě nezbytného a 
přiměřeného opatření s cílem zajistit prevenci, vyšetřování, odhalování 
či stíhání trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před 
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Článek 23 
GDPR umožňuje navíc oproti původnímu § 3 odst. 6 ZOOÚ omezení 
výše uvedených práv a povinností i v případech jiných důležitých cílů 
obecného 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 (písm. e), zde je možno uvažovat o prevenci a 
vyšetřování pojistných podvodů); v případech prevence, vyšetřování, 
odhalování a stíhání porušování etických pravidel regulovaných 
povolání (písm. g); a vymáhání občanskoprávních nároků (písm. j). 
 
Návrh zákona o zpracování osobních údajů v § 10 překlopil možnost 
omezení některých práv a povinností dle čl. 23 GDPR s tím, že stanovil 
menší okruh důvodů, pro které je možno tato práva a povinnosti 
omezit.  
Návrh §10 odst. 2 pak zavádí právo/povinnost správce oznámit vždy 
v ad hoc případech pokaždé Úřadu bez zbytečného odkladu případ 
použití odst. 1 a též v jakém rozsahu omezuje práva a povinnosti 
stanovené v čl. 12 až 22 GDPR. 
Zvolené řešení nepovažujeme za vhodné. Bude docházet k vysoké 
administrativní zátěži všech správců a hlavně Úřadu, kterému bude 
muset být oznamováno každé využití této zákonné možnosti omezení 
práv a povinností. 
Místo toho navrhujeme obecné překlopení čl. 23 GDPR do návrhu 

Akceptováno částečně. 

§ 10 upraven pod dohodě s ČNB. 

Rozsah subsidiární výjimky v § 10 odst. 
1 upravuje většinu chráněných účelů 
(cílů) podle čl. 23(1).  

Důvodová zpráva byla rozšířena, uvádí 
i možnost obecného oznámení postupu 
správce podle § 10 odst. 2.  
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zákona o zpracování osobních údajů v celé šíři, tj. doplnit důvody, pro 
které je možno omezit práva a povinnosti uvedená v  písm g) 
(prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických 
pravidel regulovaných povolání), písm. i) (ochrana subjektu údajů nebo 
práv a svobod druhých) a písm. j) (vymáhání občanskoprávních 
nároků).  
Dále navrhujeme legislativně zakotvit postup včetně rozsahu výjimek a 
záruk v jednotlivých sektorových legislativách. 
V případě výkonu činnosti pojišťovnictví navrhujeme zakotvit nové 
ustanovení v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, které by 
dovolovalo omezit tento okruh práv a povinností  - viz připomínka 
k návrhu změnového zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

Problematika pojišťovnictví je 
pojednána v důvodové zprávě 
připravené ve spolupráci s MF a MSp. 

 

 

HKČR 
6. Připomínka k ustanovení § 11 odst. 1 

Navrhujeme doplnit do dotčeného ustanovení doplnit nové písmeno g): 
  
„g) zajištění integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě, případně 
služeb elektronických komunikací“. 
 
Odůvodnění: 
Oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů 
má zjevně přispět k odstranění možných negativních následků. Odklad 
plnění této povinnosti by měl být možný v případě, kdy by oznámení 
subjektům údajů (reálně tedy zveřejnění) vedlo např. k přetížení sítě 
elektronických komunikací (a tedy k výpadku) v důsledku hromadné 
reakce subjektů údajů, případně k dalšímu ohrožení bezpečnosti, 
pokud by si z technologického hlediska odstranění nedostatků 
vyžádalo delší čas. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  

Upravena důvodová zpráva k § 10  
z důvodu úpravy § 11.  

HKČR 
7. Připomínka za ustanovení § 12 vložit nový § 13 
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Navrhujeme doplnit nové ustanovení § 13 a to následovně: 

„§ 13  

Profesní kvalifikace pověřence 

Profesní kvalifikace pověřence může být zajištěna prostřednictvím 
Národní soustavy kvalifikací4.“. 

Další ustanovení navrhujeme přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Členská základna HK ČR i praxe požaduje alespoň rámcovou úpravu 
kvalifikačních požadavků na pověřence, a to právě s ohledem na 
skutečnost, že samotné GDPR je nijak konkrétně nespecifikuje. 
Navrhujeme proto, v souladu s nařízením GDPR čl. 37 odst. 5, umožnit 
zajištění odborné znalosti pověřence v oblasti ochrany osobních údajů 
prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (dále jen „NSK“).  

Již dnes existují komerční společnosti, které nabízejí kvalifikační 
předpoklady pro pověřence. Nicméně osvědčení pro pověřence 
vydané komerčními společnostmi nezajistí jednotnou odbornou úroveň 
pověřenců a není ani státem garantovanou službou. Naproti tomu NSK 
je pružný nástroj, který reaguje na aktuální potřeby trhu práce a nabízí 
jednotné standardy. Strukturu NSK, způsob schvalování profesních 
kvalifikací a pravidla pro jejich ověřování stanoví zákon č. 179/2006 
Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Do 
NSK jsou zařazovány kvalifikace, které jsou vymezovány a popisovány 
v sektorových radách složených z reprezentativních zástupců 
zaměstnavatelů, zaměstnavatelských organizací a dalších zástupců 
institucí a organizací reprezentujících zájmy dalších aktérů v 
příslušném odvětví. Sektorové rady pracují pod metodickým vedením 

Neakceptováno.  

Předkladatel se domnívá, že 
požadovaného cíle by mělo být 
dosaženo případnou změnou 
příslušného předpisu. Navrhované 
ustanovení by bylo nepřímou novelou 
jiného zákona. 

Nařízení 2016/679 žádné kvalifikační 
požadavky nestanoví a předkladatel je 
z důvodu nezvyšování 
administrativních požadavků 
nenavrhuje.  

                                            
4 Zákon č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání) 
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Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). Poté standardy procházejí 
schvalovacími procesy na věcně příslušných ministerstvech 
(autorizující orgány) a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT).  

Z výše uvedených důvodů je podle názoru HK ČR NSK vhodným 
prostředkem pro zajištění celorepublikově stejné úrovně kvalifikačních 
požadavků pro pověřence. 

Tato připomínka je zásadní. 

HKČR 
8. Připomínka k ustanovení § 14 

Navrhujeme vydávání osvědčení blíže specifikovat.  

Odůvodnění: 

GDPR počítá s osvědčením pouze jako dobrovolným nástrojem, ale 
blíže tento nástroj nespecifikuje. Ani návrh zákona podrobněji 
neupravuje proces vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů.  
Z toho důvodu navrhujeme doplnit podrobnější úpravu pro vydávání 
osvědčení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 

Dobrovolnost byla zdůrazněna 
v důvodové zprávě k § 14, protože 
nařízení ji stanoví jasně v článku 42(3), 
který platí přímo.  

HKČR 
9. Připomínka k ustanovení § 54 odst. 1 
Doporučujeme větu první dotčeného ustanovení upravit následovně: 
 
(1) Povinná osoba poskytne Úřadu na jeho žádost a v jím stanovené 
přiměřené lhůtě, formě a rozsahu úplné a pravdivé informace včetně 
finančních a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění činností, k 
nimž je podle tohoto zákona Úřad příslušný. Součástí žádosti Úřadu je 
odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad informace, údaje a 
podklady vyžaduje. Úřad nevyžaduje více informací, než je přiměřené 
účelu, pro který jsou získávány…“. 
 
Odůvodnění: 
 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo z připomínky 
ustoupilo. 
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Právo úřadu seznamovat se s informacemi je upraveno velmi obecně a 
nezohledňuje zásadu přiměřenosti. Vybočuje tak z mezí právní úpravy, 
která je obvyklá u správních úřadů dohlížejících obdobným způsobem 
na dodržování zákona, např. Český telekomunikační úřad. 
Tato připomínka je zásadní. 

SMSČR 
K § 9 návrhu zákona: 

Výjimka z povinnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

 Před zahájením zpracování osobních údajů, které je upravené 
právním předpisem, není nutno provádět posouzení vlivu takového 
zpracování na ochranu osobních údajů. 

 

Tato připomínka má interpretační význam pro definici pojmu veřejného 

subjektu tak, jak je tato obsažena v dále připomínkovaném ustanovení 

§ 13 návrhu zákona.  

Dle ustanovení § 9 návrhu zákona před zahájením zpracování 

osobních údajů, které je upraveno právním předpisem, není nutno 

provádět posouzení vlivu takového zpracování na ochranu osobních 

údajů. Jelikož mnohá zpracování osobních údajů ze strany obcí 

jsou prováděna na základě zákona, je nutné dovodit, že nebude 

potřeba provádět posouzení vlivu takového zpracování. Dle 

článku 35 nařízení při provádění vlivu na ochranu osobních údajů 

si správce vyžádá posudek pověřence pro ochranu osobních 

údajů. Navrhovaným ustanovením taková povinnost pro obce 

odpadá. V této souvislosti je nutné podotknout, že článek 6(3) nařízení 

požaduje zakotvení právních základů nejvíce relevantních pro veřejnou 

správu, tj. zpracování založeného na zákoně nebo na veřejném zájmu 

podle článků 6(1)(c) a 6(1)(e) nařízení, v právu EU nebo členského 

státu. Zajišťuje se, že tam, kde plní úkoly na základě zákonné 

povinnosti nebo z důvodu veřejného zájmu, nejsou zbaveni možnosti 

Neakceptováno. 

Nejedná se o připomínku. 
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zpracovávat osobní údaje i přesto, že nedojde k posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

SMSČR 
K § 13 návrhu zákona: 

Veřejný subjekt 

Za veřejný subjekt podle článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se považuje orgán 
zřízený zákonem nebo na základě zákona v oblasti práva veřejného, 
který plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. 

 

Ustanovení § 13 návrhu zákona definuje veřejný subjekt. Vychází 

z definice podle článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení. Navrhované 

ustanovení stanoví, že se za veřejný subjekt považuje orgán zřízený 

zákonem nebo na základě zákona v oblasti práva veřejného, který plní 

zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. Dle článku 37 odst. 1 

písm. a) nařízení správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu 

osobních údajů v každém případě, kdy zpracování provádí orgán 

veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci 

svých soudních pravomocí.  

Dle důvodové zprávy k návrhu zákona lze tento pojem chápat velmi 

široce podle logiky předpisů o přístupu k informacím jako: 

• Ministerstva, další ústřední orgány státní správy, další jim 

podřízené úřady (cca 50) 

• Obce všech kategorií (cca 6 250) a kraje (14) 

• Všechny soudy (97) 

• Všechny příspěvkové organizace (přes 10 000), atd. 

 

ROZPOR 

Obce, jakkoliv jsou blíže občanům, 
přesto zůstávají orgány veřejné moci, 
rozhodují o právech a povinnostech, a 
nelze tedy tvrdit, ani na úrovni zákona 
(v rozporu s Obecným nařízením), že 
orgány veřejné moci nejsou a 
povinnost se na ně nevztahuje. 

Otázka malých sídel byla v průběhu 
přípravy Obecného nařízení řešena, 
převážil však závěr, že povinnost 
jmenovat pověřence se má vztahovat i 
na ně. Nelze tak jít proti jasnému textu i 
účelu Obecného nařízení. 

Zajištění plnění požadované povinnosti 
je řešeno cestou metodického vedení. 
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Předkladatel návrhu zákona se ale nepřiklání k této interpretaci. Nutný 

odklon od tradičního chápání povinného subjektu v oblasti práva na 

informace tak, jak ho chápeme v českém právním řádu, vychází rovněž 

z logiky nařízení, které zjevně rozlišuje několik kategorií veřejného 

subjektu. Tak například soudy povinnost jmenovat pověřence en bloc 

nemají, proto je možné ze struktury ustanovení článku 37 odst. 1 písm. 

a) nařízení dovodit, že se bude jednat o jinou kategorii veřejného 

subjektu. Pojem veřejný subjekt je proto možné vnitřně diferencovat a 

přizpůsobit jeho definici pro účely článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení 

smyslu nařízení jako takového s ohledem na národní specifika.  

Jelikož tato diferenciace vychází ze samotné dikce nařízení není 

možné se uspokojit ani s uplatněním/návodem pojmu z české ústavy 

„orgán veřejné moci“ je tento chápán, tj. jako „orgán, který autoritativně 

zasahuje do práv a povinností fyzických nebo právnických osob“. V 

praxi se tím rozumí orgány moci výkonné a soudní včetně územní a 

zákonem regulované profesní samosprávy, tedy zejména: 

• Ministerstva, další ústřední orgány státní správy a další úřady 

jim podřízené 

• Veřejné sbory, ozbrojené sbory, veřejné školy,  

• Kraje, obce, 

• Komory (ČAK, ČLK …)  

• Soudy (vč. Ústavního) mimo soudní rozhodování, atd. 

Tedy je zjevné, že takový výklad mísí všechny „kategorie“ pojmu 

veřejný subjekt. Dle nařízení stačí pro existenci povinnosti jmenování 

pověřence pouze to, že se jedná o veřejný subjekt nebo orgán veřejné 

moci. Je ale na vnitrostátním předpisu, jak tento výraz definuje. Dle 

důvodové zprávy zvolená definice obsažena v návrhu zákona vychází 

ze smyslu ustanovení článku 37 nařízení, kterým je lépe chránit osobní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 161 (celkem 217) 

údaje v případech, kdy existuje dostatečná formální nerovnováha 

mezi subjektem údajů a správcem, například protože příslušný 

zákon, podle kterého se správce řídí, může stanovit řadu omezení práv 

subjektu údajů. Smyslem článku 37(1)(a) nařízení naopak není 

kontrola moci ze strany veřejnosti, ani kontrola hospodaření 

s veřejnými prostředky, jako u zákona 106/1999 Sb. a dalších předpisů 

o přístupu k informacím. Předkladatel tak sám deklaruje zmíněný 

odklon od tradičního chápání pojmu veřejný subjekt, tak jej chápeme 

v jiných případech „povinných“ veřejnoprávních subjektů. 

Pro interpretaci zvolené definice je možné namítat, že taková 

formální nerovnováha mezi veřejným subjektem a subjektem 

osobních údajů u malých obcí není dána. Malé obce jsou blíž 

svým občanům, ti jsou srozuměni se smyslem, účelem a 

způsobem zpracování, i s případným omezením svých práv. 

Osobní údaje jsou uchovávány v databázích malého rozsahu. 

Proto je možné, aby si malé obce zajistily ochranu osobních údajů 

za pomoci stávajících kapacit. Není nutné vynakládat další zdroje 

třetím osobám na tuto ochranu. To se týče i ustanovení čl. 38 

odst. 4 nařízení – subjekty údajů se mohou přímo obracet na 

kompetentní orgány obcí ve všech záležitostech souvisejících se 

zpracováním jejich osobních údajů. Definice veřejného subjektu 

by proto měla vzít v potaz tento vztah, mezi správcem a subjektem 

ochrany osobních údajů, který vzniká na úrovni místní 

samosprávy v malých obcích. Rovněž ve většině případů nebude 

vyžadováno, aby obec prováděla posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů (viz výše). 

Je zajímavé, že odpovídající recitál 97 nařízení o „veřejných 

subjektech“ nehovoří, uvádí jen orgány veřejné moci, na rozdíl od 

článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení. Důvodová zpráva dovozuje, že oba 
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pojmy se mají svým obsahem blížit. Tyto pojmy tak ale nutně nejsou 

obsahově totožné. V této rovině je nutné pohlídat smysl výkladu 

pojmu veřejného subjektu, který by se měl odvíjet od nerovnosti, 

příp. rovnosti vztahu mezi správcem a subjektem ochrany 

osobních údajů a ne od toho, zda orgán veřejné moci autoritativně 

zasahuje do práva a povinností, nebo zda existuje právní zájem 

veřejnosti na kontrole takového orgánu. Tato filozofická 

východiska při legislativní definici pojmu veřejný subjekt v oblasti 

práva na ochranu osobních údajů neobstojí.  

Podle důvodové zprávy definice záměrně nedopadá např. na 

příspěvkové organizace či jiné pomocné instituce, protože v případech, 

kdy taková instituce provádí zpracování, jež vyžaduje nasazení 

pověřence, bude pokryta ustanoveními čl. 37 odst. 1 písm. b) nebo c) 

nařízení (například zdravotnická nebo pečovatelská zařízení, protože 

provádějí systematický monitoring subjektů údajů nebo rozsáhlé 

zpracování citlivých údajů). Naopak pokud takové zpracování 

neprovádí, ani není ve zvláštním vztahu k subjektům údajů, bylo by 

zavádění pověřenců zbytečnou administrativní zátěží. Stejný princip by 

se měl uplatnit u malých obcí. Vzhledem k tomu, že malé obce 

nebudou ve většině případů potřebovat vypracování posouzení vlivu na 

osobní údaje, tudíž asi nejdůležitější činnost pověřence, jeho nasazení 

nebude nutné.  

Navrhujeme vyjmout z legislativní definice pojmu veřejný subjekt 

obce I. a II. typu.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

SMSČR 
Předkladatel neuplatňuje výjimku ze sankční pravomoci 

dozorového úřadu vůči veřejnoprávním subjektům jakéhokoli ROZPOR 
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druhu. 

Vzhledem ke způsobu zpracování osobních údajů v malých obcích, 

jejich rozpočtových kapacit a administrativní zátěž, která již beztak 

dopadá na malé obce bez asistence státu, navrhujeme uplatnit výjimku 

ze sankční pravomoci dozorového orgánu vůči obcím I. a II. typu.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Sankční pravomoc je zachována ve 
stejném rozsahu, jako dle platného 
zákona o ochraně osobních údajů, nic 
se tedy nemění. Změna po 17 letech 
platnosti takové úpravy není 
obhajitelná. Zároveň je žádoucí i 
nadále zachovat určitou úroveň 
ochrany osobních údajů, a to příp. i pod 
sankcí. Šlo by dále mezi orgány 
veřejné moci o jedinou výjimku, 
neodůvodnitelnou i s ohledem na 
odpovědnost obcí u všech jiných 
přestupků, jichž se může dopustit 
právnická osoba. 

SMOČR 
Svaz měst a obcí ČR (dále také „Svaz“) je obecně toho názoru, že 

předložený návrh zákona je nepřehledný, jeho obsah je velmi obtížně 

srozumitelný, a proto je velmi náročné zjistit jednotlivá práva 

a povinnosti. Je to dáno především tím, že zákon neřeší komplexně 

problematiku zpracování osobních údajů jako nyní platný zákon č. 

101/2000 Sb., ale pouze doplňuje přímo použitelné nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Návrh zákon tak 

upravuje jen některé dílčí otázky na poli zpracování osobních údajů. 

Návrh zákona jen zcela výjimečně obsahuje definici pojmů. Absence 

definic v zákoně je pro adresáty zákona (uživatele) nevhodná, neboť 

přečtení samotného zákona nestačí a je nutné si vyhledávat definice 

ve směrnici EU 2016/680. Navíc návrh zákona ve většině případů ani 

neodkazuje na příslušná ustanovení směrnice. V tomto směru 

rozhodně doporučujeme zapracování definic přímo do návrhu zákona, 

Vysvětleno. 

Jak píše připomínkové místo, je to 
dáno povahou GDPR. 
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obdobně jako tomu je v zákoně č. 101/2000 Sb., který se v porovnání 

s novým pojetím zákona jeví jako mnohem přehlednější 

a srozumitelnější. Jedná se o právní předpis, který je určen pro celou 

škálu uživatelů, a to ať už zaměstnanců veřejných subjektů, tak i laické 

veřejnosti. I proto se jeví jako více než žádoucí, aby obsahoval úplný 

obsah, bez odkazu na evropskou legislativu. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

SMOČR 
1. § 6 

Věkovou hranici požadujeme stanovit v souladu s českým právním 

prostředím na 15 let, kdy dítě nabývá trestní odpovědnosti, má právo 

samo pracovat a také končí základní školní docházku.  

Odůvodnění: 

V tomto paragrafu je stanovována věková hranice, kdy k platnosti 
souhlasu se zpracováním osobních údajů dětí je nutný souhlas 
zákonného zástupce. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 umožňuje tuto hranici stanovit v rozmezí 13-16 let. Návrh 
zákona stanovuje věkovou hranici na 13 let. Jsme si vědomi toho, že v 
Důvodové zprávě se uvádí, že "... nelze odhlédnout od reálného života 
společnosti, kdy nezletilí běžně používají mobilní telefony a zasílají 
textové zprávy, takže omezování například emailových služeb, 
sociálních sítí nebo podobných způsobů komunikace se jeví 
nepřiměřeným. Jako vhodnější způsob přecházení ohrožení a 
snižování rizik spojených s využíváním informačních a komunikačních 
technologií dětmi se jeví osvěta a pravidelný zájem poučeného 
rodiče.". Spoléhat na osvětu nebo poučeného rodiče se u pubescentů 
nejeví jako dostatečné. Osobní údaje jsou citlivá a zneužitelná věc, o 
kterou pro její jistou abstraktnost neumí často pečovat ani dospělí, 
natož děti.  

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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Tato připomínka je zásadní. 

SMOČR 
2. § 61 

Za spáchání přestupků uvedených v tomto paragrafu není v tomto 

paragrafu uvedena sankce (na rozdíl od přestupků definovaných v § 59 

a § 60, kde sankce uvedena je). Může to tak vyvolávat dojem, že 

spáchání těchto přestupků není sankcionováno. Je tedy nezbytné 

doplnění, či vysvětlení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Sankce určuje GDPR, v případě 
vyhovění by se jednalo o gold-plating. 

MK 
K § 54 odst. 2 
Pokládáme za vhodné ustanovení § 54 odst. 2 formulačně upravit: 
informace není „chráněna obchodním tajemstvím“, nýbrž je sama 
obchodním tajemstvím; a dále formulaci, že informace je „chráněna 
autorským právem“, doporučujeme nahradit formulací, že informace 
požívá autorskoprávní ochrany. Navrhujeme proto, aby ustanovení § 
54 odst. 2 znělo: „Při poskytování informací podle jiných právních 
předpisů osobám odlišným od těch, od nichž byly tyto informace 
získány, úřad vyloučí informace, které jsou obchodním tajemstvím, 
informace, které požívají autorskoprávní ochrany, a informace podle 
odstavce 1 věty druhé.“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno dle návrhu. 

EXEKČR 
Obecně 
 
Návrh předložený do připomínkového řízení reaguje na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„GDPR“) s cílem adaptovat český právní řád na relevantní ustanovení 
tohoto nařízení. 
 
Exekutorská komora ČR považuje za nezbytné vytknout 
připomínkovanému návrhu (stejně tak jako Návrhu zákona, kterým se 

Vysvětleno. 
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mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů) zejména to, že při jeho přípravě zjevně nebylo 
přistupováno tak, aby došlo k reálnému provázání GDPR s českým 
právním řádem a k minimalizaci možných výkladových a aplikačních 
problémů. Máme za to, že oba výše zmiňované návrhy by si měly klást 
za cíl to, aby jasně vymezily způsob a podmínky, jakým GDPR bude 
dopadat na nejrůznější skupiny subjektů, a v podstatě tak v tomto 
směru stanovily jasný právní rámec. Návrh zákona o zpracování 
osobních údajů by měl být ve své podstatě jakýmsi „prováděcím 
předpisem“ ke GDPR.  
 
Domníváme se, že se uvedené nepodařilo zcela (pokud vůbec) naplnit, 
když předkládaný návrh – ač by měl poskytovat jasné odpovědi na 
některé otázky, které v souvislosti s GDPR vyvstávají – očekávané 
odpovědi neposkytuje, či dokonce naopak některé další vyvolává. Tyto 
otázky se bohužel nedaří často vyjasnit ani po pečlivém prostudování 
důvodové zprávy. 
 

Dále se domníváme, že by bylo namístě zabývat se komplexně 
problematikou zpracování osobních údajů subjekty spadajícími pod 
resort Ministerstva spravedlnosti a pro tuto oblast připravit komplexní 
regulaci. V této souvislosti poukazujeme zejména na recitál 97 GDPR, 
jenž hovoří nejen o soudech, ale rovněž o „nezávislých justičních 
orgánech“. Je namístě, aby byla vyřešena otázka, které subjekty lze do 
kategorie „nezávislých justičních orgánů“ zařadit a s těmito subjekty 
navrhovanou úpravu projednat. Tato komplexní úprava by pak měla být 
přehledně včleněna do jednoho předpisu (nejlépe zákona o zpracování 
osobních údajů) v rámci souvisejících a na sebe navazujících 
ustanovení. Považujeme za zbytečně nelogické a nepřehledné řešení, 
aby byla regulace téže agendy týkající se jedné (byť svou povahou 
širší) kategorie nezávislých justičních orgánů rozmělněna do několika 
právních předpisů. 

 

 

 

 

Návrh zákona je předpisem 
adaptačním, nikoli prováděcím. 
Vymezení způsobu aplikace nařízení 
2016/679 je možné jen v dovolených 
případech a v dovoleném rozsahu.  

 

 

 

 

 

Příslušná úprava dozoru nad 
nezávislými justičními orgány je 
předmětem úpravy některých zákonů 
podle změnového zákona.  
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EXEKČR 
K § 13: 
 
Předmětné ustanovení by mělo konkretizovat čl. 37 odst. 1 písm. a) 
GDPR a odstranit tak možné výkladové nejasnosti v tom směru, které 
subjekty jsou povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 
 
Vymezení je však pouze velmi obecné a není z něj jednoznačně 
patrné, které subjekty jsou (resp. budou) považovány za veřejné 
subjekty. Považujeme za sporné, zda je reálně možné definovat 
neurčitý pojem (tj. „veřejný subjekt“) za pomoci jiného neurčitého pojmu 
(„veřejné právo“). Přínos takové definice je v dané situaci skutečně 
zanedbatelný a nelze v žádném případě očekávat, že by byla 
komukoliv ku prospěchu. Objasnění lze, dle našeho názoru docílit buď 
výslovným uvedením subjektů, které do dané kategorie spadají, nebo 
případně zcela konkrétní a nepochybnou specifikací charakteristik 
takových subjektů. 
 
Považujeme tedy za nezbytné, aby bylo postaveno najisto 
konkrétním způsobem, které subjekty lze pro účely GDPR 
považovat za orgány veřejné moci či veřejné subjekty, a aby 
v tomto směru byla rovněž doplněna důvodová zpráva. Exekutorská 
komora ČR žádá, aby bylo učiněno nepochybným, zda je jako subjekt 
podřaditelná do kategorie orgánů veřejné moci či veřejného subjektu 
ve smyslu čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR.  
 

Stejně tak považujeme za nezbytné postavit najisto, zda soudní 
exekutoři náleží do skupiny orgánů veřejné moci, na něž je 
aplikovatelné ust. čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR, nebo (a k této variantě 
se Exekutorská komora ČR přiklání) zda je na ně třeba nahlížet 
vzhledem k jejich činnosti, pravomoci a působnosti jako na justiční 
orgány ve smyslu recitálu 97 GDPR. 

 

Neakceptováno. 

Problematika je rozebrána dostatečně 
v důvodové zprávě.  

Taxativní definice by bylo nutno 
upravovat při každé změně ve 
veřejných orgánech nebo subjektech.  
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EXEKČR 
K § 50 odst. 5  
 
Platí, co bylo uvedeno v obecných připomínkách, tedy že považujeme 
za nezbytné úpravu týkající se téže skupiny subjektů náležející do 
skupiny „nezávislých justičních orgánů“ soustředit do jednoho právního 
předpisu. 

 

Neakceptováno.  

EXEKČR 
K § 54 odst. 1 
 
Jedná se o ustanovení, kterým by mělo dojít k prolomení povinnosti 
mlčenlivosti různých kategorií subjektů, jež jsou mlčenlivostí vázány. 
Předně je třeba konstatovat, že formulace „pro plnění konkrétního 
úkolu“ pokud se týká informací, s nimiž je Úřad oprávněn se 
seznamovat, je velmi vágní. Uvedené považujeme za nevhodné 
zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o ustanovení, kterým 
by mělo docházet ke generálnímu prolomení povinnosti mlčenlivosti 
nejrůznějších subjektů. Považujeme za nezbytné předmětnou formulaci 
zpřesnit tak, aby u dotčených subjektů docházelo k prolomení 
povinnosti mlčenlivosti pouze ve zcela nezbytných a plně 
odůvodněných případech. Stejně tak by bylo namístě uvažovat o 
zpřesnění a zpřísnění postupu, kterým může Úřad žádat o poskytnutí 
chráněných informací od subjektů, které jsou vázány povinností 
mlčenlivosti (srov. např. § 8 odst. 5 trestního řádu). 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost mlčenlivosti soudních 
exekutorů je stanovena v § 31 exekučního řádu a výjimky z této 
povinnosti jsou stanoveny tamtéž, považujeme za žádoucí, aby za 
účelem odstranění jakýchkoli možných pochybností bylo do 
předmětného ustanovení exekučního řádu vtěleno rovněž explicitní 
prolomení speciální povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora, jak 
předpokládá předkládaný návrh. Exekutorská komora ČR má za to, že 
stávající právní úprava obsažená v exekučním řádu (konkrétně viz § 31 
odst. 2 exekučního řádu) umožňuje v dostatečné míře různým 
oprávněným subjektům získat v odůvodněných případech údaje, které 
podléhají mlčenlivosti soudního exekutora. Obdobně je tomu i 

 

Akceptováno částečně. 

Formulace použitá v návrhu je převzata 
z existujících předpisů.  

Dozor nad zpracováním osobních 
údajů je součástí lidského práva na 
ochranu osobních údajů podle čl. 8(3) 
Listiny EU; není důvodu jej ve 
standardních případech „běžných 
mlčenlivostí“ podmiňovat přísnými 
postupy.  

 

Předkladatel má za to, že koncepčně 
odlišnou úpravu je nutné zavést 
v zásadě pouze v případě advokátů.  
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v případě některých dalších subjektů, např. z řad profesních komor.  
 
Za těchto okolností by neměla být ignorována ta možnost, aby do ust. 
§ 54 odst. 1 návrhu zákona byla vtělena výjimka pro ty případy, kdy 
speciální zákon upravuje speciální režim poskytování informací ze 
strany subjektů, jež jsou vázány mlčenlivostí. 

Tato konkrétní připomínka se obdobně vztahuje i na ust. § 12 odst. 2 
návrhu zákona. 

 

 

 

 

§ 12 byl vypuštěn a nahrazen 
obsahově zcela jiným ustanovením.  

Moravskoslezský 
kraj 

Obecná zásadní připomínka:  

Moravskoslezský kraj upozorňuje na nestandardní průběh 
připomínkového řízení k tomuto návrhu zákona, kdy mezi 
připomínkovými místy nejsou uvedeny jednotlivé kraje, ačkoliv se 
návrh týká jejich působnosti, ale pouze Asociace krajů ČR. Ta je však 
podle Legislativních pravidel vlády samostatným připomínkovým 
místem. Požadujeme tedy nové připomínkové řízení 
s dostatečným termínem k vyjádření, v němž budou jako 
připomínková místa osloveny také jednotlivé kraje. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Moravskoslezský 
kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K části G důvodové zprávy 

Předkladatel návrhu zákona se v části G důvodové zprávy věnuje 
pouze dopadu návrhu zákona do rozpočtové kapitoly 343 - Úřad pro 
ochranu osobních údajů státního rozpočtu České republiky. Vzhledem 
ke skutečnosti, že návrh zákona zavádí povinnost veřejným subjektům 
zřídit funkci „pověřence“, požadujeme doplnit do části G důvodové 
zprávy také dopad navrhovaného zákona do rozpočtu ostatních 
veřejných subjektů, zejména do rozpočtů obcí a krajů. 

Vysvětleno. 

Návrh pověřence nezavádí. Nejde o 
připomínku k návrhu. Návrh obsahuje 
restriktivní interpretaci pojmu „veřejný 
subjekt“. Požadavek na vyčíslení 
rozpočtových dopadů se ale ve 
skutečnosti týká „orgánů veřejné moci“, 
tedy obcí a krajů, nikoliv „veřejných 
subjektů“. Vliv návrhu na povinnost 
orgánů veřejné moci jmenovat 
pověřence není vůbec žádný. Navíc 
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není v moci předkladatele provést 
takové ekonomické odhady – které 
hlavně už byly provedeny Evropskou 
komisí. 

Moravskoslezský 
kraj 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K části první, hlavě I  

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh zákona uvádí pojmy jako je 
pověřenec, veřejný subjekt, spravující orgán, správce, požadujeme 
vložit do části první, hlavy I, „Základní ustanovení“ § 3 „Definice 
pojmů“, ve kterém budou pojmy uváděné v návrhu zákona 
jednoznačně definovány. V případě doplnění nového § 3 do této části 
je nutné stávající paragrafy přečíslovat. 

Vysvětleno. 

Moravskoslezský 
kraj 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K části první, hlavě II 

V návrhu zákona v § 12 je uveden pojem pověřenec pro ochranu 
osobních údajů. Požadujeme doplnit do návrhu zákona nově 
ustanovení, který by obsahovalo základní pravidla pro činnost a 
jmenování těchto pověřenců. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Moravskoslezský 
kraj 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K části první, hlavě VI 
K § 62 
Toto ustanovení zní: „V případech uvedených v článku 83 odst. 7 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 lze uložit 

správní pokutu pouze do výše 10 000 000 Kč.“ 

Navrhované znění § 62 požadujeme nahradit následujícím zněním: 
„V případech uvedených v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se správní pokuty neukládají. 
Ustanovení čl. 58 odst. 2 tím není dotčeno.“ 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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Odůvodnění: 

Čl. 83 odst. 7 obecného nařízení stanovuje, že každý členský stát 
může stanovit pravidla, týkající se toho, „zda a do jaké míry je možno 
ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům“. 

Členský stát si tak může vybrat, zda bude či nebude v případě orgánů 
veřejné moci (OVM) a veřejných subjektů (VS) ukládat za porušení 
obecného nařízení pokuty a v případě, že bude, v jaké max. výši. Na 

toto zmocnění reaguje ustanovení § 62, které stanovuje pro dotčenou 
kategorii správců a zpracovatelů z řad OVM a VS horní hranici pokuty 
10 mil. Kč. Předkladatel návrhu zákona tak zvolil přístup stanovení 

pokuty, ale její maximální výši v souladu s obecným nařízením snížil. 
 
V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se uvádí, že správní pokuta je 

stanovena v souladu se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb. a jako 
důvod pro omezení výše pokut jinak stanovených obecným nařízením 
na 10 mil. EUR nebo 2 % z obratu, resp. 20 mil. EUR nebo 4 % 

z obratu uvádí, že finanční prostředky z těchto pokut zpravidla plynou 
z veřejných rozpočtů a jednalo by se tak (zejména u institucí s menším 
rozpočtem) o pouhý přesun finančních prostředků v rámci státního 

rozpočtu. 

 
Ačkoli jsme si vědomi, že v případě výjimky pro OVM a VS v oblasti 
ukládání pokut se tato výjimka zřejmě dotkne i subjektů, které 

provádějí rozsáhlé monitorování osobních údajů a také údajů citlivých, 
jako jsou např. nemocnice nebo zařízení sociálních služeb (ať už 
zřízené nebo založené státem či územním samosprávným celkem), se 

stanovením jakýchkoli pokut pro OVM a VS zásadně nesouhlasíme a 
trváme na tom, aby byla plně využita možnost daná obecným 

nařízením a pokuty pro tyto subjekty byly zcela vyloučeny. Jak správně 

předkladatel návrhu zákona uvádí, jedná se o pouhé přelévání peněz 
státního rozpočtu, což v případě OVM a VS napojených na státní 
rozpočet představuje pouhou formální finanční operaci, která nemá 
v případě ústředních orgánů státní správy žádný sankční ani odrazující 
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dopad. 

  
Může ale mít závažný dopad do fungování územní samosprávy, 
zejména v případě malých obcí. Riziko vymáhání případné náhrady 

škody vůči starostovi může být dalším důvodem, proč tuto funkci 
v malých obcích s neuvolněným starostou nebude chtít nikdo 
vykonávat. Oblast ochrany osobních údajů je poměrně složitou 

záležitostí, která ve vztahu k dalším povinnostem, které starostové na 
základě jiných právních předpisů mají, pouze komplikuje výkon této 
funkce, jejímž předmětem by však v prvé řadě měla být správa 

obecních záležitostí a řešení potřeb občanů obce.  

Je zřejmé, že obecné nařízení má cílit především na podniky, které ve 
velkém zpracovávají osobní údaje k obchodním a marketingovým 
účelům a kde hrozí vyšší míra pravděpodobnosti zneužití či 
neoprávněného užití osobních údajů za účelem vlastního obohacení. 
To se však nedá předpokládat u OVM a VS, zejména pak u obcí, které 
téměř veškeré zpracování osobních údajů provádějí na základě právní 
povinnosti, a v jejich případě bude zcela dostačující využití nápravných 
opatření dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 obecného nařízení. 
Nelze a priori předpokládat, že by OVM a VS nařízené dozorové 
opatření nesplnili či záměrně ignorovali, neboť je povinností 
zaměstnanců těchto orgánů a subjektů postupovat v souladu 
s právními předpisy. 

Zlínský kraj 
K § 6 - stanovení věku dítěte pro souhlas se zpracováním 

osobních údajů 

Stanovení věku dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů (13 

let) je nedůvodné. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava de facto znesnadňuje rodičovský dohled při 

ROZPOR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 173 (celkem 217) 

využívání služeb informační společnosti nezletilým (textové služby, 
sociální sítě). Předkladatel zde pojednává o nepřiměřeném omezení. 
Posouzení, co je pro které dítě přiměřeným užíváním služeb informační 
společnosti by nemělo být zákonem odnímáno z rodičovského 
dohledu. Návrh úpravy je nesystematický k právní úpravě občanského 
zákoníku. 

Zlínský kraj 
K § 62 - výše pokuty uložené orgánům veřejné moci a veřejným 

subjektům 

Navrhované znění § 62 požadujeme nahradit následujícím zněním: 
 

„V případech uvedených v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se správní pokuty neukládají. 
Ustanovení čl. 58 odst. 2 tím není dotčeno.“ 
 
Odůvodnění: 
 

Čl. 83 odst. 7 obecného nařízení stanovuje, že každý členský stát 

může stanovit pravidla, týkající se toho, „zda a do jaké míry je možno 

ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům“. 

Členský stát si tak může vybrat, zda bude či nebude v případě orgánů 

veřejné moci (OVM) a veřejných subjektů (VS) ukládat za porušení 

obecného nařízení pokuty a v případě, že bude, v jaké max. výši. Na 

toto zmocnění reaguje ustanovení § 62, které stanovuje pro dotčenou 

kategorii správců a zpracovatelů z řad OVM a VS horní hranici pokuty 

10 mil. Kč. Navrhovatel zákona tak zvolil přístup stanovení pokuty, ale 

její maximální výši v souladu s obecným nařízením snížil. 

V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se uvádí, že správní pokuta je 

stanovena v souladu se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb. a jako 

důvod pro omezení výše pokut jinak stanovených obecným nařízením 

ROZPOR. 
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na 10 mil. EUR nebo 2% z obratu resp. 20 mil. EUR nebo 4% z obratu 

uvádí, že finanční prostředky z těchto pokut zpravidla plynou 

z veřejných rozpočtů a jednalo by se tak (zejména u institucí s menším 

rozpočtem) o pouhý přesun finančních prostředků v rámci státního 

rozpočtu. 

Ačkoli jsme si vědomi, že v případě výjimky pro OVM a VS v oblasti 

ukládání pokut se tato výjimka zřejmě dotkne i subjektů, které provádí 

rozsáhlé monitorování osobních údajů a také údajů citlivých, jako jsou 

např. nemocnice nebo zařízení sociálních služeb (ať už zřízené nebo 

založené státem či územním samosprávným celkem), se stanovením 

jakýchkoli pokut pro OVM a VS zásadně nesouhlasíme a trváme na 

tom, aby byla plně využita možnost daná obecným nařízením a pokuty 

pro tyto subjekty byly zcela vyloučeny. Jak správně zpracovatel návrhu 

zákona uvádí, jedná se o pouhé přelévání peněz státního rozpočtu, 

což v případě OVM a VS napojených na státní rozpočet představuje 

pouhou formální finanční operaci, která nemá v případě ústředních 

orgánů státní správy žádný sankční ani odrazující dopad.  

Může ale mít závažný dopad do fungování územní samosprávy, 

zejména v případě malých obcí. Riziko vymáhání případné náhrady 

škody vůči starostovi může být dalším důvodem, proč tuto funkci 

v malých obcích s neuvolněným starostou nebude chtít nikdo 

vykonávat. Oblast ochrany osobních údajů je poměrně složitou 

záležitostí, která ve vztahu k dalším povinnostem, které starostové na 

základě jiných právních předpisů mají, pouze komplikuje výkon této 

funkce, jejímž předmětem by však v prvé řadě měla být správa 

obecních záležitostí a řešení potřeb občanů obce.  

Je zřejmé, že obecné nařízení má cílit především na podniky, které ve 
velkém zpracovávají osobní údaje k obchodním a marketingovým 
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účelům a kde hrozí vyšší míra pravděpodobnosti zneužití či 
neoprávněného užití osobních údajů za účelem vlastního obohacení. 
To se však nedá předpokládat u OVM a VS, zejména pak u obcí, které 
téměř veškeré zpracování osobních údajů provádějí na základě právní 
povinnosti, a v jejich případě bude zcela dostačující využití nápravných 
opatření dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 obecného nařízení. 
Nelze apriori předpokládat, že by OVM a VS nařízené dozorové 
opatření nesplnili či záměrně ignorovali, neboť je povinností 
zaměstnanců těchto orgánů a subjektů postupovat v souladu 
s právními předpisy. 

Kraj Vysočina Připomínka k § 6: 

Stanovení věku dítěte pro souhlas se zpracováním osobních 

údajů (13 let) je nedůvodné. 

Navrhovaná úprava de facto znesnadňuje rodičovský dohled při 

využívání služeb informační společnosti nezletilým (textové služby, 

sociální sítě). Předkladatel zde pojednává o nepřiměřeném omezení. 

Posouzení, co je pro které dítě přiměřeným užíváním služeb informační 

společnosti by nemělo být zákonem odnímáno z rodičovského 

dohledu. Návrh úpravy je nesystematický k právní úpravě občanského 

zákoníku. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
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Kraj Vysočina Připomínka k § 62: 

 

Navrhujeme následující znění § 62: 

„§ 62 

V případech uvedených v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se správní pokuty neukládají. 

Ustanovení čl. 58 odst. 2 tím není dotčeno.“ 

Čl. 83 odst. 7 obecného nařízení stanovuje, že každý členský stát 

může stanovit pravidla, týkající se toho, „zda a do jaké míry je možno 

ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům“. 

Členský stát si tak může vybrat, zda bude či nebude v případě orgánů 

veřejné moci (OVM) a veřejných subjektů (VS) ukládat za porušení 

obecného nařízení pokuty a v případě, že bude, v jaké max. výši. Na 

toto zmocnění reaguje ustanovení § 62, které stanovuje pro dotčenou 

kategorii správců a zpracovatelů z řad OVM a VS horní hranici pokuty 

10 mil. Kč. Navrhovatel zákona tak zvolil přístup stanovení pokuty, ale 

její maximální výši v souladu s obecným nařízením snížil. 

V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se uvádí, že správní pokuta je 

stanovena v souladu se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb. a jako 

důvod pro omezení výše pokut jinak stanovených obecným nařízením 

na 10 mil. EUR nebo 2% z obratu resp. 20 mil. EUR nebo 4% z obratu 

uvádí, že finanční prostředky z těchto pokut zpravidla plynou z 

veřejných rozpočtů a jednalo by se tak (zejména u institucí s menším 

rozpočtem) o pouhý přesun finančních prostředků v rámci státního 

rozpočtu. 

Ačkoli jsme si vědomi, že v případě výjimky pro OVM a VS v oblasti 

ROZPOR. 
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ukládání pokut se tato výjimka zřejmě dotkne i subjektů, které provádí 

rozsáhlé monitorování osobních údajů a také údajů citlivých, jako jsou 

např. nemocnice nebo zařízení sociálních služeb (ať už zřízené nebo 

založené státem či územním samosprávným celkem), se stanovením 

jakýchkoli pokut pro OVM a VS zásadně nesouhlasíme a trváme na 

tom, aby byla plně využita možnost daná obecným nařízením a pokuty 

pro tyto subjekty byly zcela vyloučeny. Jak správně zpracovatel návrhu 

zákona uvádí, jedná se o pouhé přelévání peněz státního rozpočtu, 

což v případě OVM a VS napojených na státní rozpočet představuje 

pouhou formální finanční operaci, která nemá v případě ústředních 

orgánů státní správy žádný sankční ani odrazující dopad.  

Může ale mít závažný dopad do fungování územní samosprávy, 

zejména v případě malých obcí. Riziko vymáhání případné náhrady 

škody vůči starostovi může být dalším důvodem, proč tuto funkci v 

malých obcích s neuvolněným starostou nebude chtít nikdo vykonávat. 

Oblast ochrany osobních údajů je poměrně složitou záležitostí, která ve 

vztahu k dalším povinnostem, které starostové na základě jiných 

právních předpisů mají, pouze komplikuje výkon této funkce, jejímž 

předmětem by však v prvé řadě měla být správa obecních záležitostí a 

řešení potřeb občanů obce.  

Je zřejmé, že obecné nařízení má cílit především na podniky, které ve 

velkém zpracovávají osobní údaje k obchodním a marketingovým 

účelům a kde hrozí vyšší míra pravděpodobnosti zneužití či 

neoprávněného užití osobních údajů za účelem vlastního obohacení. 

To se však nedá předpokládat u OVM a VS, zejména pak u obcí, které 

téměř veškeré zpracování osobních údajů provádějí na základě právní 

povinnosti, a v jejich případě bude zcela dostačující využití nápravných 

opatření dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 obecného nařízení. 
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Nelze a priori předpokládat, že by OVM a VS nařízené dozorové 

opatření nesplnili či záměrně ignorovali, neboť je povinností 

zaměstnanců těchto orgánů a subjektů postupovat v souladu s 

právními předpisy. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Ústecký kraj 
1. K § 5 

Text „úkolu správce prováděného ve veřejném zájmu“ § 5 je v rozporu 
s recitálem (50) nařízení (EU) 2016/679 a návětím článku 6 (4). 
Odůvodnění 
Veřejný zájem, pro který by bylo možno považovat zpracování za 
slučitelné a zákonné, návrh zákona nevymezuje, přičemž vlastní 
podmínky pro zpracování ve veřejném zájmu upravuje článek 6 (1 až 
3) nařízení (EU) 2016/679. 
Návrh zákona stanoví, že správce může zpracovat osobní údaje bez 
přezkoumání slučitelnosti i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny a ve výčtu takových účelů se mimo jiné uvádí „úkolu 
správce prováděného ve veřejném zájmu“.  
Recitál (50) nařízení (EU) 2016/679 stanoví „Pokud je zpracování 
nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při 
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, mohou být v právu 
Unie nebo členského státu určeny a vymezeny úkoly a účely, pro které 
se další zpracování považuje za slučitelné a zákonné.“ 
Z uvedeného plyne, že zpracování pro jiné účely než stanovené 
zákonem prováděné ve veřejném zájmu, má být ukotveno v národním 
právu určením úkolů a účelů, pro které by se považovalo za slučitelné 
a zákonné. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Návětí § 5 bylo upraveno tak, že 
odkazuje na „právním předpisem 
stanovené“ úkoly správce ve veřejném 
zájmu. Výslovně se tedy vyžaduje, aby 
tyto úkoly byly tedy stanoveny „právem 
členského státu“, jak vyžaduje čl. 6(4) a 
recitál (50) nařízení 2016/679, a jsou 
určeny jako průnik právním předpisem 
stanovených úkolů a důležitých cílů 
(veřejného zájmu) stanovených v písm. 
a) až j) § 5.  

Výčet důležitých cílů veřejného zájmu 
v písm. a) až j) nebyl upravován, 
protože je převzat (s mírnými 
terminologickými úpravami) z čl. 23 
přímo použitelného nařízení a jeho 
zásadní změny by vedly ke snížení 
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V důvodové zprávě je k § 5 uvedeno, že „…. aby se pro zvláště 
významná zpracování ve veřejném zájmu stanovila možnost dalšího 
zpracování bez přezkoumávání slučitelnosti účelů původního a 
následného zpracování…“ 
Článek 6 (4) nařízení (EU) 2016/679 stanoví zásady přezkoumání 
slučitelnosti a zákonnosti zpracování pro případy neupravené právem 
Unie či členského státu, představující nutné a přiměřené opatření 
k zajištění cílů uvedených v čl. 23 (1) a které není ani založeno 
souhlasem subjektu údajů.  
Navrhované znění zákona prohlašuje za slučitelné každé zpracování, 
které bude chápáno za zpracování ve veřejném zájmu, aniž by se 
jednalo o důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského 
státu.   
Spojka „nebo“ užitá v § 5 návrhu zákona má význam souřadící 
v poměru slučovacím, přičemž následující výčet (písmena a až i) 
obsahuje vymezení veřejného zájmu, u kterého je dána slučitelnost 
zpracování tím, že se má jednat o důležitý cíl veřejného zájmu 
Evropské unie nebo členského státu ……. 
Návrh zákona tak vlastně říká, že správce může zpracovávat osobní 
údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, je-li to 
nezbytné a přiměřené k plnění …. úkolu správce prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci správce pro zajišťování 
jiného důležitého cíle veřejného zájmu Evropské unie nebo 
členského státu …. . Uvedené však nemá logiku, když existuje pouze 
jedno vymezení důležitého cíle veřejného zájmu Evropské unie nebo 
členského státu obsažené v písmenu d) § 5 návrhu zákona. Tento 
důležitý veřejný zájem sám o sobě představuje pro správce dovolenost 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, než byly získány. Je tedy 
otázkou, jaký jiný úkol prováděný správcem ve veřejném zájmu má 
předkladatel na mysli.  Výkladem, v kontextu s důvodovou zprávou, tak 
lze dospět k závěru, že se má jednat o zvláště významné zpracování 
ve veřejném zájmu, tedy veřejný zájem odlišný od jiného důležitého 
cíle veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. To je ovšem 
v rozporu s recitálem (50) nařízení (EU) 2016/679, který, když hovoří, 

právní jistoty a srozumitelnosti normy.  

Pokud jde o výčet v písm. a) až j), je 
nutné si uvědomit, že již čl. 23 nařízení 
2016/679 prohlašuje tyto hodnoty za 
„důležité cíle obecného veřejného 
zájmu“. Jakkoli je nutno odlišovat titul 
ke zpracování podle čl. 6(1)(e), tedy 
plnění úkolů ve veřejném zájmu, od 
účelu následného zpracování, kterým 
může být zajištění jen uvedených cílů 
(zejm. důležitých veřejných zájmů).  

Připomínka je zčásti polemikou se 
strukturou čl. 23 nařízení 2016/679, 
která se ale odvíjí od systematiky práva 
EU, a kterou předkladatel nemůže 
smysluplně ovlivnit.    

Jak je vidět ze struktury a formulací čl. 
23 i § 5, v § 5 písm. d) není obsaženo 
jediné vymezení důležitého cíle 
veřejného zájmu. Z použití slova  „jiné“ 
na počátku čl. 23(1)(e) nebo § 5 písm. 
d) by mělo být nepochybné, že 
přinejmenším obrana nebo veřejná 
bezpečnost jsou také důležitým cílem 
veřejného zájmu. Proto je závěrečná 
část připomínky založena na mylné 
úvaze a nelze jí přisvědčit.  
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cit. „Pokud subjekt údajů udělil souhlas nebo pokud je zpracování na 
základě práva Unie nebo členského státu, které představuje v rámci 
demokratické společnosti nezbytné a přiměřené opatření s cílem 
zajistit zejména důležité cíle obecného veřejného zájmu, měl by 
správce mít možnost dalšího zpracování osobních údajů bez ohledu na 
slučitelnost účelů.“, má na mysli pouze důležité cíle obecného 
veřejného zájmu, tedy nikoliv prostý veřejný zájem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ústecký kraj 
2. K § 6 

Stanovení věku dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů (13 
let) je nedůvodný. 
Odůvodnění. 
Navrhovaná úprava de facto znesnadňuje rodičovský dohled při 
využívání služeb informační společnosti nezletilým (textové služby, 
sociální sítě). Předkladatel zde pojednává o nepřiměřeném omezení. 
Posouzení, co je pro které dítě přiměřeným užíváním služeb informační 
společnosti by nemělo být zákonem odnímáno z rodičovského 
dohledu. Návrh úpravy je nesystematický k právní úpravě občanského 
zákoníku. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAV9BX3O6)



Stránka 181 (celkem 217) 

ČAP 
Obecná  

Navrhujeme sladit používání pojmů v návrhu zákona s pojmy dle 
nařízení.  

Odůvodnění 

Návrh zákona pracuje v řadě svých ustanovení (např. v §§ 8, 15, 19, 
21) s pojmem „likvidace“ osobních údajů. Nařízení GDPR, stejně tak 
směrnice 2016/680  pracuje s pojmem „výmaz“.  

Dále viz § 44 a pojem „blokování“, které navrhujeme nahradit pojmem 
„omezení zpracování“. Považujeme za vhodné z hlediska jazykové 
jednoty, i když jsme si vědomi situace, že uvedená právní úprava není 
transpozicí směrnice ani aplikací nařízení GDPR.  

Používání pojmů dle nařízení a směrnice považujeme za vhodné z důvodu 

právní jistoty. 

Vysvětleno. 

Pojmy jsou v českém právním prostředí 
dobře známé. 

ČAP 
K § 3 

Navrhujeme zvážit vypuštění či změnu názvu ustanovení.   

Odůvodnění 

Již §2 je nazván, v souladu s jeho obsahem „Působnost zákona“.  
Název § je v tomto smyslu matoucí, neboť uvozuje použití právní 
úpravy uvedené v Hlavě II zákona. Uvozující ustanovení dalších hlav 
zákona jsou pak bez názvu či nazvána „obecná ustanovení“, což 
považujeme za vhodnější. 

Vysvětleno. 

§ 2 stanoví působnost zákona, § 3 
působnost Hlavy II. 
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ČAP 
K § 10 

Navrhujeme do návrhu zákona uvést i možnost omezení rozsahu 
práv a povinností ve smyslu čl. 23 nařízení GDPR i z důvodů, 
uvedených pod písm. g), i) a j) odst. 1 čl. 23 nařízení GDPR a 
rozsah výjimek a záruk upravit v příslušné sektorové legislativě. 

Uvedená připomínka je uplatňována ve spojení s připomínkou č. 1 
pod písm. v) k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, na 
kterou současně odkazujeme.  

Odůvodnění 

Článek 23 odst. 1 písm. d) GDPR umožňuje členskému státu omezit 
rozsah některých povinností a práv v případě nezbytného a 
přiměřeného opatření s cílem zajistit prevenci, vyšetřování, odhalování 
či stíhání trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před 
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Článek 23 
GDPR umožňuje navíc oproti původnímu § 3 odst. 6 ZOOÚ omezení 
výše uvedených práv a povinností i v případech jiných důležitých cílů 
obecného 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 (písm. e), zde je možno uvažovat o prevenci a 
vyšetřování pojistných podvodů); v případech prevence, vyšetřování, 
odhalování a stíhání porušování etických pravidel regulovaných 
povolání (písm. g); a vymáhání občanskoprávních nároků (písm. j). 
Návrh zákona o zpracování osobních údajů v § 10 překlopil možnost 
omezení některých práv a povinností dle čl. 23 GDPR s tím, že stanovil 
menší okruh důvodů, pro které je možno tato práva a povinnosti 
omezit.  
Návrh §10 odst. 2 pak zavádí právo/povinnost správce oznámit vždy 
v ad hoc případech pokaždé Úřadu bez zbytečného odkladu případ 
použití odst. 1 a též v jakém rozsahu omezuje práva a povinnosti 
stanovené v čl. 12 až 22 GDPR. 

 

Akceptováno jinak.  

Subsidiární výjimka podle § 10 nebyla 
rozšiřována o další chráněné cíle.  

Problematikou pojišťovnictví zabývá 
část důvodové zprávy připravená ve 
spolupráci s ČAP, ÚOOÚ, MF a MSp.  
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Zvolené řešení nepovažujeme za vhodné. Bude docházet k vysoké 
administrativní zátěži všech správců a hlavně Úřadu, kterému bude 
muset být oznamováno každé využití této zákonné možnosti omezení 
práv a povinností. 
Místo toho navrhujeme obecné překlopení čl. 23 GDPR do návrhu 
zákona o zpracování osobních údajů v celé šíři, tj. doplnit důvody, pro 
které je možno omezit práva a povinnosti uvedená v písm. g) 
(prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických 
pravidel regulovaných povolání), písm. i) (ochrana subjektu údajů nebo 
práv a svobod druhých) a písm. j) (vymáhání občanskoprávních 
nároků).  
Dále navrhujeme legislativně zakotvit postup včetně rozsahu výjimek a 
záruk v jednotlivých sektorových legislativách. 

V případě výkonu činnosti pojišťovnictví navrhujeme zakotvit nové ustanovení 

v ZPOJ, které by dovolovalo omezit tento okruh práv a povinností  - viz 

připomínka č. 1v.) k návrhu změnového zákona. 

NSOUD 
K § 6 návrhu zákona o zpracování osobních údajů  
 

Navrhované znění § 6 zákona stanoví věkovou hranici 13 let pro 
souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou 
služeb informační společnosti. S takto stanovenou věkovou hranicí 
nelze souhlasit a to z níže uvedených důležitých důvodů. 
 

Nařízení ve svém článku 8 uvádí věkovou hranici 16 let. 
Důvodová zpráva zmiňuje soukromoprávní regulaci, v které se však - 
podobně jako v předpisech trestního práva - obecně a dlouhodobě 
pracuje s věkovou hranicí 15 let. Tato hranice souvisí nejen 
s ukončením povinné školní docházky, pojí se s ní také právo 
vstupovat do pracovněprávních vztahů, je hranicí trestní odpovědnosti 
osob atd. V České republice jde o hranici obecně vnímanou pro 
samostatné rozhodování osob o určitých vymezených právech a 
povinnostech s přihlédnutím k dosahované zralosti dítěte v tomto věku. 
V tomto ohledu nepovažuji za vhodné, abychom pro potřeby adaptace 

Neakceptováno. 

 

Rozhodnutí o věkové hranici bude 
svěřeno vládě.  
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na předpisy k ochraně osobních údajů stanovovali jinou lhůtu, která 
nemá v právním řádu jinou oporu. 
 

Předkladatel podle názoru Nejvyššího soudu nedůvodně 
podceňuje předvídatelná rizika a problémy hrozící mládeži v souvislosti 
s informačními technologiemi, přičemž se opomíjí skutečnost, že se 
správci osobních údajů mohou dostat k citlivým údajům takových osob 
v souvislosti s nabízením různých služeb spojených právě 
s informačními technologiemi, kde se z podstaty věci a při rychlosti 
šíření údajů pojí i nebezpečí jejich zneužití, a to při současném 
přeceňování role tzv. poučeného rodiče. Příměr se zákonného 
zástupce s udělením řidičského oprávnění podle § 83 zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, 
nepovažujeme za přiléhavý.  

Z výše uvedeného považujeme hranici 13 let jako nevhodně určenou a 
při vědomí subsidiárního použití nařízením stanovené hranice 16 let 
navrhujeme upravit hranici na 15 let. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSOUD 
K § 10 návrhu zákona o zpracování osobních údajů  
 

Navrhované znění § 10 odst. 1 zní: „Nestanoví-li zákon jinak, 
články 12 až 22 a v odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí pouze 
částečně nebo se splnění povinností správce nebo zpracovatele nebo 
práva subjektu údajů stanovených těmito články odloží, je-li to 
nezbytné a přiměřené k předcházení vážného ohrožení v oblasti.“ 
 
Výše uvedená úprava adaptující článek 23 odst. 1 nařízení není 
vhodná, a to ze dvou zásadních důvodů. 
 

1. Článek 23 odst. 1 nařízení stanoví, že  „právo Unie nebo 

Akceptováno částečně 
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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: 

 
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a 
jejich předcházení;  
... 
 
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;  
... 
 
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých; 
 
j) vymáhání občanskoprávních nároků“. 
 

Není zcela zřejmé, co měl zákonodárce na mysli tím, že se 
splnění povinnosti správce nebo zpracovatele (tedy soudu) nebo práva 
subjektu údajů „odloží“, případně, že se články nařízení použijí 
„částečně“. 
 

Zejména z hlediska ochrany nezávislosti soudní moci považuji 
za nutné upřesnit znění tohoto ustanovení, a to tak, že navrhovaná 
úprava bude obsahovat samostatný paragraf či odstavec, který 
s přihlédnutím k cílům sledovaným článkem 23 odst. 1 nařízení vymezí 
výjimky předvídané články 12 až 22 nařízení pouze ve vztahu k moci 
soudní (viz níže). 
 

Je totiž zcela jisté, že budou zejména neúspěšní účastníci řízení 

 

 

 

 

Předkladatel nepovažuje za vhodné 
subsidiární úpravu v § 10 rozšiřovat o 
všechny chráněné cíle podle čl. 23(1) 
nařízení 2016/679. Formulace 
částečně upravena na „přiměřené 
použití“. Požadovaná úprava pro 
zajištění toho, soudní moc mohla plnit 
své poslání, je předmětem novely 
zákona o soudech a soudcích, která je 
součástí změnového zákona.  
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ve sporech před českými soudy prostřednictvím nově a šířeji pojatých 
práv zahlcovat soudy žádostmi o omezení zpracování údajů či 
vznášením námitek proti zpracování údajů.  
 
2. Podle článku 23 odst. 2 nařízení by mělo každé legislativní 
opatření stanovené článkem 23 odst. 1 omezující rozsah povinností a 
práv obsahovat konkrétní ustanovení ve vztahu k vyjmenovaným 
skutečnostem, např. účely zpracování, kategorie zpracování, rozsah 
zavedených opatření atd. I v případě, že jde o subsidiární ustanovení 
ve vztahu ke konkrétním omezením v předpisech upravující konkrétní 
oblast, měl by být splněn požadavek čl. 23 odst. 2 nařízení. To však 
§ 10 žádným způsobem nezajišťuje. 
 
Navrhuji tedy následující znění § 10 navrhovaného zákona: 
 

Články 12 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 se nepoužijí ve vztahu ke všem osobním údajům, jež jsou 
shromažďovány nebo zpracovávány soudy za účelem projednávání a 
rozhodování sporů a jiných věcí a za účelem činností s tím nezbytně 
spojených patřícími do jejich pravomoci, je-li to nezbytné a přiměřené 
pro zajištění: 
  
a) prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkon trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a 
jejich předcházení; 
b) ochrany nezávislosti soudnictví a soudních řízení; 
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých; 
d) vymáhání občanskoprávních nároků. 
 

K tomu lze poznamenat, že jde-li o práva subjektu údajů ve 
vztahu k osobním údajům chráněným směrnicí, tj. o údaje 
zpracovávané za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, výjimka pro soudy 
doplněna v požadovaném smyslu.  
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a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, vztahuje se 
na ně § 20 až 22 nového zákona o zpracování osobních údajů, který 
zapracovává i výjimky ve smyslu čl. 15 a 16 směrnice (k tomu 
viz připomínky k těmto ustanovením). 
 

Vzhledem k požadavku, že soudy nepodléhají dozorovým orgánům, je 
třeba též stanovit výjimku pro oznamování takového postupu správce 
Úřadu ve vztahu k oblasti, v níž jednají soudy v rámci svých justičních 
pravomocí. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSOUD 
K § 11 návrhu zákona o zpracování osobních údajů  
 

V rozdílové tabulce je uvedeno, že se jedná o transpozici čl. 23 odst. 1 
nařízení. V takovém případě by však měly být splněny i podmínky čl. 
23 odst. 2 nařízení. Vzhledem k požadavku, že soudy nepodléhají 
dozorovým orgánům, je třeba též stanovit výjimku pro oznamování 
takového postupu správce Úřadu ve vztahu k oblasti, v níž jednají 
soudy v rámci svých justičních pravomocí. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 11 odkazuje na upravený 
§ 10 odst. 2.  

NSOUD 
K § 15 odst. 12 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
 

Podle tohoto ustanovení v „případě odepření přístupu úřadu do 
prostor, v nichž působí správce a zpracovatel, jakož i přístupu 
k zařízení a prostředkům určeným ke zpracování údajů, může 
umožnění takového přístupu přikázat soud na návrh úřadu. Právo na 
ochranu zdroje či obsahu informací podle předchozího odstavce však 
není dotčeno.“ 
 

Podle důvodové zprávy pro „případ odepření vstupu 
dozorovému orgánu k místům a zařízením, kde se realizuje zpracování 
údajů, se zakládá pravomoc obecného soudu k přikázání umožnění 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude vypuštěno, postup se 
bude řídit obecnou úpravou. 
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přístupu, aniž by však byla dotčena ochrana zdroje či obsahu 
informací.“ 
 

Navrhovanou úpravu pokládáme za příliš obecnou a postrádáme její 
provedení v procesních předpisech vzhledem k její specifičnosti a 
účelu. Jestliže je v normě obecně odkázáno na soud, pak půjde 
v tomto případě zřejmě o okresní soud a o občanské soudní řízení. 
V rámci tohoto řízení však bude jen obtížně naplňován účel § 15 odst. 
12 navrhovaného zákona, a to s ohledem na délku řízení, kterou lze 
(od podání žaloby do pravomocného rozhodnutí o ní) očekávat 
minimálně v řádu měsíců. Efektivní řešení cestou předběžného 
opatření podle obecné úpravy je problematické. Pokud má být účel 
§ 15 odst. 12 skutečně naplněn (a to vůči oběma stranám, tj. též vůči 
úřadu domáhajícímu se přístupu do prostor), pak je třeba tuto speciální 
hmotněprávní úpravu upřesnit a doplnit také adekvátní úpravou 
procesní. 

NSOUD 
K § 17 návrhu zákona o zpracování osobních údajů  
 

V tomto ustanovení nejsou provedeny všechny zásady, které 
jsou podstatně rozsáhleji uvedeny v čl. 4 směrnice. V důvodové zprávě 
je zmíněno, že zásady zákonnosti a přiměřenosti jsou již provedeny 
platnými ustanoveními relevantních předpisů. Písm. f) odst. 1 však 
není v tomto ustanovení provedeno vůbec.  
 

Návrh § 17 nového zákona o zpracování osobních údajů uvádí, že 
orgán stanoví konkrétní účel zpracování, pro účel neuvedený v § 16 lze 
osobní údaje zpracovávat, pouze pokud není tento účel neslučitelný se 
stanoveným účelem. V odůvodnění důvodové zprávy k § 17 v odstavci 
3 se uvádí, že změna účelů v rámci čl. 1 odst. 1 směrnice není 
podmíněna kompatibilitou, ale pouze zákonným titulem pro zpracování 
a nezbytností, které jsou vyjádřeny v platných ustanoveních 

Akceptováno jinak. 

§ 17 upraven. 

Požadavek zabezpečení údajů je 
stanoven v § 24 odst. 1.  
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relevantních předpisů. Jde-li o zpracování pro jiné účely, než jsou účely 
směrnice, mělo by být také stanoveno, že se použijí pravidla nařízení 
o slučitelnosti (kritéria posuzování ve smyslu čl. 6 odst. 4 nařízení), 
pokud nejsou splněny podmínky § 5 zákona nebo jiné právní předpisy 
nestanoví jinak (např. zákon o soudech a soudcích), tak jak to 
umožňuje směrnice v recitálu 34. 

NSOUD 
K § 20 a 21 návrhu zákona o zpracování osobních údajů  
 

Není zcela zřejmé, z jakého důvodu nejsou v tomto ustanovení, 
ve vztahu k právu na přístup k osobním údajům, uvedeny veškeré 
osobní údaje a informace dle čl. 14 směrnice, a to písm. b), e), f) a 
částečně g). Ani z rozdílové tabulky nevyplývá, že by tato ustanovení 
měla být provedena jinými ustanoveními, než navrhovaným § 20. 
 

Není vysvětleno, z jakého důvodu se čl. 20 odst. 2 (na který 
odkazuje také čl. 21 odst. 5) odlišuje od čl. 15 směrnice. Písm. b) čl. 15 
se např. vztahuje již na nepříznivé ovlivňování, na rozdíl od 
navrhované úpravy, která je vázána až na ohrožení. 
 

Není zcela zřejmé, co se v odst. 3 rozumí tím, že v případě, že 
by došlo k ohrožení podle odst. 2, spravující orgán informuje subjekt 
údajů stejně jako ty žadatele, jejichž osobní údaje nezpracovává. Podle 
čl. 15 odst. 3 směrnice je subjekt povinen informovat subjekt údajů 
o jakémkoliv 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 odst. 1.  
 

V návrhu zákona není proveden čl. 18 směrnice (včetně recitálu 49), 
který umožňuje členským státům stanovit, že se výkon práv uvedených 
v čl. 13, 14 a 16 provádí v souladu s právem členského státu, pokud 
jsou osobní údaje obsaženy v soudním rozhodnutí nebo v záznamu 
nebo ve spisu zpracovávaném v průběhu trestního vyšetřování a 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Ad písm. b) - kategorie osobních údajů 
nebyly zapracovány, protože se sdělují 
samotné osobní údaje a jejich umělá 
kategorizace je nadbytečná (subjekt 
údajů zjistí, že spravující orgán vede 
údaj o jeho členství v odborech a navíc 
by se dozvěděl, že jde o kategorii 
„odborová organizovanost“).  

Ad písm. e) – bylo doplněno právo 
požádat o opravu, výmaz nebo 
omezení zpracování. 

Ad písm. f) – je již uvedeno v § 22 odst. 
3.  

Ad písm. g) – je částečně uvedeno 
v návětí.  

Předkladatel používá dosavadní úpravu 
pro implementaci článku 15 (tj. 
„ohrožení“, nikoli „ovlivňování“), která 
se v praxi osvědčila a je používána 
přiměřeně.  
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řízení. V návrhu směrnice je uvedeno, že toto ustanovení vychází z čl. 
4 odst. 4 rámcového rozhodnutí 2008/977/JHA, dle kterého platilo, že 
pokud byly osobní údaje součástí soudního rozhodnutí nebo záznamu 
souvisejícího s vydáním soudního rozhodnutí, prováděla se oprava, 
výmaz nebo blokování v souladu s vnitrostátními pravidly soudního 
řízení. Navrhovaná ustanovení § 20 a 21  by měla být doplněna o 
taková pravidla, která se dle znění čl. 18 směrnice nyní vztahují i na 
informace poskytované subjektu údajů (čl. 13) a právo subjektů na 
přístup k osobním údajům (čl. 14). 

Úprava odpovědi v § 20 odst. 3 je 
taková, aby nebylo možno účelovým 
dotazem zjistit podle znění odpovědi, 
zda spravující orgán údaje o určité 
osobě zpracovává, pokud by již tato 
informace vedla např. k ohrožení pčelu 
trestního řízení.  

Promítnutí směrnice do předpisů 
upravujících řízení v trestních věcech 
gestor těchto předpisů po pečlivé 
úvaze nepovažoval za vhodné.   

NSOUD 
K § 22 odst. 2 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
 

Není zde provedena možnost dle čl. 12 odst. 4 směrnice, že 
správce v případě žádostí zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených 
může uložit přiměřený poplatek. Dle důvodové zprávy byla tato 
varianta odmítnuta jako neefektivní. Není tedy zřejmé, z čeho je 
dovozována možnost odmítnout požadavek stanovený směrnicí, když 
sama směrnice možnost takového odchýlení nestanoví. 

Vysvětleno. 

Poplatek by musel být stanoven 
v zákoně o správních poplatcích, aby 
mohl být uložen. 

NSOUD 
K § 22 odst. 3 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 

Vzhledem k tomu, že soudy jednající v rámci svých soudních 
pravomocí nepodléhají pravomoci dozorového Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, mělo by být toto ustanovení modifikováno ve vztahu 
k soudům. 

Akceptováno, 

Doplněn§ 22 odst. 6, který úpravu odst. 
3 písm. a) a b) pro subjekty vyňaté 
z dozorové pravomoci úřadu podle § 55 
odst. 5 vylučuje, neboť by byla 
protismyslná. 

NSOUD 
K § 22 odst. 6 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 

V navrhovaném ustanovení je uvedeno, že se na postup nepoužijí 
ustanovení správního řádu o správním řízení. V důvodové zprávě se 
konstatuje, že se v tomto ustanovení odkazuje na použití části první a 

Vysvětleno. 
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čtvrté správního řádu. Vzhledem k tomu, že § 154 obsahuje odkazy i 
na části druhé a třetí správního řádu, bylo by z důvodu jednoznačnosti 
vhodné vymezit použití příslušných ustanovení správního řádu 
pozitivně. 

NSOUD 
K § 50 odst. 3 návrhu zákona o zpracování osobních údajů 
 

Jak již bylo výše uvedeno, navrhované ustanovení vylučuje 
z pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů pouze zpracování 
prováděné soudy podle hlavy III. Pravomoc úřadu by však měla být 
vyloučena i pro zpracování osobních údajů, které spadají 
do působnosti nařízení. 

Vysvětleno. 

V GDPR pravomoc úřadu vylučuje čl. 
55 odst. 3 

Unie vydavatelů 
Návrh na reformulaci § 4: 

§ 4 

Zpracování při plnění právní povinnosti nebo výkonu pravomoci 

Zpracování je zákonné také tehdy, kdy správce provádí zpracování:
  

a) pro plnění své povinnosti stanovené právním předpisem. 

b) v nezbytném rozsahu pro účely související s plněním svého úkolu ve 
veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci. 

 
 
Odůvodnění: 

S ohledem na existenci dalších zákonných důvodů zpracování podle čl. 
6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  se 
domníváme, že by bylo vhodnější a právně více konformní úpravou 
formulace deklarovat, že výše uvedené důvody nejsou jedinými 
právními důvody zpracování. 

Vysvětleno. 

Bude upravena důvodová zpráva, aby 
bylo jasné, na jaké případy dopadá § 4, 
a aby bylo jasné, že § 4 nijak 
neomezuje tituly pro zpracování dle čl. 
6(1) Obecného nařízení. 
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Unie vydavatelů 
Návrh na reformulaci návětí § 5: 

§ 5 

Slučitelnost účelů 

 Nestanoví-li právní předpis jinak, může správce zpracovat 
osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, také 
je-li to nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené 
právním předpisem, úkolu správce prováděného ve veřejném zájmu, 
při výkonu práva svobody projevu a práva na informace, včetně 
zpracování pro novinářské účely a pro účely akademického, 
uměleckého či literárního projevu nebo při výkonu pravomoci správce 
pro zajišťování 

 
Odůvodnění: 

Opět dáváme ke zvážení zdůraznění toho, že výše uvedené důvody 
jsou komplementární k možnostem podle čl. 6 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 . Zároveň navrhujeme 
doplnit do tohoto ustanovení možnost zpracovávat údaje pro jiné účely 
také v případě, kdy se jedná o nový účel spočívající ve výkonu 
svobody projevu a informací a to vzhledem k významu této svobody. 
Tato úprava by umožnila údaje, které získá novinář primárně pro jiné 
účely, např. při nákupu v e-shopu, použít např. při investigativní 
reportáži o dodržování právních předpisů takovými obchody.  

 

Neakceptováno. 

 

Ustanovení se týká primárně ochrany 
některých závažných veřejných zájmů, 
převzatých z čl. 23(1) Obecného 
nařízení, ve spojení s čl. 6(4) 
Obecného nařízení. 

Ustanovení se netýká např. možnosti 
občanů upozorňovat novináře na 
nesprávný postup konkrétních úředních 
osob apod., protože nejsou správci a 
neshromažďují osobní údaje v režimu 
Obecného nařízení. 

Unie vydavatelů 
Návrh na reformulaci § 6: 

§ 6 

Věk dítěte pro souhlas se zpracováním 

 Zpracování osobních údajů dítěte v souvislosti s nabídkou 
služeb informační společnosti přímo dítěti mladšímu 13 let je zákonné 

Akceptováno.  

Přiměřeně akceptováno, s výhradou 
případných legislativně-technických 
úprav. 
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pouze, pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte 
vyjádřen nebo schválen jeho zákonným zástupcem.  

 
Odůvodnění: 

Doporučujeme držet se v tomto pojmu „zákonnost  zpracování“ 
namísto „platnost souhlasu“, v souladu s čl. 8 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

 

Unie vydavatelů 
Návrh na reformulaci § 7: 

§ 7 

Informační povinnost pro zpracování upravená zákonem 

 Pokud provádí správce zpracování nezbytné pro splnění své 
právní povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu své pravomoci, včetně související evidence smluvních 
vztahů a plnění práv a povinností s nimi souvisejících, může 
poskytnout informace subjektu údajů podle článku 13 odst. 1 a 2 nebo 
článku 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 také zveřejněním informací způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že by bylo vhodné, i s ohledem na realitu těchto 
vztahů, umožnit výhodnější režim pro informování subjektů údajů i 
v případě zpracování údajů získaných v rámci smluvních vztahů, kdy 
budou osobní údaje využity pouze pro běžnou evidenci takových 
vztahů, za účelem plnění práv a povinností z nich a vymáhání 
pohledávek z nich v obvyklém rozsahu. Jedná se o účely, o nichž 
každý subjekt vztahů může předpokládat, že k nim budou osobní údaje 
zpracovávány, podobně jako je např. vedení účetnictví a zpracování 
pro daňové účely. Bylo by pak nelogické, že by u běžných způsobů 
zpracování pro účetní a daňové účely (resp. plnění povinností z těchto 

Neakceptováno. 

Předkladatel využívá v tomto 
ustanovení možnosti dané čl. 6(2) 
Obecného nařízení, která se ovšem 
vztahuje jen na právní tituly nyní 
uvedené v § 7. Tj. na čl. 6(1)(c)  a (e) 
Obecného nařízení.  

Evidenci vedenou na základě jiného 
právního titulu nelze takto upravit, mj. s 
ohledem na dosavadní judikaturu ESD, 
která informaci o zpracování považuje 
za důležitou součást ochrany osobních 
údajů. 
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předpisů vyplývajících) bylo možné poučení umístit na webové stránky 
správce, ale poučení o tom, že bude zpracování prováděno za účelem 
vedení evidence smluv, muselo být poskytnuto jiným způsobem. 

 

Unie vydavatelů 
Návrh na doplnění § 8: 

§ 8 

Oznámení formou změny výchozí evidence 

 Správce může oznámit příjemcům, jimž byly osobní údaje 
zpřístupněny, veškeré provedené opravy, omezení zpracování nebo 
likvidace osobních údajů také změnou osobních údajů v evidenci, 
pokud příjemci pravidelně zpřístupňuje její platný obsah. Ustanovení 
věty první není dotčeno tím, že došlo v obvyklé míře ke změně 
v okruhu příjemců, jimž jsou osobní údaje zpřístupňovány. 

 

Odůvodnění: 

Navržená změna reaguje na situaci, kdy v praxi dochází ke změně 
okruhu příjemců (např. se změní okruh registrovaných uživatelů 
služby). Taková změna by neměla být na překážku možnosti 
informovat příjemce změnou evidence, byť v konkrétním případě 
jednotliví příjemci nemusí již danou službu užívat. 

 

Neakceptováno. 

Buď příjemce evidenci nadále 
nevyužívá, a proto nemá valný smysl 
jej informovat o změně osobních údajů 
v ní obsažených, nebo údaje z ní dále 
využívá, a pak má správce zajistit jejich 
korekci. 

Unie vydavatelů 
Návrh na úpravu § 12:  

 § 12 

Mlčenlivost pověřence a jemu podřízených osob 

 (1) Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„pověřenec“) a osoby, které se podílejí na plnění jeho úkolů, jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem k výkladovým problémům a 
vzhledem k tomu, že Obecné nařízení 
jednoznačně nevyžaduje ani obecnou 
povinnost mlčenlivosti zaměstnanců 
správce, bylo od zvláštní povinnosti 
mlčenlivosti pověřence upuštěno s tím, 
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se kterými se seznámili při plnění úkolů pověřence nebo v souvislosti 
s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu činnosti pověřence 
nebo plnění jeho úkolů. 

 (2) Povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 se nelze dovolávat 
vůči správci nebo zpracovateli, který pověřence jmenoval, orgánu 
činnému v trestním řízení, soudu nebo úřadu. Právo odepřít výpověď 
podle zvláštních právních předpisů a oprávnění podle § 15 tím nejsou 
dotčena. 

 (3) Správce, popřípadě zpracovatel, je oprávněn osoby uvedené 
v odstavci 1 zprostit povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. 

   

Odůvodnění: 

Domníváme se, že v praxi může nastat situace, kdy pověřenec využije 
pro plnění svých úkolů i právnickou osobu. Taková osoba by měla být 
(vedle fyzických osob), také zavázána příslušnou povinností 
mlčenlivosti. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  sice stanoví 
pro pověřence povinnost spolupracovat se subjekty údajů. Taková 
povinnost pověřence by ovšem neměla vést k jeho povinnosti 
poskytovat subjektům přímo veškeré informace o zpracovávaných 
údajích, protože právo na přístup vykonávají subjekty vůči správci 
(kterého také tíží příslušná povinnost) a nikoliv vůči pověřenci.  

Zároveň považujeme za nutné pro zvýšení právní jistoty pověřenců 
zdůraznit, že nedotčeno zůstává právo odepřít výpověď (zejména 
podle Trestního řádu) a oprávnění týkající se ochrany novinářského 
zdroje, protože pověřenec při výkonu své činnosti může přijít do styku i 
s těmito informacemi. Pokud by se nemohl odvolat na ochranu zdroje, 
významně by to ztížilo jeho činnost. 

 

že může být do jisté míry upravena 
v rámci vztahů správce a pověřence. 
Nikoliv však tak, aby pověřenci bránila 
ve spolupráci s ÚOOÚ, nebo plnit 
povinnosti stanovené jinými právními 
předpisy. 

Obecně však platí, že ačkoliv se 
subjekt údajů může dle čl. 38(4) 
Obecného nařízení obracet na 
pověřence, za plnění jeho práv 
odpovídá správce; pokud se názory 
správce a pověřence rozcházejí, měl 
by se správce se stanoviskem 
pověřence odůvodněně vypořádat. 
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Unie vydavatelů 
Návrh na revizi § 15: 

§ 15 

Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo 
pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu 

 

 (1) Zpracování osobních údajů je zákonné také tehdy, slouží-li 
pro výkon práva na svobodu projevu a informací, včetně zpracování 
pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého či 
literárního projevu. Tímto není dotčena možnost subjektů údajů 
domáhat se práv na ochranu osobnosti stanovených zvláštními 
právními předpisy. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná změna doplňuje výčet zákonných důvodů zpracování o 
zpracování pro účely svobody projevu (de facto provádí zákonný test 
proporcionality ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Střet svobody projevu a práva na 
soukromí je vždy třeba řešit v každém konkrétním případě 
poměřováním obou těchto práv v rámci testu proporcionality, který by 
měl podle nařízení být prováděn i ve fázi zjišťování zákonnosti ve 
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 . Při zpracování údajů (zejména ve fázi jejich 
shromažďování a vyhodnocování před zveřejněním) však není možné 
vždy řádně test proporcionality provádět, neboť nemusí být zcela 
zjevné, jak bude vypadat konečný výstup této činnosti (článek, 
reportáž) a ten může být zjevný až při získání dodatečných informací. 
Proto navrhujeme neomezovat samotnou zákonnost zpracování testem 
proporcionality a provádění tohoto testu ponechat až na fázi 
prověřování, zda je řádně naplňován (již konkrétní) účel zpracování. 
Ingerence dozorového orgánu by měla být omezena právě až na 
prověřování naplňování účelu zpracování, nikoliv na samotnou 
zákonnost zpracování pro tyto účely, která by měla být dána vždy. 

§ 15 odst. 1 – částečně akceptováno 
jinak. 

Předkladatel by rád zachoval odkaz na 
přiměřenost a oprávněné zájmy 
subjektů údajů. Inspirací mu byly § 89 a 
90 občanského zákoníku, které jsou 
základním a obecným vymezením 
poměru mezi ochranou soukromí a 
jinými zájmy. 

Právě odkaz na proporcionalitu má 
zajistit, že vážení zájmů vyžadované čl. 
6(1)(f) Obecného nařízení bude 
v oblasti výkonu svobody tisku 
prováděno, a to stejně jako dle 
současného právního stavu. 
Ustanovení však nezavádí další 
zákonný titul pro zpracování. 
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Pro vyvážení práv a povinností zároveň ovšem daná úprava 
zachovává práva subjektů údajů domáhat se ochrany jejich podle 
zvláštních právních předpisů. Český právní řád obsahuje dostatek 
zvláštních předpisů, které umožňují subjektům údajů chránit jejich 
zájmy (tiskový zákon, zákon č. 231/2001 Sb., předpisy na ochranu 
osobnosti v Občanském zákoníku, ustanovení §8a až 8d Trestního 
řádu apod.)  

 

 (2) Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či 
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či 
filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování 
genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné 
identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním 
chování nebo orientaci fyzické osoby je přípustné pro účely podle 
odstavce 1, je-li přiměřené k dosažení sledovaného oprávněného cíle; 
tímto není dotčena možnost subjektů údajů domáhat se práv na 
ochranu osobnosti stanovených zvláštními právními předpisy. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zejména nahradit pojem „nezbytný“ pojmem „přiměřený“, 
který lépe vystihuje podstatu střetu svou základních lidských práv 
(práva na ochranu osobnosti a svobody projevu). Zároveň navrhujeme 
vypustit z dosahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679  a jeho sankčního systému provádění následného testu 
proporcionality, který by měl být prováděn nikoliv ve správním řízení 
zahajovaném často ex officio Úřadem, ale v soudním řízení (které více 
respektuje kontradiktorní charakter sporu ve věcech žalob na média) 
prováděném podle zvláštních právních předpisů na žádost subjektu 
údajů. 

 

 (3) Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních 
věcech a trestných činů, rozhodnutí o přestupcích a přestupků, jakož i 

 

 

 

 

 

§ 15 odst. 2 – neakceptováno. 

Předkladatel chce zdůraznit relativně 
nejvyšší úroveň ochrany v případě 
citlivých osobních údajů, kde generálně 
spíše převažuje ochrana soukromí a 
zpracovávání citlivých údajů má být 
spíše výjimečné a dostatečně 
zdůvodněné. 

Souhlasíme, že správní řízení je 
specifické (omezená kontradiktornost, 
spojení „vyšetřovatele“ a „soudce“), na 
druhé straně je vždy dána možnost 
soudního přezkumu a s ohledem na 
dosavadní právní vývoj ani nelze 
upustit i od veřejnoprávní ochrany. 
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souvisejících bezpečnostních opatření, je přípustné pro účely podle 
odstavce 1 jen, je-li přiměřené k dosažení sledovaného oprávněného 
cíle; omezení stanovená zvláštními právními předpisy tím nejsou 
dotčena. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme opět nahradit pojem „nezbytný“ pojmem „přiměřený“. 
Zároveň navrhujeme vypustit korektiv veřejného zájmu. Lze si 
představit výkon svobody projevu (zejména jinými osobami, než 
novináři) i v případech, kdy sice nebude dán veřejný zájem, ale bude 
se jednat z hlediska testu proporcionality o přípustné zveřejnění 
(zpracování) údajů (např. obrana proti verbálním útokům jiné osoby 
apod.). 

 

 (4) V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely podle 
odstavce 1, které byly získány od subjektu údajů, splní správce vůči 
subjektu údajů poučovací a informační povinnosti podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, včetně informace o 
jeho právech a o skutečnostech potřebných pro uplatňování jeho práv 
podle tohoto zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679  a včetně informace o právu vznést námitku proti zpracování 
či jiných právech či povinnostech podle kapitoly III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, také vhodným přihlášením se k 
příslušnosti ke správci, které může být provedeno i ústně, jsou-li 
obecné poučení správce a ostatní informace v rozsahu odpovídajícím 
správcem obvykle prováděnému zpracování veřejně dostupné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud by přihlášení se k 
příslušnosti ke správci a poskytnutí poučení či informací ohrozilo nebo 
zmařilo účel zpracování, lze příslušnost ke správci neprokázat a 
poučení a informace vyžadované nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679  neposkytnut, je-li takový postup potřebný k 
dosažení oprávněného účelu zpracování.  

§ 15 odst. 3 – akceptováno částečně. 

Předkladatel chce opět udržet jistý 
vyšší standard ochrany oproti „běžným“ 
osobním údajům, na druhé straně však 
ustanovení změkčí tak, že odkaz na 
veřejný zájem zformuluje 
demonstrativně a dále užije formulaci 
obdobnou odst. 2 s tím, že tentokrát 
bude zpracování „potřebné“. Tím bude 
zachována potřebná ochrana, ovšem 
zároveň bude zohledněn intenzivnější 
zájem na informování o trestních 
věcech. 

Bude též upravena důvodová zpráva. 

 

§ 15 odst. 4 – Akceptováno jinak. 

Subjekt údajů by měl požívat týchž 
práv bez ohledu na typ média. Na 
druhé straně předkladatel doplní po 
vzoru čl. 14 odst. 5 Obecného nařízení 
řešení situace, kdy není informování o 
příslušnosti ke správci zpětně možné či 
to nelze spravedlivě požadovat. 
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Odůvodnění: 

Ustanovení pouze dílčím způsobem zpřesňuje použitou formulaci. 
Zavádí dále v odůvodněných případech možnost vůbec informační 
povinnost nesplnit; tato varianta přichází do úvahy zejména u výkonu 
svobody projevu soukromými osobami, které mají proti zavedeným 
provozovatelům médií omezené možnosti.  

 

 (5) Při zpracování osobních údajů, které nebyly získány od 
subjektu údajů, může správce odložit nebo odepřít subjektu údajů 
sdělení zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí, či takové údaje 
nesdělit, je-li zpracování prováděno pro účely podle odstavce 1. 
Splnění ostatních poučovacích a informačních povinností podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 vůči subjektům 
údajů lze odložit na dobu potřebnou k ochraně zdroje nebo obsahu 
informací nebo je-li to potřebné pro naplnění účelu podle odst. 1. Tyto 
povinnosti lze splnit ve vztahu ke všem subjektům údajů také 
zveřejněním těchto informací a poučení správcem v obecném rozsahu 
odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování veřejně 
dostupným způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Odůvodnění: 

Byla provedena dílčí zpřesnění.  

 

 (6) Právo na přístup k osobním údajům může správce omezit 
nebo vyloučit, je-li to potřebné pro účely podle odstavce 1 nebo pro 
ochranu zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí, zejména pokud by 
jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování. 
Ustanovení čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 se dále neuplatní v rozsahu těch osobních údajů, které byly 
správcem zveřejněny v hromadných sdělovacích prostředcích.  

 

 

 

 

 

§ 15 odst. 5 – částečně akceptováno. 

Akceptováno dílčí zpřesnění stran 
otázky, co lze odepřít, ve zbytku už 
však jde návrh nad rámec ochrany 
zdroje. 

 

 

 

 

 

§ 15 odst. 6 – částečně akceptováno. 

Předkladatel zohlední ochranu zdroje, 
byť jde o demonstrativní výčet. 

V případě odkazu na zveřejnění 
v hromadných sdělovacích 
prostředcích nelze zaručit, že taková 
informace bude subjektu údajů 
dostupná, ať již půjde o internet s různě 
složitými prostředky a metodami 
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Odůvodnění: 

Výslovně byla doplněna ochrana zdroje jako důvod pro omezení 
(vyloučení) práva na přístup. Doplněna byla dále úprava, která by 
umožnila odkázat subjekt údajů ohledně zveřejněných údajů 
v hromadných sdělovacích prostředcích na toto zveřejnění, aniž by byl 
správce povinen speciálně tyto údaje sám vyhledávat.  

 

 (7) Slouží-li zpracování osobních údajů k účelům podle odstavce 
1, má subjekt údajů právo na omezení zpracování pouze tehdy, pokud 
tyto údaje požaduje pro určení, výkon nebo uplatnění právních nároků; 
to neplatí v případě, kdy by výkon tohoto práva subjektu údajů byl 
neslučitelný s právem na svobodu projevu a informací. Ustanovení čl. 
18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  se 
pro tyto účely neuplatní. 

Odůvodnění: 

Úprava práva na opravu byla přesunuto do samostatného odstavce. 
Vyloučeno bylo výslovně ustanovení čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, jehož aplikace by v některých 
konkrétních případech (např. doplnění původně neúplné reportáže o 
další skutečnosti o závadné činnosti subjektu údajů získané v rámci 
ověřování údajů poskytnutých subjektem údajů) může vést k tomu, že 
by byl zmařen účel zpracování. 

 

 (8) V případě výkonu práva na opravu osobních údajů a plnění 
povinnosti zpracovávat přesné a aktualizované údaje, pokud je 
zpracování takových údajů prováděno za účelem výkonu práva na 
svobodu projevu a informací, se postupuje podle zvláštních právních 
předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely podle 
odstavce 1, zpřístupňovaných či zveřejňovaných způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, je povinnost oznamovat opravu nebo 
omezení zpracování osobních údajů splněna uvedením údaje o 

vyhledávání, nebo o tištěná média, 
zejména ta hůře dostupná. 

 

 

§ 15 odst. 7 – neakceptováno. 

Nepovažujeme za žádoucí zcela 
vylučovat čl. 18 odst. 3, tedy aby se 
subjekt údajů nemohl adaptovat na 
zrušení omezení zpracování. 

 

 

 

 

 

 

§ 15 odst. 8 – akceptováno částečně. 

Předkladatel preferuje stručnější 
úpravu a zachování alespoň 
aktualizace, druh opravy naopak 
vypouští, s ohledem na náročnost. 

Zároveň bude upravena důvodová 
zpráva. 
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okamžiku poslední aktualizace obsahu, v němž jsou nebo byly osobní 
údaje uvedeny; to neplatí v případě, kdy se to ukáže jako nemožné 
nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.  V souvislosti se zpracováním 
osobních údajů pro účely podle odstavce 1 se čl. 17 odst. 2 a čl. 19 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 neuplatní; 
ustanovení předchozí věty tím není dotčeno. 

Odůvodnění: 

Úprava byla drobně zpřesněna. Vypuštěna byla povinnost informovat o 
druhu opravy, protože by v praxi obvykle nepřinesla adresátům 
informace žádnou přidanou hodnotu, navíc by v redakční praxi 
znamenala značnou zátěž nad rámec současného statu quo. V případě 
potřeby informovat o druhu opravy by dotčený subjekt mohl využít práv 
podle zvláštních právních předpisů (tiskový zákon apod.). Dále byla 
doplněna výjimka pro případ, kdy by uvedení údaje o poslední 
aktualizaci obsahu bylo nemožné (např. z technických důvodů) či by 
vyžadovalo neadekvátní úsilí.  Výslovně byla vyjmuta aplikace čl. 17 
odst. 2 a čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
(u čl. 17 i v případech, kdy by nebyl naplněn korektiv nezbytnosti podle 
čl. 17 odst. 3 písm. a) nařízení). Osobní údaje zveřejněné 
v hromadných sdělovacích prostředcích totiž přebírá značné množství 
správců/příjemců a jedinou skutečnou možností, jak je upozornit na 
provedený výmaz, by bylo zveřejnění původní závadné informace 
s žádostí o její výmaz, což by negovalo účel práva na výmaz.  

 

(9) Pokud je zpracování prováděno pro účely podle odst. 1, 
může subjekt údajů vznést námitku pouze proti zpracování osobních 
údajů formou jejich zveřejnění. Vznese-li subjekt údajů takovou 
námitku proti konkrétnímu zpracování zveřejněných údajů a jedná-li se 
o zpracování prováděné pro účely podle odst. 1, je správce povinen 
nezpracovávat takové údaje v rozsahu a způsobem, v nichž subjekt 
údajů prokáže, že nad zájmem na tomto konkrétním zpracování jeho 
osobních údajů v daném případě převažuje oprávněný zájem na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 odst. 9 – akceptováno částečně. 

Námitka bude zúžena na případy 
zveřejnění, na druhé straně s ohledem 
na jiná připomínková místa budou 
kladeny o něco nižší nároky na 
podložení námitky (povinnost osvědčit, 
nikoliv prokázat). 
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ochraně jeho práv a svobod.  

Odůvodnění: 

Úprava byla zpřesněna. Právo na námitku bylo omezeno pouze na 
zveřejněné údaje, protože v rámci svobody projevu až zveřejnění údajů 
podstatně zasahuje do práv subjektu údajů. Ve fázi přípravy článku či 
reportáže navíc obvykle není možné odpovědně rozhodnout o tom, zda 
je možné vyhovět námitce či nikoliv. 

 

 (11) Zpracování osobních údajů pro účely podle odstavce 1 není 
podmíněno povolením nebo schválením úřadu a požívá práva na 
ochranu zdroje a obsahu informací, včetně práva odepřít poskytnutí 
informace o původu či obsahu těchto informací a odepřít předložení 
nebo vydání věcí, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah těchto 
informací.  

 

Odůvodnění: 

Ustanovení bylo zpřesněno v návaznosti na text ochrany zdroje 
v tiskovém zákoně a zákoně 231/2001 Sb. 

 

 (13) Na zpracování osobních údajů za účelem výkonu práva na 
svobodu projevu a informací, včetně zpracování pro novinářské účely 
anebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu, se 
dále neužijí ta ustanovení tohoto zákona a kapitoly II, kapitoly III, 
kapitoly IV, kapitoly V, kapitoly VI, kapitoly VII a kapitoly IX nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, u nichž to odůvodňuje 
oprávněný zájem na výkonu výše uvedených práv. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o zbytkové ustanovení vystihující podstatu svobody projevu 

 

 

 

§ 15 odst. 11 – akceptováno jinak. 

Předkladatel preferuje stručnou úpravu, 
doplní však v uvedeném smyslu 
důvodovou zprávu. 

 

 

 

 

 

(nový) § 15 odst. 13 - neakceptováno 

Odst. 12 vypuštěn, použije se obecná 
úprava. 

Nový odst. 13 (resp. 12) nepovažuje 
předkladatel za nezbytný, potřebné 
výjimky byly identifikovány a vyřešeny 
v předchozích odstavcích, jakkoliv 
chápe zájem připomínkového místa na 
„pokrytí“ otázek, na něž v předchozích 
odstavcích § 15 nebylo nutně 
pamatováno a problém či opomenutá 
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jako základního práva stojícího v konkurenci k právu na ochranu 
soukromí a ochranu osobních údajů. Zejména novinářská praxe je 
velice různorodá a nelze zákonným textem postihnout všechny 
modality výkonu novinářské profese. Navrhované ustanovení má 
zajistit, aby byly soudy oprávněny v konkrétním případě posoudit, zda 
není na místě dát přednost právu na svobodu projevu i v případě, kdy 
to Nařízení či tento zákon výslovně nepředpokládá. Jedná se tak o 
projev zásady proporcionality.  

Zásada proporcionality patří mezi dlouhodobě uznávané obecné 
zásady unijního práva, které musí být dodržovány vnitrostátní právní 
úpravou, která spadá do působnosti unijního práva nebo ho provádí, 
viz např. rozsudek ve věci C-206/13, Cruciano Siragusa proti Regione 
Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo. 
Samotné Nařízení je přitom de facto zákonodárcem provedeným 
testem proporcionality, kdy sám zákonodárce vyšel z toho, že je nutné 
upravit bližší pravidla pro střet volnosti jednat (a v té souvislosti 
svobody projevu) na jedné straně a ochrany soukromí fyzických osob 
na straně druhé. Samozřejmě takovým textem proporcionality není 
možné v rámci zákonného textu vyřešit veškeré nejasné či sporné 
otázky a takovýto test nemůže být ani úplný.  Zohlednit v úplnosti různé 
kolidující zájmy správců a subjektů údajů (jež mohou a často budou 
výrazem ústavně zaručených základních práv takových subjektů) 
samotným textem zákona není možné. Proto ostatně i samotné 
Nařízení zavádí či spíše předpokládá v rámci své úpravy, která je, jak 
bylo výše naznačeno, sama určitým testem proporcionality, provádění 
dalších testů proporcionality. Příkladem může být ustanovení čl. 6 odst. 
1 písm. f) Nařízení, které připouští poměřování základních práv a 
zájmů správce a subjektu údajů. Právě na tyto Nařízením výslovně 
připuštěné zvláštní testy proporcionality navazuje navrhované 
ustanovení. 

 

otázka se může objevit až v aplikační 
praxi. 

Předkladatel však nesdílí volbu 
jednostranného primátu zájmu na 
novinářském zpracování, upřednostnil 
by řešení případých konfliktů mezi 
ochranou osobních údajů a zájmem na 
výkonu novinářské profese a svobody 
tisku cestou přiměřenosti a 
zohledněním ochrany oprávněných 
zájmů. 

Zároveň daný návrh zároveň otevírá 
riziko zpochybňování většiny 
ustanovení Obecného nařízení, nejsou-
li pokryty předchozími odstavci § 15, a 
návazně riziko právní nejistoty, pokud 
by se v těchto ostatních případech vždy 
znovu závaznost či míra plnění té které 
povinnosti musela ad hoc poměřovat a 
vyvažovat. Jinými slovy návrh otevírá 
prostor velké právní nejistoty, min. do 
doby, než by byly všechny myslitelné 
situace vyjudikovány. V podrobnostech 
viz též přiměřeně argumentaci reagující 
na návrh ATO níže. 
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Unie vydavatelů 
Návrh na doplnění § 50 odst. 1 o písm. h): 
 
h) ve vztahu ke zpracování osobních údajů za účelem výkonu práva na 
svobodu projevu a práva na informace dbá zákazu cenzury. 

Odůvodnění: 

Považujeme za vhodné zdůraznit ústavní zákaz cenzury jako jedno ze 
základních vodítek pro činnost Úřadu. 

 

Neakceptováno. 

Domníváme se, že ústavní zákaz 
cenzury i zákonné zakotvení zákazu v 
§ 15 odst. 11 je dostatečné a nedává 
prostor pro nedbání zákazu. 

Unie vydavatelů 
Návrh na doplnění § 54 odst. 2: 
 
 (2) Při poskytování informací podle jiných právních předpisů4) 
osobám odlišným od těch, od nichž byly tyto informace získány, úřad 
vyloučí informace chráněné obchodním tajemstvím, autorským 
právem, právem novináře na ochranu zdroje, pokud budou Úřadu 
poskytnuty, a informace podle odstavce 1 věty druhé. 

Odůvodnění: 

V praxi nelze vyloučit, že správce poskytne Úřadu informace o svých 
zdrojích i přesto, že by měl jinak právo chránit jejich identitu (např. 
s jejich souhlasem) a to za účelem lepšího objasnění řešeného 
případu. V takovém případě by mělo být zachováno omezení sdělování 
jejich identity i vůči Úřadu.  

 
 

Akceptováno jinak. 

Jsme toho názoru, že ochrana zdroje a 
obsahu informací nekončí předáním 
informací dozorovému orgánu, i ten je 
povinen informace nadále chránit a 
použít je jen pro účely kontroly. 

Bude však doplněna důvodová zpráva 
(k § 15 odst. 11 a § 54 odst. 2), aby to 
bylo dostatečně zřejmé. 

Novinář se pak vždy může „pojistit“ tím, 
že údaje neodhalí. Stran obsahu se dle 
našeho názoru uplatní i autorskoprávní 
ochrana. 

Spolek pro 
ochranu 

K § 4 návrhu zákona (zpracování při plnění právní povinnosti nebo 
výkonu pravomoci) 
 

Akceptováno. 

                                            
4) Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, § 38 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád 
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osobních údajů S ohledem na existenci dalších zákonných důvodů zpracování podle čl. 
6 Nařízení doporučujeme zvážit výslovnou deklaraci, že výše uvedené 
důvody nejsou jedinými přípustnými právními důvody zpracování. 
 

Důvodová zpráva bude rozvedena. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

K § 6 návrhu zákona (věk dítěte pro souhlas se zpracováním): 
 
S ohledem na znění § 6 na straně jedné a komentáři k němu v 
důvodové zprávě na straně druhé bychom uvítali vyjasnění, zda se 
povinnost vyjádření souhlasu nebo schválení ze strany zákonného 
zástupce dítěte uplatní pouze a jen při cílené nabídce služeb 
informační společnosti přímo dítěti mladšímu 13 let. V souladu s 
důvodovou zprávou proto doporučujeme rozšířit § 6 o vysvětlení, že se 
tento nevztahuje na obecné, a tedy věkově necílené služby informační 
společnosti, které jsou běžně využívané i osobami pod uvedenou 
věkovou hranicí. Máme za to, že se tímto zvýší právní jistota 
poskytovatelů služeb informační společnosti.  
 
Zároveň navrhujeme nahradit slovo „platný“ v případě souhlasu se 
zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti za „zákonný“.  
 

Akceptováno částečně 

„Platný“ nahrazeno za „zákonný“.  

Výklad termínů používaných 
v Obecném nařízení není úlohou 
důvodové zprávy k vnitrostátnímu 
předpisu. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

K § 8 návrhu zákona (oznámení formou změny výchozí evidence): 
 

Doporučujeme deklarovat, že pokud dojde v rámci systému ke změně 
okruhu příjemců (např. se změní okruh registrovaných uživatelů 
služby), taková změna by neměla být na překážku možnosti informovat 
příjemce změnou evidence, byť v konkrétním případě jednotliví 
příjemci nemusí již danou službu užívat. 
 

Neanceptováno. 

Viz výše k Unii vydavatelů. 

Spolek pro 
ochranu 

K § 9 návrhu zákona (výjimka z povinnosti provedení DPIA): 
 
Článek 35 odst. 10 GDPR vychází z předpokladu, že v rámci 
zákonodárného procesu probíhá formální proces posouzení vlivu 

Neakceptováno. 

Podle § 50 odst. 4 písm. c) návrhu 
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osobních údajů návrhu zákona na ochranu osobních údajů. Lze souhlasit s důvodovou 
zprávou, že posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je součástí 
legislativního procesu u vládních návrhů zákona dle legislativních 
pravidel vlády. Nicméně legislativní pravidla vlády se neaplikují na 
Parlament České republiky a neváží tak např. poslance Poslanecké 
sněmovny při zpracování poslaneckého návrh zákona. Zejména dle § 
86 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny není posouzení vlivu na ochranu osobních údajů součástí 
důvodové zprávy zákona. Taktéž se požadavek na zpracování 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů neaplikuje na poslanecké 
pozměňovací návrhy. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci zákonodárného procesu v rámci 
ČR není dostatečně zajištěn princip ochrany osobních údajů a 
ustanovení návrhu zákona tak nezajišťuje řádnou ochranu práv 
subjektů údajů. Navrhované ustanovení tak nevyhovuje požadavkům 
čl. 35 odst. 10 GDPR, který stanoví, že posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů musí proběhnout alespoň v rámci zákonodárného 
procesu. V rámci ČR však toto posouzení reálně proběhnout v rámci 
legislativního procesu nemusí (poslanecké návrhy zákona a zákony 
dotčené poslaneckými pozměňovacími návrhy). Navrhované 
ustanovení, které paušálně stanoví, že v případě zpracování 
založených na zákonné povinnosti nemusí podléhat povinnosti 
zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, je tak 
v rozporu s GDPR, neboť v rámci legislativního procesu nemusí být 
zajištěno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 
 

zákona poskytuje ÚOOÚ i bez žádosti 
Parlamentu vyjádření k těm 
legislativním návrhům, které 
nenavrhuje vláda a u kterých tudíž 
nemusel proběhnout proces posouzení 
dopadů na ochranu osobních údajů 
podle LPV. Předkladatel se domnívá, 
že toto řešení dostatečně zajišťuje 
ochranu osobních údajů, a přitom šetří 
právo zákonodárné iniciativy plynoucí 
z Ústavy. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

K § 10 a § 11 návrhu zákona (omezení některých práv a 
povinností): 
 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné blíže specifikovat 
přípustnost odchylek z důvodu „jiného důležitého cíle obecného 
veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu Evropské unie“. 
Zejména v případě hospodářských či finančních zájmů jiných 

Akceptováno jinak. 

Předkladatel návrhy zvážil a 
ustanovení ve světle dalších 
připomínek přeformuloval. 
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členských států by měla být možnost omezení subjektů údajů z ČR 
spíše limitována. Navíc je třeba zohlednit, jak je ostatně v důvodové 
zprávě přímo uvedeno, že pojem „orgány veřejné moci a veřejné 
subjekty“  lze chápat velmi široce, a tedy včetně státních podniků. To 
může v případě „členských států Evropské unie“ způsobit nejasnosti, 
resp. znevýhodnit správce usazené v ČR oproti zahraničním 
subjektům, které ovšem ve své podstatě mohou vykonávat činnost vůči 
nim konkurenční. Navrhujeme proto odstranění § 10 odst. 1 písm. d) a 
§ 11 odst. 1 písm. d), případně jeho podrobnější vymezení.  
 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

§ 12 návrhu zákona (mlčenlivost pověřence a jemu podřízených 
osob): 
 
Ohledně osobních údajů se povinnosti mlčenlivosti nelze dovolávat ani 
vůči subjektu údajů. Domníváme se, že povinnost informovat subjekt 
údajů má správce/zpracovatel, nikoli pověřenec pro ochranu osobních 
údajů. Pověřenec by zároveň neměl být zbaven možnosti odepřít 
výpověď v případech, kdy je tak stanoveno zvláštními předpisy.  
 

Akceptováno jinak. 

Viz výše k Unii vydavatelů. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

§ 14 návrhu zákona (akreditace subjektů pro vydávání osvědčení): 
 
V souladu se zněním Důvodové zprávy doporučujeme do § 14 
výslovně doplnit, že se jedná o dobrovolné pečetě, známky či 
certifikáty ochrany soukromí.  
 

Vysvětleno. 

Dobrovolnost plyne z č. 42(3) 
Obecného nařízení. Zdůrazněno 
v důvodové zprávě. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

§ 15 návrhu zákona (zpracování osobních údajů prováděné pro 
novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého či 
literárního projevu):  
 
§ 15 odst. 2: K poznámce o „nezbytnosti k dosažení sledovaného 
oprávněného cíle“ dodáváme, že není zřejmé, jak bude 
posuzován/stanovován oprávněný cíl. Je zde tedy „oprávněný zájem“ 
subjektu údajů a zároveň „oprávněný cíl“ novináře.  

Akceptováno částečně. 

§ 15 odst. 2 – bude doplněna důvodová 
zpráva. 

§ 15 odst. 5 – ano, způsobem 
umožňujícím dálkový přístup se myslí 
internet, jde o zaužívaný termín; bude 
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§ 15 odst. 5: povinnost informovat lze splnit také zveřejněním těchto 
informací veřejně dostupným způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Není zcela zjevné, co to v praxi znamená (umístění informace na 
webovou stránku?).  
 
§ 15 odst. 8: není zjevné, jaká je představa o plnění povinnosti 
oznamovat „druh úpravy obsahu“. Např. databáze či jiné systémy se 
mohou obnovovat de facto nepřetržitě, což by znamenalo nepřetržitý 
tok oznámení o aktualizaci informačního obsahu. Nebo je zde 
představa viditelného oznámení „aktualizováno dne, v čase …“ v rámci 
dotčené stránky/databáze?  
 
Obecně celým článkem doporučujeme propsat část následující část 
ustanovení § 15 odst. 7: „ … to neplatí v případě, kdy by výkon tohoto 
práva subjektu údajů byl neslučitelný se svobodou projevu či právem 
na informace.“  
 
 

doplněna důvodová zpráva. 

§ 15 odst. 8 – zmíněná povinnost bude 
vypuštěna a dojde k úpravě důvodové 
zprávy. 

§ 15 odst. 7 – obáváme se, že by již 
došlo k dalšímu znejasňování úpravy, 
neakceptováno. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

Čl. 33 a 34 Nařízení 
 
Zákon nijak neřeší (dočasně) duplicitní úpravu data breaches v GDPR 
(resp. porušení zabezpečení osobních údajů) a ZEKu (resp. porušení 
ochrany osobních údajů). Připravuje se úprava v tomto směru? 
 

Vysvětleno. 

Vztah mezi Obecným nařízením a 
Směrnicí o soukromí 
v el.komunikacích, kterou implementuje 
zákon o el.komunikacích, je výslovně 
upraven čl. 95 Obecného nařízení. 
Z povahy věci řešení tohoto střetu 
nepřísluší vnitrostátnímu právu. 
Podrobnou novou úpravu může přinést 
návrh na nahrazení výše uvedené 
Směrnice novým Nařízením o soukromí 
v el. komunikacích. 
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Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

§ 50 návrhu zákona (činnosti úřadu): 
 
Do odst. 1 uvedeného paragrafu navrhujeme doplnit závazek Úřadu 
dbát na vyváženost mezi ochranou osobních údajů na straně jedné a 
zpracováním osobních údajů za účelem výkonu svobody projevu a 
informací na straně druhé.  
 

Neakceptováno. 

Uvedené již vyplývá ze zásad činnnosti 
veřejné správy, která se pohybuje 
v ústavním rámci a střetávající se 
práva a zájmy musí řešit vyváženě a 
proporcionálně. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

§ 61 návrhu zákona:  
 
Není zcela jasné, proč je mezi sankcionovatelná ustanovení zahrnut i 
článek 11. 
 

Vysvětleno. 

Čl. 11 Obecného nařízení je 
sankcionován podle čl. 83(4)(a) téhož. 
S tím nelze v rámci adaptace nic dělat. 
Smyslem § 61 je vtáhnout sankce 
stanovené Obecným nařízením do 
českého systému správního trestání. 

Spolek pro 
ochranu 
osobních údajů 

§ 62 návrhu zákona: 
 
V podnikatelské praxi se zvedá nevole kvůli snížení pokut pro orgány 
veř. moci v § 62 na 10 mil. Kč. Společně s čl. 83 /7 GDPR se jeví jako 
protiústavní a diskriminační norma. 
 

Neakceptováno. 

Horní hranice trestu pro orgány veřejné 
moci zůstává nezměněna (je stejná, 
jako doposud). Z poznatků praxe ani 
nevyplývá potřeba horní hranici pokuty 
vůči orgánům veřejné moci zvyšovat. 

Některá připomínková místa naopak 
požadovala vynětí orgánů veřejné moci 
ze sankční pravomci Úřadu. Což zná 
právní řád řady evropských zemí, kde 
je trestání orgánů veřejné moci 
nepředstavitelné (a není v tom 
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spatřován ústavní deficit). 

Trest ve výši např. 0,5 mld Kč by navíc 
nebyl trestem ani tak pro sankcionový 
orgán, ale spíše pro Ministerstvo 
financí, které by muselo provést 
odpovídající rozpočtový přesun, aby 
bylo možno pokutu uhradit, a přitom 
byly zachovány min. mandatorní výdaje 
pokutovaného orgánu. 

Stran soukromoprávních subjektů je 
třeba upozornit, že trest nesmí být přes 
nominálně široká rozpětí likvidační.  

Pro úplnost dodejme, že orgány 
veřejné moci jsou v jiném postavení, 
než soukromé subjekty, nejde tedy o 
rozdílné zacházení ve stejných 
případech. 

Česká Televize 
Co se týká § 15 návrhu zákona, jsou připomínky ČT vyjádřeny ve 
společném stanovisku Asociace televizních organizací (ATO), který byl 
projednán v ATO a který MV doručila jeho jednatelka. Máme totiž za to, 
že nelze přehlédnout jeden z cílů GDPR, tedy posílit práva fyzických 
osob v evropské kultuře, který míří proti zneužívání osobních údajů, 
což se rozhodně nevyskytuje u televizního vysílání zpravodajských, 
publicistických, dokumentárních a uměleckých pořadů, kde je součástí 
každodenní činnosti provozovatelů televizního vysílání redakční, 
editoriální, resp. dramaturgická odpovědnost, na rozdíl od některých 
jiných platforem, které nepatří mezi sdělovací prostředky. Kromě toho 
mají sdělovací prostředky v demokratické společnosti nezastupitelné 
místi při realizaci svobody projevu. 

Neakceptováno. 

Návrh je formulován tak, že neguje celé 
navržené znění § 15, a zavádí plošnou 
výjimku z Obecného nařízení, 
v rozporu s limity a účelem čl. 85 
Obecného nařízení.  

Návrh ATO zároveň směřuje daleko 
pod úroveň i nynějšího standardu 
ochrany soukromí a osobních údajů, 
jak je nastavena v občanském 
zákoníku (srovnej § 89 a 90 OZ), a 
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nebývale upřednostňuje volné 
nakládání s osobními údaji před jejich 
ochranou, až na zcela výjimečné 
případy, kde ochranu připouští. 
Takovýto návrh je pro MV i ÚOOÚ 
zcela nepřijatelný a je i zcela 
protikladný s účelem Obecného 
nařízení (posílení ochrany a její 
vymahatelnosti).  

Účelem § 15 je pokud možno 
zachování statu quo, nikoliv naprosté 
rozvolnění.  

Žádoucí není ani založení právní 
nejistoty plynoucí z nutnosti ad hoc 
posuzovat všechny otázky týkající se 
svobody tisku dle specifického testu 
proporcionality, mimo úpravu 
Obecného nařízení či zákona. 

Návrh zákona dle názoru předkladatele 
naopak dostatečně reflektuje potřebu 
vyvažování konkurujících si zájmů 
(informace vs. soukromí), proto i 
s ohledem na snahu zachovat 
dosavadní právní stav by v činnosti 
televizních médií nemělo dojít 
k zásadním změnám. Úprava zároveň 
musí pamatovat i na média méně 
odpovědně zacházející s osobními 
údaji. 

Podrobněji viz níže k návrhu ATO. 
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Česká Televize 
Pokud jde o institut pověřence, není uvedeno explicitně, že se na 
Českou televizi (případně na Český rozhlas) nebude vztahovat 
povinnost jej ustanovit. V návrhu důvodové zprávy k adaptačnímu 
zákonu je sice dle našeho názoru správně vyložen pojem veřejného 
subjektu ve vztahu k článku 37(1)(a) GDPR, kterým není kontrola ze 
strany veřejnosti, ani kontrola s veřejnými prostředky, jako u zákona č. 
106/1999 Sb. a dalších předpisů o přístupu k informacím, ale lepší 
ochrana údajů v případech, kdy existuje dostatečná formální 
nerovnováha mezi subjektem údajů a správcem, např. protože 
příslušný zákon, podle kterého se správce řídí, může stanovit řadu 
omezení práv subjektů údajů. Navrhujeme proto, aby v ust. § 13 
adaptačního zákona byl připojen ještě druhý odstavec, který by 
obsahoval negativní výčet, podle něhož se za veřejný subjekt pro účely 
tohoto zákona nepovažuje Česká televize (případně Český rozhlas, za 
který však nejsme oprávněni se vyjadřovat). 

Neakceptováno. 

I s ohledem na úpravu definice 
veřejného subjektu („orgán zřízený 
zákonem, který plní zákonem 
stanovené úkoly ve veřejném zájmu“) 
je zjevné, že ČT ani ČRo nejsou 
veřejnými subjekty pro účely § 13, resp. 
čl. 37(1)(a) Obecného nařízení. 

Negativní výčet nepovažujeme za 
vhodné řešení už z důvodu, že by 
zřejmě nikdy nebyl úplný, a zároveň by 
podléhal změnám. Veřejný subjekt má 
být zároveň definován povahou své 
činnosti a rolí při výkonu veřejné moci, 
nikoliv ad hoc zařazováním na seznam. 

 

Asociace 
televizních 
organizací (ATO) 

Navrhuje se doplnění § 15 o závěrečný odstavec v následujícím znění: 
 
„Ustanovení tohoto zákona a kapitoly II (zásady), kapitoly III (práva 
subjektu údajů), kapitoly IV (správce a zpracovatel), kapitoly V 
(předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizace), kapitoly VI (nezávislé dozorové úřady), kapitoly VII 
(spolupráce a jednotnost) a kapitoly IX (zvláštní situace, při nichž 
dochází ke zpracování osobních údajů) nařízení 2016/679/EU, se 
nevztahují na zpracování osobních údajů k vědeckému nebo 
uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné 
zpravodajství, ledaže by výkon takovéto svobody projevu a informací 
zasahoval zjevně nepřiměřeným způsobem do práva na ochranu 
osobních údajů fyzických osob.“ 
 

Neakceptováno 

Návrh ATO je formulován tak, že 
v podstatě neguje celé navržené znění 
§ 15, a zavádí plošnou výjimku z 
Obecného nařízení. 

Návrh ATO směřuje daleko pod úroveň 
i nynějšího standardu ochrany 
soukromí a osobních údajů, jak je 
nastavena v občanském zákoníku 
(srovnej § 89 a 90 OZ), a nebývale 
upřednostňuje volné nakládání s 
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Též se navrhuje změnit název ustanovení na zpracování pro „vědecké, 
umělecké a zpravodajské“ , za účelem sladění terminologie s národní 
úpravou. 
 
Návrh je obsáhle odůvodněn zejména důrazem na svobodu tisku.  
 
Na základě konečného znění předloženého do mezirezortního 
připomínkového řízení je pak trváno na předloženém návrhu, neboť 
návrh MV není koncepčně zcela v pořádku, standardy ochrany 
osobních údajů by měly být aplikovány na novinářskou činnost až 
tehdy, pokud by výkon svobody projevu a informací zasahoval zjevně 
nepřiměřeným způsobem do práva na ochranu osobních údajů a 
fyzických osob. 
 
Návrh MV nesplňuje požadavek nezbytnosti zásahu do základního 
práva a subsidiarity, tedy že nestačí ochrana prostředky soukromého 
práva. Standardy ochrany jsou na novinářskou činnost aplikovány příliš 
plošně, jakož i pravomoci kontrolních orgánů, které mohou mít na 
novinářskou činnost rdousící efekt. 
 
 
 

osobními údaji před jejich ochranou, až 
na zcela výjimečné případy, kde 
ochranu připouští. 

Návrh dále neguje vůbec jakoukoliv 
ochranu osobních údajů, vyjma 
občanskoprávní, via facti tak neguje i 
práva subjektů údajů, která jim náleží a 
náležela již na základě platného 
zákona č. 101/2000 Sb. Aniž by však 
bylo vysvětleno, v čem je vadná 
dosavadní úprava zákona č. 101/2000 
Sb., který je implementací směrnice 
95/46/ES, na niž Obecné nařízení jen 
plynule navazuje. A proč má být 
subjekt údajů (výlučně) ve vztahu 
k médiím chráněn leda občanskoprávní 
cestou a veřejnoprávní ochrana se zde 
nemá uplatnit (dodejme, že 
soukromoprávní cesta neřeší např. 
otázky širšího narušení ochrany 
osobních údajů, úroveň zabezpečení 
ochrany osobních údajů, kontrolní 
činnost, otázky veřejného zájmu atd.). 

Takovýto návrh je pro MV i ÚOOÚ 
(jako spolugestora zákona) zcela 
nepřijatelný a je i zcela protikladný s 
účelem Obecného nařízení (posílení 
ochrany a její vymahatelnosti).  

Účelem § 15 je pokud možno 
zachování statu quo, nikoliv naprosté 
rozvolnění a návrat před r. 2000, 
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potažmo směrnici 95/46/ES.  

Předložený návrh zákona dle názoru 
předkladatele dostatečně reflektuje 
potřebu vyvažování konkurujících si 
zájmů (informace vs. soukromí), proto i 
s ohledem na snahu zachovat 
dosavadní právní stav by v činnosti 
televizních médií nemělo dojít k 
zásadním změnám.  

Návrh ATO by dále založil vážnou 
právní nejistotu správců i subjektů 
údajů, neboť by nebylo zřejmé, kdy se 
Obecné nařízení nařízení uplatní, a kdy 
nikoliv, každý případ by musel být ad 
hoc rozhodován a posléze judikován, 
což by vedlo min. k poměrně dlouhému 
období chaosu, nejistoty, příp. i 
svévole. 

Podle č. 85(2) Obecného nařízení mají 
členské státy zároveň stanovit 
„nezbytné odchylky a výjimky“ 
z uvedených kapitol Obecného 
nařízení, za účelem sladění ochrany 
osobních údajů a svobody projevu, 
přičemž plošná výluka není výjimkou 
ani odchylkou, ani uvedením do 
souladu. Česká republika by překročila 
rámec Obecného nařízení. 

Vzhledem k tomu, že výjimky mají být 
vykládány restriktivně, přináší jasně 
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definované výjimky z konkrétních 
povinností správcům naopak podstatně 
vyšší míru právní jistoty a jedná se 
zároveň o uvvádění do souladu. 

Nelze též neupozornit, že návrh zákona 
byl připravován po řadu měsíců 
společně i se zástupci členů ATO 
(Česká televize, TV Prima, TV Nova), 
aniž by tito navrhli takto radikální 
řešení, téměř vylučující ochranu 
soukromí a osobních údajů a ocitající 
se mimo zmocnění založené Obecným 
nařízením. V rámci pracovní skupiny 
složené ze zástupců tisku, televizních 
médií, Ministerstva kultury, Úřadu vlády 
a ÚOOÚ byla identifikována všechna 
problematická místa Obecného 
nařízení a navrženo odpovídající 
řešení, aby nebyla dotčena svoboda 
tisku či nebyla nedůvodně omezována, 
ztěžována či komplikována novinářská 
činnost. Výsledkem řady měsíců 
činnosti této skupiny je pak i konečný 
návrh § 15, byť na základě výsledků 
mezirezortního připomínkového řízení 
doznal ještě určitých menších změn 
(srovnej připomínky ostatních 
připomínkových míst, viz výše, a 
konečné znění). 

Tento návrh je kompromisem mezi 
všemi dotčenými subjekty, zahrnujícími 
zástupce tisku, médií obecně, 
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vydavatelů, kultury a ÚOOÚ. 
Předkladatel se pohyboval mezi 
protikladnými požadavky, z jedné 
strany návrhy na liberálnější řešení, a 
z druhé strany požadavky na 
intenzivnější ochranu osobních údajů. 
Výsledek je kompromisem, který 
nakonec akceptuje Úřad pro ochranu 
osobních údajů, vítá Ministerstvo 
kultury a nerozporují ani Nejvyšší soud 
a Ústavní soud, coby instituce 
nejpovolanější k výkladu otázek 
soukromí, osobnostních práv a 
základních práv a svobod. 

Proto předkladatel hodlá na tomto 
návrhu setrvat, a in concreto ani stran 
koncepčního přístupu k věci 
(jednostranné a krajně disproporční 
upřednostnění informací na úkor 
soukromí a ochrany osobních údajů) se 
s návrhem ATO nemůže ztotožnit.  

Pro úplnost se podává, že název i 
vymezení § 15 respektuje terminologii 
Obecného nařízení, na druhé straně se 
v důvodové zprávě vypořádává s širším 
pojetím novinářské (žurnalistické) 
činnosti, neomezující se např. jen na 
tradiční zpravodajství či noviny. 

Zároveň se předkladatel snažil 
v maximální možné míře zohlednit 
relevantní a konstruktivní požadavky 
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tisku a médií alespoň v důvodové 
zprávě, aby byla ustanovení vykládána 
v souladu s cíli úpravy (nezužovat 
stávající prostor svobody tisku). 

V Praze 24. března 2018 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Beňák Podpis: 
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