
X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 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: 

UZSČR – 
připomínky řešit 
spolu s HKČR, 
KZPS a SPDČR 

1. Doplnění o změnu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

(ZPOJ) 

I) Zpracování údajů o zdravotním stavu při výkonu 

činnosti pojišťovnictví 

Návrh: Zakotvit zpracování zvláštní kategorie osobních 
údajů (zejména údajů o zdravotním stavu) při výkonu činnosti 
pojišťoven na základě čl. 9 odst. 4 GDPR do § 6 ZPOJ a 
provázání s §129b ZPOJ 
Odůvodnění: 
Zpracování osobních údajů je integrální součástí činnosti 
pojišťovnictví, ať už se jedná o samotné uzavírání pojistných smluv, 
hodnocení a rozkládání rizik, underwriting anebo šetření a likvidace 
pojistných událostí. Pro výkon činnosti pojištění a tudíž pro uzavření 
pojistné smlouvy u určitých pojistných produktů je absolutně 
bezpodmínečné zpracovávat osobní údaje o zdravotním stavu. Bez 
jejich zpracování není možné správně vyhodnotit pojistné riziko a 
stanovit výši pojistného a dále správně a odpovědně plnit veškeré 
činnosti pojišťovny s tím související v průběhu trvání pojistného 
vztahu a případné likvidace pojistných událostí. 
V oblasti zpracování údajů o zdravotním stavu proběhlo jednání 
zástupců ČAP a Úřadu pro ochranu osobních údajů, kdy Úřad 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo v kontextu návrhů ze strany 
MF. 

Zpracování osobních údajů o zdravotním 
stavu při výkonu činnosti pojišťovnictví je 
součástí obecné části důvodové zprávy, 
připravené ve spolupráci s ČAP, 
ÚOOÚ, MF a MSp, protože se týká jak 
pojmu „citlivých osobních údajů“, tak 
vztahu nařízení 2016/679 a dalších 
předpisů, která pracuje v souladu 
s požadavkem připomínkujícího místa i 
s titulem podle čl.9(2)(f) nařízení 
2016/679.  
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inklinoval ve shodě s podkladovým materiálem ČAP 
k bezsouhlasovému režimu v rámci odchylky v čl. 9 odst. 1 
písm. f)  GDPR (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků). 
Tento preferovaný pragmatický postoj musí být samozřejmě založen 
na plné informovanosti subjektu údajů. Informační povinnost, a to i za 
případného zvýšení byrokratické zátěže vede k nenarušení důvěry, 
eliminaci rizik a transparentnosti. 
Úřad též pozitivně kvitoval a doporučil zakotvení takové úpravy 
sektorovou legislativou v souladu s čl. 9 odst. 4 GDPR. Článek 9 
odst. 4 GDPR umožňuje členským státům zachování či zavedení 
dalších podmínek, včetně omezení, pokud jde o zpracování 
genetických údajů, biometrických údajů či údajů o zdravotním stavu. 
V současné době se diskutuje podobná možnost zakotvení pro výkon 
činnosti pojišťovnictví i v ostatních členských státech (např. UK a 
DE). V sousedním členském státě Slovensku pojali tento článek 9 
odst. 4 GDPR, tak že umožnili pojišťovnám bezsouhlasně 
zpracovávat údaje o zdravotním stavu a biometrických a genetických 
údajů. V návrhu slovenského zákona o ochraně osobních údajů v § 
82 odst. 5 se stanoví: „Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické 
údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom 
základe uvedenom v osobitnom predpise alebo medzinárodnej 
zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná“.  
Ve slovenském zákoně o pojišťovnictví je poté v § 78 odst. 1 písm. a) 
bod 4e. výslovně uvedeno: 
„Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania 
možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania 
pojistných zmlúv a správy poistenia a na ďalšie účely uvedené v 
odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osob 
při každom uzavieraní poistnej zmluvy povinní poisťovni, pobočke 
poisťovne z iného členského štátu a pobočke zahraničnej poisťovne 
na jej žiadosť poskytnúť doklady a údaje preukazujúce zdravotný 
stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika při uzavretí poistnej 
zmluvy a na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie.“ 
V České republice považujeme za vhodné upravit § 6 odst. 6 
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zákona o pojišťovnictví tak, aby byla ponechána oprávnění v něm 
uvedená a současně byla zakotvena paušální možnost zpracování 
údajů o zdravotním stavu klientů pojišťoven a třetích osob bez 
jejich souhlasu v návaznosti na účely spjaté s pojišťovnictvím. 
Návrh změny znění § 6 odst. 6 ZPOJ a doplnění odst. (7),(8) a 
(9): 
§6 
(6) Pojišťovna a zajišťovna při provozování pojišťovací nebo 
zajišťovací činnosti zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel a 
veřejně dostupných údajů; takové zpracování osobních údajů se 
považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti 
správce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.  
(7) Pojišťovna při provozování pojišťovací činnosti dále 
zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, včetně osobních 
údajů o zdravotním stavu, a to pro účely 

a. modelace, návrhu a uzavření či změny pojistné smlouvy, 

b. upisování pojistného rizika, 

c. správy pojištění, ukončení pojistné smlouvy, 

d. vyšetřování a prevence podvodů a jiné protiprávní 

činnosti, 

e. likvidace pojistné události, 

f. obhajoby právních nároků a 

g. zajištění. 

(8) Pro zajištění ochrany osobních údajů a základních práv a 
svobod subjektů osobních údajů pojišťovna při zpracování 
osobních údajů v rámci provozování pojišťovací činnosti podle 
odstavců 6 a 7 zavede následující opatření:  

a) zajistí výkon funkce pověřence pro ochranu osobních 
údajů, 

b) v záznamech o zpracování osobních údajů uvede 
kategorie osobních údajů zpracovávaných pro účely 
podle odstavce 7,  
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c) průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, které je povinna poskytovat subjektům 
údajů při získávání osobních údajů od subjektu údajů. 

(9) Na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, včetně 
osobních údajů o zdravotním stavu, zajišťovnou při výkonu 
zajišťovací činnosti se použijí ustanovení odst. 7 a odst. 8, písm. 
b) a c) přiměřeně. 
Návrh související změny znění §129b odst. 1 ZPOJ: 
 
§129b 
Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího 
protiprávního jednání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí 
informace o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a 
právnických osob a jeho zprostředkování, včetně informací o 
zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na 
škodné nebo pojistné události, a to i prostřednictvím právnické 
osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani pojišťovacím 
zprostředkovatelem. Vzájemné informování a sdílení informací dle 
předchozí věty zahrnuje i údaje o zdravotním stavu. 

II) Otázka zpracování osobních údajů v případě 

profilování 

Návrh: Úprava ZPOJ s ohledem na možnost zpracovávat údaje 
pojišťovnami v případech profilování (scoringu) v rámci 
automatizovaných rozhodnutích v souladu s GDPR a za 
podmínek uvedených v čl. 22 GDPR. 
Odůvodnění: 
Dle čl. 22 odst. 1 a 2 písm. b) GDPR má subjekt údajů právo nebýt 
předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování včetně profilování, ledaže je to 
povoleno právem Unie nebo členského státu.  
Je zřejmé, že pojišťovací činnost je na možnosti profilování (např. 
scoring) závislá. Pro zajištění odpovídající ceny pojistného, musí být 
riziko oceněno právě na základě profilování, k čemuž často dochází 
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právě automatizovanými metodami. 
ČAP si je vědoma, že v případě automatizovaného individuálního 
rozhodování založeném na zvláštních kategoriích osobních údajů dle 
čl. 22 odst. 4 GDPR je taktéž nutné přijmout opatření zajišťující 
ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů. 
Návrh znění nového ustanovení zákona o pojišťovnictví: 
(1) Pojišťovna a zajišťovna je oprávněna při výkonu pojišťovací 
a zajišťovací činnosti, zejména pro účely určení výše pojistného 
rizika či výše pojistného a pro účely prevence a odhalování 
pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, činit 
individuální rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném 
zpracování osobních údajů, včetně profilování, která mají právní 
účinky na pojištěné, pojistníky, osoby oprávněné z pojištění, 
zájemce o pojištění či pojišťovací zprostředkovatele nebo se 
jich jinak významně dotýkají. Tato rozhodnutí mohou být 
založena též na údajích o zdravotním stavu. 
(2) V případě vydání rozhodnutí podle odstavce 1 umožní 
pojišťovna nebo zajišťovna, která rozhodnutí vydala, fyzické 
osobě, která byla předmětem takového rozhodnutí, 
jednoduchou cestou požádat o lidský zásah.  

III) Úprava ZPOJ - možnost zpracovávat údaje z rejstříku 

trestů v souvislosti s § 68 návrhu zákona o distribuci 

pojištění a zajištění 

Návrh:Oprávnění pojišťoven získávat a zpracovávat údaje 
z rejstříku trestů bez souhlasu subjektu údajů pro účely 
ověřování důvěryhodnosti/bezúhonnosti pro dodržení 
právní povinnosti uložené zvláštními zákony 

Odůvodnění: 
Návrh nového zákona o distribuci pojištění a zajištění ve znění, 
předloženém do vlády, v § 68 neobsahuje podmínky důvěryhodnosti 
fyzických a právnických osob. Pro posouzení důvěryhodnosti 
zastoupeným je potřeba ověřit jeho trestní bezúhonnost. Ta se 
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standardně prokazuje výpisem z rejstříku trestů.  
Dle čl. 10 GDPR je zpracování osobních údajů týkajících se 
rozsudků v trestních věcech a trestných činů možné, pokud je 
prováděno pod dozorem orgánu veřejné moci anebo pokud je 
oprávněné podle práva Unie či členského státu poskytujícího vhodné 
záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů. 
Navrhujeme vložit nové ustanovení do ZPOJ upravující obecně 
možnost zpracovávat údaje z rejstříků trestů i bez souhlasu 
subjektu údajů v případě plnění povinnosti stanovené zvláštním 
právním předpisem. 

IV) Čl. 23 odst. 1 písm. d), e), g) a j) GDPR 

Připomínka uplatňovaná i k §10 samotného návrhu zákona o 
zpracování osobních údajů 

Návrh: ZPOJ - zakotvení možnosti omezení rozsahu některých 
povinností a práv uvedených v příslušných článcích 
GDPR na základě čl. 23 odst. 1 písm. d), e), g) a j) GDPR  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.   

Předkladatel se nedomnívá, že 
subsidiární výjimky podle § 10 by měly 
být použitelné pro ochranu všech cílů, 
včetně cílů tak širokých, jako je 
vymáhání občanskoprávních nároků 
nebo ochrana práv jiných osob.  

Předkladatel nicméně pečlivě vyhodnotil 
použitelnost výjimek z nejdůležitějších 
práv subjektů údajů (srov. čl. 14(5)(b), čl. 
17(3)(e), čl. 18(2)) podle tohoto nařízení. 
Předkladatel vyhodnotil, že pro ochranu 
oprávněných zájmů a práv a svobod 
druhých je zapotřebí umožnit výjimku 
z článku 15, kterou zapracoval do svého 
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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 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. 
Toto zakotvení se nám nezdá šťastné. 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.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 (uvádíme včetně krátkého odůvodnění a 
sledovaného zájmu zvolené potřeby): 

 Omezení práva na informace a práva na přístup, a to vůči 

třetím osobám v rámci pojistného vztahu (nikoli však vůči 

pojistníkovi a pojištěnému), jako jsou obmyšlení, a dále vůči 

třetím osobám, kterých se osobní údaje týkají pouze 

zprostředkovaně (např. v případě vyplnění části zdravotního 

dotazníku o rodinné anamnéze vůči osobě, k níž se tyto údaje 

také vztahují, v případě údajů ošetřujícího lékaře a údajů 

osoby zúčastněné na pojistné události).  

Důvodem pro přijetí tohoto omezení je nutnost zajistit, že důvěrnost 
informací o uzavřených pojištěních (typicky např. o životních 

návrhu § 10 odst. 3. Ochrana proti 
podvodům je podle recitálu (47) nařízení 
2016/679 součástí ochrany oprávněných 
zájmů.  

V tomto smyslu doplněna důvodová 
zpráva. 
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pojištěních) nebude prolamována obecnými instituty předvídanými 
GDPR. Dále je nezbytné předejít případům, kdy by osoby, jichž se 
určité údaje týkají pouze zprostředkovaně, omezovaly možnost užití 
těchto údajů v rámci pojistného vztahu.   
Sledovaným zájmem, odůvodňující přijetí tohoto omezení, je ochrana 
samotných pojistníků a pojištěných – subjektů údajů ve smyslu čl. 23 
odst. 1 písm. i) GDPR.  

 Omezení práv osob v souvislosti s vyšetřováním a 

prevencí pojistných podvodů a dalšího protiprávního 

jednání, a to: 

o práva na omezení zpracování u nepřesných údajů osob 

oprávněných z pojištění a  

o práva na informace, přístup, opravu, námitku a výmaz 

vůči osobám, jejichž údaje je nezbytné pro tyto účely 

zpracovávat.  

Důvodem pro přijetí prvního z těchto omezení je nutnost zajistit, že i 
do budoucna bude možné zpracovávat veškeré relevantní údaje, byť 
subjekt jejich přesnost napadl (např. pokud by se subjekt z důvodu 
namítané nepřesnosti domáhal odstranění údajů, které indikují 
neoprávněnost pojistného plnění, popř. dokonce spáchání pojistného 
podvodu). Druhé z těchto omezení je pak přijímáno z důvodu, že 
výkon těchto práv v plném rozsahu by mohl zmařit dosažení 
sledovaného účelu (subjekty údajů, jichž se údaje, by mohly 
omezovat možnost užití těchto údajů v rámci vyšetřování a prevence 
pojistných podvodů), resp. ani často nebude technicky zajistitelný 
(pojistitel často na tyto osoby nebude mít kontaktní údaje, popř. 
dokonce ani nebude znát jejich identitu). Takové omezení v určitém 
rozsahu zakotvuje v současné době i § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na nějž třeba odkazuje 
ustanovení § 54 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu (AML). Z důvodu výše uvedeného navrhujeme sektorovou 
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úpravu v ZPOJ a též odpovídající úpravu AML, jak uvádíme níže. 
Sledovaným zájmem, odůvodňující přijetí tohoto omezení, je 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů ve smyslu 
čl. 23 odst. 1 písm. d) GDPR, prevence, vyšetřování, odhalování a 
stíhání porušování etických pravidel regulovaných povolání (poj. 
zprostř. apod.) ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. g) GDPR, ochrana práv 
pojistitelů ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. i) GDPR a vymáhání 
občanskoprávních nároků ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. j) GDPR. 

 Omezení práva pojistníka na portabilitu, s výjimkou údajů o 

době trvání smluvního vztahu a o plnění práv a povinností ze 

smluvního vztahu. 

Důvodem pro přijetí tohoto omezení je skutečnost, že pojistitelé 
v současnosti hradí za pojistníky a pojištěné celou řadu vyšetření a 
posudků, a to v průběhu celého pojistného vztahu. V případě 
neomezené portability těchto údajů by již tento ekonomický model, 
pro pojistníky výhodný, nebyl udržitelný.  
Sledovaným zájmem, odůvodňující přijetí tohoto omezení, je ochrana 
práv pojistníků a pojistitelů ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. i) GDPR. 

Tato připomínka je zásadní. 

UZSČR 
2. V souvislosti s použitelností GDPR dále navrhujeme i úpravu § 54 

odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(AML), které odkazuje na omezení zakotvené v ustanovení § 3 

odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, tak aby tento AML zákon reflektoval návrh zákona o 

zpracování osobních údajů a GDPR a minimálně zachoval 

možnosti omezení práv a povinností, kterými disponují v AML 

zákoně uvedené osoby již za současného stavu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  

Předkladatel do změnového zákona 
vložil novelu zákona č. 253/2008 Sb. 
připravenou ve spolupráci MF a MV.  
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UZSČR 3. § 2828 Občanského zákoníku 

Návrh: Potřeba reflektovat a provázat výše navržené 
doplnění §6 ZPOJ ve změně § 2828 a §2864 OZ tak, aby 
neupravoval problematiku ochrany osobních údajů (ta je/bude 
řešena v zákoně o pojišťovnictví a GDPR) 
Odůvodnění: 
V návaznosti na výše uvedené a diskuzi s Úřadem se navrhuje 
případná změna § 2828 a §2864 OZ s cílem zajistit sladění s 
bezsouhlasovým režimem dle GDPR. 
Dle této úpravy je vyžadován souhlas pojištěného s předáváním 
údajů o zdravotním stavu na popud pojistitele pro účely určení výše 
pojistného rizika, výše pojistného nebo se šetřením pojistné události. 
Vzhledem k tomu, že v takové situaci pojišťovna zpracovává 
údaje o zdravotním stavu na základě odchylky uvedené v čl. 9 
odst. 2 písm. f) GDPR, jak i potvrzeno Úřadem, zdá se taková 
dikce § 2828 NOZ nejasná a může činit aplikační potíže.  
V praktické rovině cílem je, aby pojišťovny, které získaly přístup do 
zdravotní dokumentace, mohly takto získané údaje nadále 
zpracovávat a uchovávat a nebyly povinny zajistit jejich výmaz.  
Dle našeho názoru je potřeba § 2828 občanského zákoníku 
upravit tak, aby neupravoval problematiku ochrany osobních 
údajů (ta bude řešena v zákoně o pojišťovnictví a GDPR), ale 
rovinu přístupu ke zdravotnické dokumentaci a k záznamům o 
péči. Toto by mělo být jednoznačně vysvětleno v důvodové zprávě 
novely. Zákonnost zpracování osobních údajů o zdravotním stavu by 
měla být upravena ve zvláštním předpisu, kterým by měl být zákon o 
pojišťovnictví (resp. jeho navrhované ustanovení ve spojení s čl. 9 
odst. 4 GDPR).  
Dále považujeme za nutné, aby bylo ustanovení doplněno o 
vyloučení aplikace § 2649 občanského zákoníku, který vyžaduje pro 

Akceptováno jinak.  

Do důvodové zprávy doplněno po 
konzultaci s ÚOOÚ, MF a MSp i 
připomínkujícími místy vysvětlení vztahu 
nařízení 2016/679 a pravidel 
stanovených stávajícími předpisy 
v oblasti pojišťovnictví.  

Předkladatel se domnívá, že případné 
nové legislativní řešení problematiky 
přístupu k některým osobním údajům 
v rámci pravidel OZ a dalších 
vnitrostátních předpisů přesahuje rámec 
adaptace právního řádu na Obecné 
nařízení.  
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zpřístupnění záznamů o péči o zdraví výslovný souhlas 
ošetřovaného. Toto ustanovení počítá s tím, že v některých 
případech nebude aplikováno „…Nestanoví-li zákon něco jiného, 
nelze záznamy zpřístupnit…“. Proto je takovéto vyloučení v pořádku i 
z hlediska legislativně technického. 
 
Návrh změny znění § 2828 odst. 1 a § 2864 OZ: 
§2828 
(1) Jsou-li pro to důvody související s určením výše pojistného rizika, 
výše pojistného nebo se šetřením pojistné události, může pojistitel 
požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu 
nebo příčiny smrti pojištěného, pokud k tomu byl pojistiteli dán 
souhlas poškozeného. Zjišťování se provádí i na základě zpráv a 
zdravotnické dokumentace vyžádaných osobou provozující 
zdravotnické zařízení, kterou pojistitel pověřil, od ošetřujících lékařů, 
a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným 
zdravotnickým zařízením. 
(2) Bylo-li ujednáno, že pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, 
může pojistitel požadovat údaje o jeho zdravotním stavu a na 
základě souhlasu pojistníka přezkoumávat jeho zdravotní stav 
způsobem podle odstavce 1. 
§ 2864 
Pojistitel má právo zjišťovat při šetření škodné události údaje o 

zdravotním stavu nebo o příčině smrti poškozeného, udělí-li mu 

k tomu poškozený nebo jiná oprávněná osoba souhlas; § 2828 se 

použije obdobně.  

Tato připomínka je zásadní. 

UZSČR 4. Doplnění o změnu zákona č.168/1999 Sb. 

I) Změna a doplnění § 15 odst. 10 zákona č. 168/1999 Sb. 

Akceptováno jinak.  

Do důvodové zprávy doplněno po 
konzultaci s ÚOOÚ, MF a MSp i 
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Návrh níže reflektuje potřebu úpravy odkazu na GDPR v zákoně č. 
168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
Návrh změny znění § 15 odst. 10 zákona č. 168/1999 Sb. 
§15 
(10) Zpracování osobních údajů pojistitelem nebo Kanceláří v 
souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona se považuje za 
zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle 
zákona upravujícího ochranu osobních údajů přímo použitelného 
předpisu Evropské unie. Zpracování osobních údajů o 
zdravotním stavu v souvislosti s plněním povinností podle 
tohoto zákona se považuje za zpracování nezbytné pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. 

Tato připomínka je zásadní. 

připomínkujícími místy vysvětlení vztahu 
nařízení 2016/679 a pravidel 
stanovených stávajícími předpisy 
v oblasti pojišťovnictví.  

Předkladatel se domnívá, že případné 
nové legislativní řešení problematiky 
přístupu k některým osobním údajům 
v rámci pravidel OZ a dalších 
vnitrostátních předpisů přesahuje rámec 
adaptace právního řádu na Obecné 
nařízení.  

 

UZSČR 
5. Doplnění o změnu/zrušení části zákona č. 164/2013 Sb., o 

mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů 

I) § 13s odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů 

Návrh: Zrušení § 13s odst. 2 a sladění provázanosti a 
terminologie § 13s odst. 1, 3 a 4 s čl. 33 a 34 GDPR 
 
Odůvodnění: 
§ 13s odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb. stanoví povinnost informovat 
subjekt údajů v případě narušení bezpečnosti týkající se údajů o 
oznamované osobě, které zřejmě bude mít dopad na ochranu 
osobních údajů nebo na její soukromí. § 13s odst. 3 stanoví 
povinnost oznámení ústřednímu kontaktnímu orgánu, v odst. 1 se 
zakotvuje povinnost informovat oznamovanou osobu o 

Vysvětleno. 

Podle názoru předkladatele je 
předmětné ustanovení zákona o 
mezinárodní spolupráci při správě daní 
samo provedením práva EU. Je tedy 
možné vycházet z toho, že jde o úpravu 
speciální vůči nařízení 2016/679.  
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shromažďování údajů a odst. 4 řeší zveřejňování informací a postupů 
náležité péče. 
Článek 34 GDPR zakotvuje povinnost a postup oznamování případů 
porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů. Článek 33 
zakotvuje obdobnou povinnost oznamování dozorovému úřadu. 
Vzhledem k přednosti práva EU se od použitelnosti GDPR bude 
postupovat podle tohoto čl. 34 GDPR. Výše uvedený § 13s odst. 2 
sepravděpodobně stanem nadbytečným.  
Pro zajištění právní jistoty a pro vyloučení interpretačních 
pochybností navrhujeme zrušit § 13s odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb. 
Dále je vhodné upravit provázanost GDPR s § 13s odst. 1, 3 a 4 
zákona č. 164/2013 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

MPO 
Upozorňujeme předkladatele, že přestože se změna zákona o Policii 
ČR (§ 39) výrazně dotýká působnosti Českého telekomunikačního 
úřadu, nebyl tento v rámci meziresortního připomínkového řízení 
zahrnut mezi připomínková místa ve smyslu čl. 16 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Požadujeme, aby uvedená změna 
zákona o Policii ČR byla s Českým telekomunikačním úřadem 
projednána. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPO 
V části sedmé bodu 1 upozorňujeme, že vkládat za § 2a nový § 2aa 
patrně není možné – doporučujeme zvolit jinou legislativní techniku – 
ustanovení patrně bude nutné vložit na jiné místo v normativním 
textu. Obdobnou úpravu bude patrně nutné provést v části osmé 
(bod 4) 

Neakceptováno.  

Nové ustanovení musí mít označení 
§ 2aa kvůli svému systematickému 
zařazení v textu již platného zákona 

MPO 
K důvodové zprávě, zvláštní části, části první, bodu 3: Doporučujeme 
v 5. odstavci rozvést, které členské státy se již rozhodly vztáhnout 
působnost směrnice i na vnitrounijní lety, případně které státy se 
rozhodly tak neučinit. Zároveň doporučujeme ve větě „Členským 

Akceptováno jinak.  
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státům je zahrnutí vnitřních letů do působnosti směrnice 2016/681 
silně doporučováno“ uvést, kdo a kdy takové doporučení učinil. V 6. 
odstavci pak doporučujeme uvést, jakého přibližně počtu 
vnitrounijních letů se povinnost bude týkat (tj. u kolika letů z 
celkového počtu lze očekávat zveřejnění v informaci v Úředním 
věstníku EU) a na jakém základě a jakým způsobem budou lety v 
Úředním věstníku EU zveřejňovány. 

DZ byla upravena.  

MPO K důvodové zprávě, zvláštní části, části druhé, § 80c: Doporučujeme 
zkontrolovat správnost příslušného textu důvodové zprávy, jelikož ta 
u § 80c popisuje situaci, kdy policejní orgán žádá jiný subjekt o 
poskytnutí informací. Naproti tomu samotný § 80c návrhu zákona 
upravuje situaci, kdy policejní orgán sám osobní údaje předává. 

Vysvětleno.  

Návrh přezkoumán. Jde o situaci, kdy 
policie předává určité osobní údaje 
v rámci dotazu do třetí země, protože 
k těmto údajům (např. IP adrese) hodlá 
zjistit další skutečnosti. Odpověď ze třetí 
země, resp. její přijetí policií, se 
nenormuje, protože to směrnice 
nevyžaduje a protože směrnice 
nezavazuje různé subjekty ve třetích 
zemích.  

Důvodová zpráva upravena.  

MPO K důvodové zprávě, zvláštní části, části třetí, § 15a: Doporučujeme 
vzhledem k závažnosti navrhované úpravy (zásah do ústavně 
chráněného práva na nedotknutelnost obydlí) v důvodové zprávě 
blíže rozvést, jak z dosavadní praxe činnosti GIBS, jejímž úkolem je 
prověřovat a vyšetřovat trestné činy vybraných pachatelů, vyplývá 
nutnost vstupovat do obydlí „pro ochranu života nebo zdraví osob 
anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a 
bezpečnosti“. 

Akceptováno.  

DZ upravena.   
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MZE 
K části druhé 
  
K bodům 2, 4 a 7 
     Požadujeme navrhované body vypustit.  
 
Odůvodnění: 
     Navrhovaná ustanovení nesouvisí s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů, jak je uvedeno v názvu zákona – „Návrh zákona 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
zpracování osobních údajů“. Novelu příslušných ustanovení je třeba 
řešit v samostatném návrhu zákona, kterým se mění zákon o Policii 
České republiky.  
     Současně upozorňujeme, že navrhovaná změna ustanovení § 34 
odst. 2 není v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, ač je to uvedeno v důvodové zprávě. 
Zcela se pomíjí skutečnost, že vyslovit propadnutí věci bez ohledu na 
poměr hodnoty věci k povaze přestupku je podle přestupkového 
zákona možné pouze v případě, vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo 
majetku nebo jiný obdobný zájem.  Navržená změna v zákoně o 
Policii ČR by však v rozporu s tím umožnila policistovi věc odejmout, 
aniž by byl povinen přihlížet k hodnotě věci. Takovouto právní úpravu 
lze považovat za nepřiměřený zásah do vlastnického práva 
dotčených osob. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Návrh je nezbytnou reakcí na opomenutí 
při přijímání zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. Bude přesně 
odpovídat znění právě uvedeného 
zákona. Policie se tak svým rozsahem 
oprávnění nebude lišit od správního 
orgánu. Hodnotu věci musí zvažovat, byť 
v některých případech v konkurenci 
s určitými zájmy. Otázka přiměřenosti 
zásahu do vlastnického práva byla již 
vyřešena zákonodárcem při přijímání 
reformy přestupkového práva. 
Oprávnění policie je nezbytnou 
podmínkou, aby již přiznané oprávnění 
následně mohl využít správní orgán.  

MZE 
K části patnácté 
  
K bodu 2 
     Požadujeme navrhované ustanovení § 53 odst. 4 daňového řádu 
upravit tak, aby netýkalo poskytnutí informací správcem daně 
poskytovateli veřejné podpory pro zveřejnění, při plnění informační 
povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého 
rozsahu.     
  
Odůvodnění:  

 

Akceptováno jinak.  

Ustanovení § 53 odst. 4 daňového řádu 
bylo vypuštěno.  
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Navrhovaná novela daňového řádu neumožňuje poskytnutí informací 
získaných správcem daně při správě daně poskytovateli veřejné 
podpory pro zveřejnění, při plnění jeho informační povinnosti dle 
právních předpisů EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 
1. Obecně k návrhu zákona 
Návrh zákona nese název „Zákon, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů“. Řada 
navrhovaných novel, však s přijetím zákona o zpracování osobních 
údajů nijak nesouvisí, nejde o materii regulující tuto oblast, a pouze 
je tohoto zákona „využito“ k úpravám a doplněním regulace, která 
s osobními údaji nemá nic společného.  Jedná se například o: 

- ustanovení části druhé, čl. II, bod 3, změna ustanovení § 39  
zákona o Policii České republiky „Rušení provozu elektronických 
komunikací“; 
- ustanovení části třetí, čl. III, od bodu 1 až do bodu 18; 
- ustanovení části čtvrté, čl. IV, bod 5; 
- ustanovení části sedmnácté, čl. XVII, bod 3. 

Návrh zákona tak není monotematický, jak by se z jeho názvu zdálo, 
ale porušuje zásadu předvídatelnosti zákona jako součásti principu 
právního státu. Materiálně jsou novelizována i ustanovení, která 
s ochranou osobních údajů nesouvisí, tyto úpravy mají charakter 
nežádoucích přílepků. Návrh zákona je proto nezbytné důkladně 
revidovat tak, aby v souladu s čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády obsahoval pouze věci, jež bezprostředně souvisejí s návrhem 
zákona o zpracování osobních údajů, který dotčené novely vyvolal. 
Ostatní změny musí být předloženy formou samostatných novel 
příslušných zákonů. 

Akceptováno částečně. 

Úprava § 39 vypuštěna. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

KML 
2. K ČÁSTI DEVATENÁCTÉ, bod 1 (Změna zákona o 

svobodném přístupu k informacím, § 7) 

Tímto ustanovením se vkládá věta „Povinný subjekt neposkytne 
rovněž informaci, která by mohla ohrozit ochranu utajovaných 
informací.“ 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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V první řadě je zde rozpor mezi důvodovou zprávou a zněním 
zákona. Podle důvodové zprávy se bude jednat především o údaje o 
osobách zpracovávajících utajované informace, ze znění zákona 
však toto neplyne. Navržená věta je tak obecná a široká, že by se 
mohla vztahovat na předem neurčitelný okruh informací a mohlo by 
hrozit zneužití takto široké konstrukce. 
I v případě, že by se jednalo pouze o osobní údaje osob, šlo by 
o nepřiměřeně širokou výjimku. Okruh osob prověřených ke styku s 
utajovanými informacemi je velmi široký a velký počet se týká 
nejnižšího stupně Vyhrazeno. Takové osoby jsou běžně na obecních 
úřadech a všech orgánech veřejné správy. Poskytnutí běžných údajů 
těchto osob o zařazení, kompetenci apod., nemůže představovat 
ohrožení. Dopad ustanovení by byl nepřiměřeně široký a překračoval 
by tak zmocnění v čl. 17 odst. 4 Listiny. 
 
Požaduji specifikovat informace, na které bude navržené 
pravidlo dopadat, například stanovit, že se jedná pouze o osobní 
(či jiné) údaje o osobách nakládajících s utajovanými 
informacemi. Požaduji také, aby se toto pravidlo týkalo pouze 
osob, které nakládají s utajovanými informacemi na stupni 
Důvěrné a vyšším. 

Ustanovení bude zároveň upřesněno a 
podrobněji vysvětleno v důvodové 
zprávě, aby bylo zabráněno případnému 
zneužití. 

KML 
3. K ČÁSTI DEVATENÁCTÉ, bod 3 (Změna zákona o 

svobodném přístupu k informacím, § 11, odst. 4 písm. c) 

Toto ustanovení nahrazuje dosavadní formulaci, že se neposkytnou 
informace „o plnění úkolů zpravodajských služeb“ formulací „o 
činnosti zpravodajských služeb“. 
Tato změna není důvodná. Zatímco v současné době zpravodajské 
služby neposkytnou informace o své zpravodajské činnosti, navržená 
formulace rozšiřuje tuto výjimku na veškerou činnost. Pod výjimku 
tak budou zahrnuty i informace, které se zpravodajskou činností 
nesouvisí a jejichž zveřejnění nemůže ani teoreticky ohrozit 
bezpečnost a další zájmy, které zpravodajské služby chrání (např. 
uzavírání všech obchodních smluv apod.). Takto formulovaná 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Ustanovení zároveň bude upřesněno 
tak, aby zde bylo i omezení (potenciál 
ohrozit) a podrobněji vysvětleno 
v důvodové zprávě. Nutno si však 
přiznat, že „kontrola“ zpravodajských 
služeb neomezeným okruhem osob jde 
proti smyslu jejich účelu a existence. 
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výjimka je v rozporu s principem, že informace by měly být veřejné, 
není-li zde legitimní zájem na jejich utajení. Pokud by zveřejnění 
těchto informací mohlo ve svém důsledku vést k vyzrazení informací 
o plnění úkolů tajných služeb, je samozřejmě již dnes možné 
odmítnout poskytnutí takové informace. Není nutné vyloučit ze 
zákona zpravodajské služby paušálně, požadovaného cíle lze 
dosáhnout správným výkladem a použitím stávajícího zákona. 
Argument, že má dojít ke sladění s odstavcem 6, není případný. 
Odstavec 6 sice hovoří o „činnosti,“ ale je zde ještě druhá věta 
v souvětí, která tuto výjimku vymezuje. Podle druhé části souvětí 
nejde o veškeré informace o činnosti, ale pouze o takové, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo práva třetích osob, schopnost těchto orgánů 
plnit svou funkci, nebo bezpečnost ČR. Odstavec 4 takové zpřesnění 
neobsahuje. 
 
Požaduji tedy, aby v nově navrženém textu zůstal výraz „plnění 
úkolů“. 

Institucionalizovaná kontrola je naopak 
posílena jinou cestou, tedy novelou 
zákona o zpravodajských službách. 

KML 
4. K ČÁSTI DEVATENÁCTÉ, bod 4 (Změna zákona o 

svobodném přístupu k informacím, § 11, odst. 6) 

Tímto ustanovením je mimo jiné vložena věta „Povinný subjekt 
neposkytne informaci, jejíž poskytnutí by mohlo ohrozit bezpečnost 
České republiky.“ 
V první řadě, navržený text odstavce 6 s stává nepřehledným a 
nesrozumitelným. Vložením výše uvedení věty je zakládán zcela 
nový důvod neposkytnutí informace, který nesouvisí se zbytkem 
odstavce 6, kde jsou přitom podrobně vymezeny důvody 
neposkytnutí informací související právě s bezpečností ČR. Jeho 
vložením na začátek věty tvořící odstavec 6 mohou vznikat 
výkladové nejasnosti – například není jasné, zda jde o novou 
samostatný důvod pro neposkytnutí informací či zda je pouze 
konkretizován celým zbytkem odstavce 1, což není nejvhodnější 
z hlediska srozumitelnosti a praktické použitelnosti textu. 
Především ale nesouhlasím s formulací výjimky jako takové. 

Akceptováno jinak. 

Namítaná věta bude vypuštěna a 
ustanovení zjednodušeno a 
reformulováno. 
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„Informace, jejíž poskytnutí by mohlo ohrozit bezpečnost České 
republiky“ je zcela neurčitý pojem, který může každý chápat naprosto 
odlišně. Ohrožení bezpečnosti může mít mnoho podob, různou 
intenzitu, a především často závisí na zcela individuálním 
subjektivním posouzení rizika. Hrozí tedy, že navržená formulace 
bude zneužívána ke zcela svévolnému odmítání informací, které 
příslušný povinný subjekt na základě své volné úvahy považuje za 
ohrožující bezpečnost České republiky. Je také nutné připomenout, 
že informace, jejichž poskytnutí by skutečně mohlo bezpečnost 
ohrozit, by měly být v první řadě utajované v patřičném stupni 
utajení. 
 
Požaduji tedy větu „jejíž poskytnutí by mohlo ohrozit 
bezpečnost České republiky“ vyčlenit do samostatného 
odstavce a bud nahradit specifičtější a jasnější formulací, nebo 
ji přímo vypustit. 

KML 
ZZ RIA není strukturována dle Obecných zásad RIA. U „Identifikace 
dotčených subjektů“ (str. 12) chybí číselné označení „1.4“, stávající 
bod „1.4 Popis cílového stavu“ má být označen jako 1.5, bod  
„1.5 Zhodnocení rizika“ má být označen jako 1.6 a stávající bod  
„3.3 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ měl být 
bez číselného označení zahrnutý do stávajícího bodu „3.2 Finanční 
náklady“. Číslem 3.3 měl být, dle OZ RIA, označen bod „Přínosy“, 
který jako zřetelná a relativně samostatná část v ZZ RIA chybí, a 
nikoliv jako  „Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“. 
Stávající body 3.3 až 3.13 představují dopady na konkrétní oblasti  
a měly být číslovány jako podbody k bodu 3.4 „Vyhodnocení nákladů 
a přínosů variant“. 
 
ZZ RIA je příliš obsáhlá, s nadbytečně se opakujícími závěry  
a hodnoceními, má nejednotnou formální úpravu a působí 
nepřehledně. 

Akceptováno.  

RIA byla upravena  
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KML 
Je třeba odstranit neodůvodnitelné rozdíly mezi jednotlivými 
novelami ve formulaci ustanovení o pověřencích pro ochranu 
osobních údajů. Například v některých novelách se hovoří o určení 
pověřence a uveřejnění jeho adresy (např. části druhá až čtvrtá), 
v jiných o jmenování pověřence (např. část pátá a část šestnáctá), 
uveřejnění jeho kontaktních údajů (části šestá až devátá), popřípadě 
uveřejnění jeho kontaktních údajů způsobem umožňujícím dálkový a 
nepřetržitý přístup (část sedmnáctá). 

Akceptováno. 

MPSV 
K návrhu zákona 

a) V bodě 14 části II (změna zákona o Policii České republiky) 

návrhu zákona je v nově vkládaném § 79a odst. 4 nutno nahradit 

pojem „pracovník Celní správy“ pojmem „zaměstnanec Celní správy“. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákoník práce“), jako stěžejní pracovněprávní předpis, 

užívá pouze pojem „zaměstnanec“, nikoliv „pracovník“. I zákon o 

Policii užívá převážně pojmu zaměstnanec, kdy výjimkou je pouze 

termín „zdravotnický pracovník“, což je však právní „terminus 

technicus“.  Zákon o Celní správě pojem „pracovník“ pak nepoužívá 

vůbec. Požadujeme proto v rámci obecného užívání pojmu 

„zaměstnanec“ v pracovněprávních vztazích dodržovat používání 

tohoto termínu i v případě „zaměstnanců Celní správy“.     

Obdobnou změnu je nutno realizovat v dokumentech Platné znění a 

Rozdílová tabulka a v Důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
b) V bodě 14 části II (změna zákona o Policii České republiky) 

Akceptováno jinak. 

„příslušník nebo zaměstnanec Celní 
správy“ 
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návrhu zákona je v nově vkládaném § 79a odst. 4 nadbytečná 
mezera za čárkou (viz „na činnostech policie podle § 84b až § 84d , 
kontroluje pověřenec…“). 

Akceptováno. Mezera smazána. 

MPSV 
Ke Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

Slova „0,4 až 0,5 fondu pracovní doby jednoho zaměstnance“ na 

stranách 5 a 20 je nutno nahradit slovy „0,4 až 0,5 stanovené týdenní 

pracovní doby jednoho zaměstnance“. 

Pojem fond pracovní doby je laický pojem, který zákon nezná, 

podobně jako nezná často užívaný pojem „úvazek“. Rozsah pracovní 

doby zaměstnance je zákonem určován počtem hodin v týdnu a 

vyjadřuje ho tzv. stanovená týdenní pracovní doba (§ 79 zákoníku 

práce), nebo sjednaná kratší pracovní doba (§ 80 zákoníku práce). 

Uvedený rozsah pracovní doby je tedy nutno spojovat s právním 

pojmem „stanovená týdenní pracovní doba“ a jejími násobky nebo 

s pojmem „kratší pracovní doba“ a jejím přesným vyjádřením 

(například v kontextu diskutované záležitosti „sjednané kratší 

pracovní doby v rozsahu 16 až 20 hodin týdně“). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPSV 
K Důvodové zprávě 

a) Na straně 2 v prvním odstavci je nutno nahradit sousloví „které je 

požadovaná“ souslovím „která je požadovaná“.  

 

b) Slova „0,4 až 0,5 fondu pracovní doby jednoho zaměstnance“ na 

straně 10 je nutno nahradit slovy „0,4 až 0,5 stanovené týdenní 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 
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pracovní doby jednoho zaměstnance“. 

Odůvodnění viz výše. 

Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 
K rozdílové tabulce návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU - 

v části II Změna zákona o policii 

Z rozdílové tabulky návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU k § 
80 odst. 3 týkající se změny zákona o Policii České republiky podle 
našeho názoru nevyplývá, že se policie musí i v takovém případě 
řídit platnými právními předpisy, případně že musí mít souhlas 
osoby, které se údaje týkají. Z navrženého textu lze spíše dovodit, že 
další použití předaných údajů příjemcem k jinému účelu závisí 
na individuálním rozhodnutí policie. Takto formulovaný text 
nepovažujeme za provedení směrnice, ale za nepřípustně rozšiřující 
kompetence policie v případech mimo věcnou působnost 
zákona/směrnice. 

Neakceptováno 

Návrh vychází z dosavadní úpravy, která 
se osvědčila. Ze zásady enumerativnosti 
veřejnoprávních pretenzí plyne, že 
policie může souhlasit jen se 
zpracováním za účelem, za kterým by 
mohla zpracování provést sama, nebo 
za účelem s tímto účelem kompatibilním 
(např. policie by mohla ztotožnit osobu).  

MPSV 
V souvislosti s úpravou zákonů o správě daní, finanční správě, celní 

správě, atd.  

Požadujeme obdobně upravit v samostatné části doprovodného 

zákona i povinnosti, resp. oprávnění orgánů sociálního 

zabezpečení nebo nemocenského pojištění (tj. novelizovat 

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) 

jako správce osobních údajů, např. takto: 

„§ xx 

Akceptováno jinak. 

Zapracovány upravené návrhy MPSV na 
novelizaci obou předpisů 
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Zpracování údajů 

(1) Orgány sociálního zabezpečení/nemocenského pojištění 

zpracovávají osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro výkon 

jejich působnosti. Tyto údaje orgány sociálního 

zabezpečení/nemocenského pojištění předávají dalším orgánům 

veřejné moci nebo osobám v rozsahu a za podmínek 

stanovených zákonem; údaje se nepředají, pokud by 

to podstatným způsobem ohrozilo výkon působnosti orgánů 

sociálního zabezpečení/nemocenského pojištění. 

(2) Orgány sociálního zabezpečení/nemocenského pojištění při 

zpracování osobních údajů 

a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen 

„subjekt údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování 

osobních údajů vztahujících se k této osobě, 

b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že 

subjekt údajů popírá jejich správnost nebo vznesl námitku proti 

tomuto zpracování, 

c) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě 

automatizovaného zpracování osobních údajů. 

(3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti 

zpracování osobních údajů uplatňuje subjekt údajů 
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prostřednictvím stížnosti.“ 

 

Odůvodnění: 

Orgány sociálního zabezpečení nebo nemocenského pojištění 

(zejména Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy 

sociálního zabezpečení) zajišťují provádění důchodového pojištění, 

nemocenského pojištění a výběru pojistného pro více než 8,7 mil 

klientů. Při plnění svých úkolů používají v některých případech 

i automatizované zpracování osobních údajů (např. při pravidelném 

zvyšování důchodů). Příjmy z vybraného pojistného zároveň 

představují více než jednu třetinu objemu příjmů státního rozpočtu 

ČR.  

Z toho je patrné, že význam činnosti těchto orgánů je zcela 

srovnatelný s významem činností zajišťovaných finanční a celní 

správou; obdobný je i způsob a charakter zpracovávání osobních 

údajů. Z toho důvodu navrhujeme doplnění doprovodného zákona, 

jak je uvedeno výše a zároveň odkazujeme na důvodovou zprávu 

s tím, že argumenty tam uvedené ke změně daňového řádu, tj. k čl. 

XV bodu 3 (k nově vkládanému § 59a)  lze analogicky vztáhnout i na 

orgány sociálního zabezpečení nebo nemocenského pojištění. 

Tato připomínka je zásadní. 

ÚZSI 
K ČÁSTI DRUHÉ – Změna zákona o Policii České republiky, Bod 
11 Vysvětleno, akceptováno jinak.  
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V souvislosti s novým § 66a upravujícím evidenci digitálních fotografií 
a § 84a a násl. upravujícím shromažďování a uchovávání údajů 
jmenné evidence cestujících Policií České republiky považujeme za 
nezbytné umožnit zpravodajským službám v rámci jejich působnosti 
provádět evidenční ochranu dle ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 
153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.  
 
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. 

§ 66a byl přeformulován.  

EXEKČR 
Obecně 
Návrh předložený do připomínkového řízení navazuje na návrh 
nového zákona o zpracování osobních údajů a zároveň 
implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/680 a 2016/681. 
 
Exekutorská komora ČR považuje za nezbytné vytknout 
připomínkovanému návrhu (stejně tak jako Návrhu 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 předkládané návrhy – ač by měly poskytovat jasné 
odpovědi na některé otázky, které v souvislosti s GDPR vyvstávají – 

Neakceptováno. 

Připomínka je doporučující. 
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očekávané odpovědi neposkytují, či dokonce naopak některé další 
otázky vyvolávají. 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. 

EXEKČR 
K Části desáté - Změna zákona o soudech a soudcích: 
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. 
 
Stejně tak je namístě se podrobněji zabývat otázkou, zda a do jaké 
míry lze úpravu přiměřeně použít i pro další subjekty z řad 
nezávislých justičních orgánů. 

Neakceptováno. 

Připomínka je doporučující. 

MZV 
I. K části sedmnácté (změna zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě ČR) 
 
K bodu 20 (doplnění nového § 73b):  
 
MZV požaduje v odst. 1 text „mezinárodní smlouvou nebo 

Akceptováno jinak. 

 

Jak článek 61 směrnice 2016/680, tak 
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mezinárodním ujednáním, pokud byla uzavřena před 6. květnem 
2016“ nahradit textem „právními akty Evropské unie, které vstoupily 
v platnost do 6. května 2016“. 
 
Odůvodnění: 
 

Mezinárodní smlouvy upravující danou problematiku jsou uzavírány 
jako tzv. prezidentské smlouvy s aplikační předností před zákonem 
dle čl. 10 Ústavy ČR a zákonem je nelze tudíž jednostranně 
derogovat. 

Ústava, ponechává tyto smlouvy 
v platnosti.  

Ustanovení bylo vypuštěno.  

MZV 
II. K části devatenácté – nad rámec návrhu zákona 
1) K § 11 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.: 
 
a) MZV navrhuje v tomto ustanovení zrušit na konci písmene b) slovo 
„nebo“.  
 
b) MZV navrhuje na konci písmene c) tečku nahradit čárkou, vložit 
text „nebo ,“ a doplnit nové písmeno d), které zní: 
 
„se vztahuje k zajištění ochrany zájmů České republiky v zahraničí.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhovaná úprava má přispět k řádnému plnění kompetencí MZV 
stanovených zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, které mimo jiné zahrnují i zajišťování ochrany 
zájmů České republiky v zahraniční. Návazně je ochrana zájmů 
České republiky v zahraniční podrobněji upravena v zákoně č. 
150/2017 Sb., o zahraniční službě (např. § 2 písm. a), § 5 písm. b) 
nebo § 11 odst. 1, písm. i)). MZV je často dle zákona č. 106/1999 Sb. 
žádáno o poskytnutí informací, jež je obtížné podřadit pod některou 

Akceptováno.  

V mírně odlišné informaci, konzultované 
s MZV, bude ustanovení začleněno. 
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z výjimek z poskytování informací, avšak jejichž poskytnutí může mít 
značně negativní dopady právě na zájmy České republiky 
v zahraničí. Těmito dokumenty mohou být např. instrukce pro tajné 
hlasování v mezinárodních organizacích či dokumenty od jiných států 
či mezinárodních organizací, které stricto sensu nelze považovat za 
utajované informace, avšak jejichž citlivost je značná. 

Tato připomínka je zásadní. 

MZV 
K části devatenácté – nad rámec návrhu zákona 
2) K § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb: 
 
MZV navrhuje doplnění nového písmene do § 11 odst. 4 v tomto 
znění: 
 
„řízeních o porušení závazků vyplývajících pro Českou republiku 
z jejího členství v Evropské unii.“  
 
Odůvodnění: 
 
Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním 
dvorem EU (dále jen „Kancelář VLZ“) se setkává s problémy, které 
v praxi vznikají při vyřizování žádosti o poskytnutí informací o 
vyjádřeních ČR nebo Evropské komise (dále jen“Komise“) v rámci 
řízení pro porušení unijního práva.  
 
Do působnosti Kanceláře VLZ patří krom zastupování ČR před 
Soudním dvorem EU také zastupování ČR v řízeních o porušení 
Smlouvy dle článku 258 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „SFEU“) i zastupování ČR v tzv. řízení EU Pilot, které 
představuje méně formální předstupeň řízení o porušení Smlouvy. 
V praxi se ukazuje, že stávající podoba výjimek pro odmítnutí 
poskytnutí informace upravených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb. 
nedává jednoznačně najevo, že na informace z výše uvedených 
řízení se tyto výjimky vztahují, přestože taková možnost vyplývá 
z judikatury Soudního dvora EU a potvrzuje ji také judikatura českých 

Akceptováno. 

Ustanovení bude začleněno do § 11 
odst. 4. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAV6F9VAA)



Stránka 29 (celkem 128) 

soudů. Navrhované doplnění tedy nemění stávající právní stav, 
avšak přispělo by ke zvýšení jasnosti úpravy a povědomí veřejnosti o 
existence uvedené výjimky, což by mimo jiné mohlo vést ke snížení 
administrativní zátěže při vyřizování žádostí o tyto informace. 
 
Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 
může povinná osoba, tzn. MZV, odmítnout poskytnutí informace, 
týká-li se dožadovaná informace rozhodovací činnosti soudů. Do této 
rozhodovací činnosti soudů je nezbytné zahrnout nejen rozhodovací 
činnost soudů vnitrostátních, ale rovněž soudů nadnárodních, jejichž 
jurisdikci je Česká republika podřízena, a to na základě mezinárodní 
smlouvy, včetně Soudního dvora EU.  
 
Ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) stávajícího zákona tedy ve vztahu 
k řízení podle čl. 258 a násl. SFEU nade vší pochybnost dopadá na 
fázi soudního řízení (tzn. poté, co Komise, příp. jiný členský stát, 
podá žalobu) před Soudním dvorem EU, avšak v praxi se objevují 
problémy ohledně aplikace daného ustanovení též na kroky, které 
předcházející samotnému soudnímu řízení po podání žaloby. Podání 
žaloby totiž předchází tzv. prejudiciální fáze řízení, a to zpravidla 
nejprve méně formální fáze řízení, tzv. EU Pilot, poté fáze formálního 
upozornění a poté fáze odůvodněného stanoviska. S ohledem na 
specifičnost řízení pro porušení unijního práva je nezbytné chápat 
tuto prejudiciální fázi řízení jako nedělitelnou součást řízení před 
Soudním dvorem EU, neboť na rozdíl od vnitrostátního soudního 
řízení je předmět sporu specifikován již v těchto „prejudiciálních“ 
fázích. Předmět případné následné žaloby pak musí odpovídat těmto 
fázím řízení, jinak je žaloba nepřípustná. 
 
Tato interpretace je v souladu s judikaturou Soudního dvora EU k 
povinnosti zachovávat důvěrnost procesních písemností v rámci 
tohoto typu řízení, která považuje právo členských států a Komise 
hájit své zájmy nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu, zejména ze 
strany veřejnosti, za jeden ze stěžejních prvků práva na spravedlivý 
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proces a za předpoklad řádného průběhu navazujícího soudního 
řízení (viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 2010, 
Švédsko a další v. API a Komise, spojené věci C-514/07 P, C-528/07 
P a C-532/07 P, EU:C:2010:541 či rozsudek Soudního dvora ze dne 
14. listopadu 2013, LPN a Finsko v. Komise, spojené věci C-514/11 
P a C-605/11 P, EU:C:2013:738, co se týče řízení  EU  Pilot  např. 
rozsudek ze  dne 11. května 2017,  Švédsko v.  Komise,  
C-562/14 P, EU:C:2017:356). Vzhledem k povinnosti 
eurokonformního výkladu je ve světle citované judikatury Soudního 
dvora EU výše uvedená interpretace předmětného ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb. jediná možná. 
 
Správnost odmítnutí poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v takovýchto 
případech potvrzuje i rozhodovací činnost českých správních soudů 
(viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. května 
2014, č.j. 8A 7/2011-57).  

Tato připomínka je zásadní. 

MZV 
III. K Důvodové zprávě 

V Důvodové zprávě u části druhé – změna zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii ČR, MZV doporučuje doplnit odůvodnění k bodu 11 – nový § 
66a, s cílem blíže vysvětlit praktické fungování databáze digitálních 
fotografií a zabývat se nezbytností a přiměřeností takového 
zpracování, zejména s ohledem na povahu těchto údajů, délku jejich 
uchovávání (10 let) a především plošnost takového zpracování. MZV 
v této souvislosti upozorňuje, že nedávná judikatura Soudního dvora 
EU se staví k jakémukoli plošnému zpracovávání osobních údajů 
značně restriktivně, a to i v případech, kdy je jeho účelem boj proti 
závažné trestné činnosti (např. rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 
prosince 2016, Tele 2 Sverige a Watson a další, spojené věci C-

Akceptováno 

 

Upravena důvodová zpráva k § 66a. 
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203/15 a C-698/15, EU:C:2016:970). 

NSSOUD Část desátá, Změna zákona o soudech a soudcích 

K § 122c odst. 1 

Ustanovení je v důsledku rozpadlé větné stavby téměř 
nesrozumitelné. Jeho účelem bylo zřejmě vymezit oblast osobních 
údajů, které nebudou spadat do pravomoci pověřence a zároveň se 
tak bude jednat o údaje, nad nimiž bude dozor vykonávat orgán 
uvedený v § 122d odst. 1.  

Dále není zřejmé, co se myslí „účelem podle § 122b odst. 1 věty 
druhé“, protože zde se o účelu nehovoří (stejný odkaz i na dalších 
místech, např. § 122d odst. 1). 

Požadujeme ustanovení zcela přeformulovat a záměr vyjádřit jasně. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Přeformulováno. 

Vysvětleno. 

Účelem ustanovení § 122c odst. 1 je 
zejména implementovat čl. 32 odst. 1 
směrnice 2016/680. Podle tohoto 
ustanovení platí: „Členské státi stanoví, 
že správce určí pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Členské státy mohou 
této povinnosti zprostit soudy a jiné 
nezávislé justiční orgány, pokud jednají 
v rámci svých justičních pravomocí.“. 
Jinými slovy řečeno, vymezení, kdy soud 
nejmenuje pověřence pro ochranu 
osobních údajů, je výrazem racionální 
volby využití možnosti stanovené ve 
shora citovaném článku směrnice. 
V podrobnostech se odkazuje na 
důvodovou zprávu. Pro úplnost je 
nezbytné zdůraznit, že toto ustanovení 
nikterak nesouvisí s otázkou dozoru, 
která je samostatně upravena 
v navrhovaném ustanovení § 122d. 

 

NSSOUD K § 122c odst. 2  

Navrhované znění může v aplikační praxi působit zbytečné potíže. 
Mohla by podle něj nastat situace, kdy některé soudy budou mít 

Vysvětleno.  

Jak nařízení, tak i směrnice předvídají, 
že pro několik orgánů moci veřejné 
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pověřence „vlastního“, některé skupiny soudů pověřence společného 
a opět jiné soudy se mohou dohodnout s Ministerstvem 
spravedlnosti, že pro ně bude úkoly vykonávat pověřenec 
ministerský. Protože posléze uvedenou variantu považujeme z 
hlediska nezávislosti soudní moci za přinejmenším nevhodnou, 
navrhujeme ji vypustit. 

může být, s ohledem na jejich 
organizační strukturu a velikost, určen 
jediný pověřenec pro ochranu osobních 
údajů (viz čl. 32 odst. 3 směrnice 
2016/680 a čl. 37 odst. 3 nařízení 
2016/679). Naopak žádné ustanovení 
směrnice nebo nařízení výslovně 
nevylučují situaci, kdy by některé soudy 
měly pověřence „vlastního“, některé 
skupiny soudů pověřence společného a 
opět jiné soudy pověřence 
„ministerského“. Navíc se jedná o 
pouhou možnost odvislou od vůle 
jednotlivých soudů. Ministerstvo 
spravedlnosti ČR si v této věci vyžádalo 
stanovisko jednotlivých soudů, přičemž 
mezi soudy nepanovala shoda stran 
nejvhodnějšího řešení. S ohledem na 
názorovou nejednotnost soudů se proto 
nezdá vhodné toto ustanovení vypustit. 

Nad rámec shora uvedeného je třeba 
zdůraznit, že ambicí navržené právní 
úpravy není ani v nejmenším vnutit 
soudům jakékoliv řešení jím navzdory. 
Účelem a smyslem navrhovaného 
ustanovení § 122c odst. 2 je vytvořit 
toliko právní rámec pro fungování 
pověřenců pro soudy. V tomto ohledu 
předkladatel zastává názor, dle kterého 
by právní úprava měla být pokud možno 
co nejobecnější (při zachování přísných 
kritérií jasnosti a srozumitelnosti), tak 
aby zbytečně nevylučovala taková 
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řešení, která se s ohledem na danou 
problematiku jeví jako účelná a vhodná. 
Předkladatel v tomto slova smyslu plně 
respektuje stanovisko některých soudů, 
které chtějí mít pověřence „svého 
vlastního“. Nicméně ani v tomto případě 
nelze do budoucna vyloučit, že ze strany 
těchto soudů dojde k přehodnocení jejich 
stanoviska. Za situace, kdy již dnes 
můžeme z navrhovaného znění 
spolehlivě dovodit, že pověřenec určený 
konkrétním soudem bude vykonávat 
svoji činnost ve vztahu ke zpracování 
osobních údajů k ostatním soudům toliko 
se souhlasem tohoto soudu (neboť 
dotčené ustanovení jednoznačně hovoří 
o dohodě mezi soudy; bylo by zcela 
v rozporu s chápáním dohody, pokud by 
se ostatní soudy mohly dohodnout, že 
funkci pověřence pro ochranu osobních 
údajů pro ně bude vykonávat konkrétní 
soud, bez toho aniž by s takovýmto 
řešením tento konkrétní soud souhlasil), 
se jeví jako zbytečné jakkoliv do 
navrženého znění ustanovení § 122c 
odst. 2 zasahovat. V tomto slova smyslu 
bude doplněna důvodová zpráva. 

NSSOUD § 122d odst. 2 

Nařízení v bodu 20 preambule uvádí „zvláštní subjekty v rámci 
justičního systému členského státu“. Nařízení zřetelně míří nezávislé 
justiční orgány typu nejvyšších soudních rad; takový však v České 

Vysvětleno / Akceptováno. 

Bod 20 recitálu nařízení toliko mluví o 
„zvláštních subjektech v rámci justičního 
systému členského státu“. Nelze nikterak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAV6F9VAA)



Stránka 34 (celkem 128) 

republice konstituován nebyl. Návrh zákona tedy za tento zvláštní 
subjekt označuje orgán „k tomu určený“. Za takové situace se jeví 
možné i vhodné, aby tímto orgánem mohla být ustanovena osoba 
uvnitř soudu (kvalifikovaný zaměstnanec); může jím být například 
např. auditor, bezpečnostní ředitel apod.). Navrhujeme, aby tato 
možnost byla v textu osnovy výslovně vyjádřena. 

Tato připomínka je zásadní. 

spolehlivě dovodit, že tím je myšlena 
výslovně Nejvyšší soudní rada. Navíc 
vzhledem k tomu – jak správně 
poznamenává samotný Nejvyšší správní 
soud – že v České republice žádná 
Nejvyšší soudní rada konstituována 
nebyla, postrádá tato připomínka 
jakéhokoliv praktického významu. 

Co se týče možnosti určit za dozorový 
orgán osobu uvnitř soudu, je tato 
možnost implicitně obsažena již 
v navrhovaném ustanovení. Nicméně 
s ohledem na princip právní jistotu byla 
tato možnost výslovně zakotvena v textu 
navrhovaného ustanovení. 

NSSOUD 
K § 122d odst. 4  
Variantu zde vyjádřenou považujeme z hlediska principu nezávislosti 
soudů a soudců za nepřijatelnou. Žádáme ji vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

S ohledem na princip nezávislosti 
dozorového orgánu souhlasí 
Ministerstvo spravedlnosti s touto 
připomínkou a předmětné ustanovení 
bylo vypuštěno bez náhrady. 

ÚSOUD 
Po formální stránce bych rád upozornil, že v první větě nového 

ustanovení § 25b odst. 1 chybí čárka. Vedlejší věta začínající slovem 
„pokud“ není ukončena, čímž dochází ke zkreslení významu celé 
věty. Nadto v téže větě nepovažuji za vhodné užití slovesa 
„sdružovat“. Domnívám se, že je tím myšleno shromažďování údajů. 
Nevidím proto důvodu, proč se od ustálené terminologie odchylovat, 
naopak v užití jiného termínu spatřuji riziko výkladových potíží 
souvisejících s nadbytečnými úvahami, proč zákonodárce právě zde 

Akceptováno jinak.  

na základě jednání s ÚOOÚ došlo ke 
změně textace ustanovení § 25b zákona 
o ÚS. V podrobnostech se odkazuje na 
přiložené upravené znění novelizace 
zákona o ÚS. 
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zvolil sloveso „sdružovat“ namísto „shromažďovat“. Navrhuji proto 
následující změnu formulace § 25b odst. 1 věty první: 
 
„(1) Ústavní soud může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro 
plnění jeho úkolů, a sdružovatshromažďovat osobní údaje, které 
byly získány k rozdílným účelům.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Pro úplnost se dodává, že dle článku 3 
směrnice 2016/680 se zpracováním 
osobních údajů rozumí: „jakákoliv 
operace nebo soubor operací s osobními 
údaji nebo soubory osobních údajů, 
který je prováděn pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 
strukturování, uložení, přizpůsobení 
nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 
použití, zpřístupnění přenosem, šíření 
nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení, 
výmaz nebo zničení“ (srov. článek 4 
nařízení 2016/679). Naopak 
sdružováním se rozumí situace, kdy 
správce sdružuje osobní údaje 
shromažďované pro rozdílné účely. Užití 
pojmu „sdružování“ v návrhu ustanovení 
§ 25b odst. 1 není proto možné 
považovat za arbitrární. Naopak je zcela 
vědomé a jeho nahrazení pojmem 
„shromažďování“ by nejen popřelo smysl 
a účel tohoto ustanovení, nýbrž by 
naopak mohlo paradoxně způsobit 
výkladové obtíže, proti nimž 
připomínkové místo brojí, neboť 
shromažďování osobních údajů je 
zahrnuto (na rozdíl od sdružování) již 
v samotném pojmu zpracování osobních 
údajů. 
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ÚSOUD 
Po obsahové stránce vznáším následující připomínky. 
1) Mám za to, že věta první § 25b odst. 1 plně postačuje k oprávnění 
Ústavního soudu zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 
osoby, jíž se týkají. Větu druhou považuji za nadbytečnou a 
nemístnou. Kompetence Ústavního soudu jsou beze zbytku 
definovány v čl. 87 Ústavy ČR; činnosti a účely uvedené v této 
navrhované větě s nimi vůbec nekorespondují, směřují zcela mimo 
ústavní rámec kompetencí svěřených Ústavnímu soudu. Zásada 
zákonnosti, jak na ni odkazuje důvodová zpráva, je přitom 
zachována již větou první. Obdobu této věty neobsahuje ani novela 
zákona o soudech a soudcích (Část desátá, čl. X) v § 122b, i z toho 
je zřejmé, že pro dodržení zásady zákonnosti není nutná. Požaduji 
proto její vypuštění z textu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  

Na základě jednání s ÚOOÚ došlo ke 
změně textace ustanovení § 25b zákona 
o ÚS. V podrobnostech se odkazuje na 
přiložené upravené znění novelizace 
zákona o ÚS. 

Pro úplnost se dodává, že co se týče 
nadbytečnosti věty druhé, je třeba říci, 
že článek 6 nařízení 2016/679 upravuje 
zákonné tituly, na základě nichž je 
možné provádět zpracování osobních 
údajů (srov. čl. 8 směrnice 2016/680). 
Původně navržené znění ustanovení 
přitom mířilo na situace, kdy jsou 
zpracovávány osobní údaje k jinému 
účelu, nežli ke kterému byly 
shromážděny. V této souvislosti je 
důležité zdůraznit, že bez konkrétní 
zákonné opory nemůže Ústavní soud 
osobní údaje zpracovávat k jiným 
účelům, nežli ke kterému byly 
shromážděny. 

ÚSOUD 
2) S vypuštěním věty druhé § 25b odst. 1 pak postrádá zcela smysl § 
25b odst. 2 a navrhuji též vypuštění celého tohoto odstavce. Jeho 
vypuštění považuji za účelné také z toho důvodu, že pokud má § 25b 
odst. 2 sloužit předávání osobních údajů orgánům činným v trestním 
řízení pro výkon jejich pravomocí, jak uvádí důvodová zpráva, rád 
bych upozornil, že těmto orgánům je pro jejich činnost dán k dispozici 
trestní řád (zákon o Ústavním soudu upravuje součinnost pro potřeby 
Ústavního soudu v § 48 odst. 2), i z tohoto důvodu je prezentovaná 

Vysvětleno. 

Předání osobních údajů může probíhat 
toliko na základě konkrétního zákonného 
zmocnění. Účelem a smyslem daného 
ustanovení je zajistit, že v případech 
podle navrženého § 25b odst. 2 bude 
existovat v zákoně jednoznačná opora 
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úprava nadbytečná. Dovoluji si v této souvislosti také připomenout, 
že v řízení o ústavní stížnosti se Ústavní soud zabývá přezkumem 
pravomocného rozhodnutí, opatření nebo jiného zásahu orgánu 
veřejné moci, přičemž ústavní stížnost lze podat po vyčerpání všech 
procesních prostředků ochrany práv (§ 72 zákona o Ústavním 
soudu), čili informacemi o osobě účastníka řízení už orgány veřejné 
moci zpravidla disponují. Není proto jasné, z jakého důvodu by měla 
být na Ústavní soud povinnost spolupráce s exekutivními orgány 
uvalena. Z těchto důvodů požaduji § 25b odst. 2 vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

pro předávání osobních údajů. Je sice 
pravdou, že již současná právní úprava 
zná jisté nástroje, na základě kterých 
může předání osobních údajů probíhat, 
nicméně s ohledem na judikaturu 
Soudního dvora EU v oblasti ochrany 
osobních údajů (viz rozhodnutí ze dne 1. 
října 2015, Bara a další, C-201/14, 
ECLI:EU:C:2015:638), považuje 
Ministerstvo spravedlnosti za vhodné a 
účelné zachovat ustanovení § 25b odst. 
2. 

Navíc ustanovení § 25b odst. 2 není 
možné omezovat pouze na součinnost 
podle trestního řádu, neboť jde 
i o případy „zajišťování bezpečnosti 
České republiky, veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po 
osobách a věcech“. 

Pro úplnost se dodává, že na základě 
připomínek vznesených ostatními 
připomínkovými místo došlo ke změně 
v textaci ustanovení § 25b odst. 2. 
Účelem a smyslem této změny je 
postavit na jisto, že § 25b odst. 2 dává 
ÚS toliko možnost (nikoliv povinnost) 
předávat osobní údaje. 

ÚSOUD 
3) Dle § 25c Ústavní soud nejmenuje pověřence pro ochranu 
osobních údajů, který by vykonával své úkoly ve vztahu ke 
zpracovávání osobních údajů Ústavním soudem souvisejícím s 
projednáváním a rozhodováním sporů a jiných věcí a činnostmi s tím 

Akceptováno. 

Vzhledem k tomu, že návrh Ústavního 
soudu nikterak nemění podstatu 
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nezbytně spojenými. Podle čl. 87 Ústavy nicméně nelze řízení před 
Ústavním soudem označit jako řízení sporná, Ústavní soud mj. 
rozhoduje o rušení předpisů nebo o opatřeních nezbytných 
k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu. Proto navrhuji 
obecnější formulaci, která by lépe vystihla pravomoci Ústavního 
soudu a nevyvolávala výkladové otázky:  

 
„Ústavní soud nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, 
který by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání osobních 
údajů Ústavním soudem souvisejícím s projednáváním a 
rozhodováním sporů rozhodovací činností Ústavního soudu a 
jinými věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými.“ 
 

Zároveň si dovoluji upozornit, že odkaz důvodové zprávy na směrnici 
2016/680 není přiléhavý. Její působnost se podle jejího čl. 1 týká 
orgánů za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, čili zjevně nedopadá na 
pravomoci Ústavního soudu. Obdobné odkazy na směrnici se 
objevují i dále v textu důvodové zprávy a obávám se, že její vztažení 
na Ústavní soud poznačilo i přípravy obsahu změny zákona. Tyto 
odkazy by proto měly být z důvodové zprávy vypuštěny. 

Tato připomínka je zásadní. 

navrženého ustanovení, vyslovuje 
s navrhovanou změnou Ministerstvo 
spravedlnosti svůj souhlas. Toliko na 
okraj si dovoluje poznamenat, že dle čl. 
87 odst. 1 písm. k) Ústavy rozhoduje 
Ústavní soud inter alia spory o rozsah 
kompetencí (srov. § 120 a n. zákona o 
Ústavním soudu).  

Pro úplnost se dále uvádí, že v textaci 
ustanovení § 25c došlo ke změně. V 
podrobnostech se odkazuje na přiložené 
upravené znění novelizace zákona o ÚS. 

ÚSOUD 
4) Obdobnou změnu navrhuji provést i v § 25d odst. 1:  

 
„Orgán k tomu určený sleduje z moci úřední soulad postupu 
Ústavního soudu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních 
údajů při zpracování osobních údajů, jsou-li zpracovávány v 
souvislosti s činností Ústavního soudu související s projednáváním a 
rozhodováním sporů rozhodovací činností Ústavního soudu a 
jinými věcmi a činnostmi s tím nezbytně spojenými. Zjistí-li 
nedostatky, vyrozumí o tom správce nebo zpracovatele a uvede, jak 

Akceptováno.  

Odůvodnění v předcházející připomínce. 
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je napravit.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚSOUD 
5) Nové ustanovení § 25d odst. 2 opravňuje Ústavní soud určit si 
orgán, který bude z moci úřední sledovat postup Ústavního soudu 
s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování 
osobních údajů. Především upozorňuji, že z nařízení žádná 
povinnost zřídit takovýto orgán/subjekt nevyplývá. Recitál 20 nařízení 
pouze dává státům možnost svěřit zvláštním subjektům dohled. 
Podle čl. 55 nařízení to však nesmí být dozorové úřady.  
 

I pokud by vzniklo politické rozhodnutí, že nějaký zvláštní 
subjekt za tímto účelem má existovat, domnívám se, že není zcela 
vhodné, aby zákon umožňoval orgánu veřejné moci volit si subjekt, 
jehož dozorovým pravomocem bude podléhat. Podle čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen 
v případech a mezích stanovených zákonem, způsobem, který 
stanoví zákon. Na základě tohoto základního východiska právního 
státu jsem toho názoru, že zákon by měl jasně stanovit, o jaký 
konkrétní orgán se bude jednat. Ze stávající formulace navíc ani není 
zřejmé, jakým procesním mechanismem by si Ústavní soud stanovil 
dozorový orgán, a dále není jasné, jakou legální cestou by onomu 
zvolenému orgánu byla tato nová povinnost založena, zda se jedná o 
určení dočasné či trvalé atd.   

 
Vyvstává tedy zásadní, navrhovaným ustanovením neřešená 

otázka, kdo by fakticky takovým orgánem měl být. Ustanovení § 25d 
zřejmě reaguje na recitál 20 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, podle kterého by dozor nad nakládáním s osobními údaji 
v rámci soudní pravomoci měl vykonávat „zvláštní subjekt v rámci 
justičního systému členského státu“. Tento bod patrně míří na orgány 
soudcovských samospráv, zřízených ve většině členských států EU. 
Takový orgán (např. Nejvyšší rada soudnictví) však v našich 
podmínkách dosud vytvořen nebyl. Nadto, i kdyby orgán soudcovské 
samosprávy v ČR existoval, jeho působnost by pravděpodobně bylo 

Akceptováno / Vysvětleno. 

Skutečnost, že navrhované ustanovení § 
25d reaguje na bod 20 recitálu nařízení 
je jednoznačně patrná z důvodové 
zprávy.  

Co se týče možnosti určit za dozorový 
orgán osobu uvnitř soudu, je k tomu 
třeba poznamenat, že Ministerstvo 
spravedlnosti je toho názoru, že takováto 
možnost je v navrhovaném ustanovení 
implicitně obsažena. Nicméně 
Ministerstvo spravedlnosti se nebrání 
úpravě textu navrhovaného ustanovení 
ve smyslu připomínky Ústavního soudu. 
V této souvislosti si Ministerstvo 
spravedlnosti dovoluje odkázat na čl. 52 
nařízení 2016/679. Je sice pravdou, že 
orgán ve smyslu § 25d nelze bez dalšího 
ztotožňovat s dozorovým úřadem dle 
nařízení 2016/679, avšak je zcela 
zřejmé, že pakli má orgán ve smyslu 
§ 25d efektivně plnit jemu uložené úkoly, 
musí disponovat určitou mírou 
nezávislosti. Nejeví se proto jako vhodné 
a účelné do textu zákona vtělovat, že je 
přímo podřízený předsedovi ÚS.  

Konečně co se užití pojmu orgán týče, 
v této věci lze odkázat na čl. 40 odst. 4 
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možno vztáhnout pouze vůči soustavě obecných soudů, nikoli však 
vůči Ústavnímu soudu. Nenapadá mne žádný vhodný vnější orgán, 
který by dozor nad Ústavním soudem mohl vykonávat. V úvahu proto 
podle mého názoru připadá jediné řešení, a sice ustanovení vnitřního 
dozorového orgánu, např. pověřeného zaměstnance Ústavního 
soudu, který by byl přímo podřízen předsedovi Ústavního soudu. I 
zde však platí má výše formulovaná výhrada, že toto řešení musí být 
konkrétněji upraveno zákonem. Nadto má-li se jednat o implementaci 
daného obecného nařízení, bylo by podle mne vhodné dodržet také 
terminologii, s níž nařízení pracuje. Pokud tedy nařízení vyžaduje 
k výkonu dozoru v oblasti soudnictví subjekt, měla by vnitrostátní 
legislativa tento termín zachovat a namísto pojmu orgán používat 
termín subjekt. Tuto změnu je nutno odrazit v celém ustanovení. 
Dovoluji si proto navrhnout následující formulaci § 25d: 

 
„(1) Orgán Subjekt k tomu určený sleduje z moci úřední soulad 
postupu Ústavního soudu s právními předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů při zpracování osobních údajů, jsou-li zpracovávány 
v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporů rozhodovací 
činností Ústavního soudu a jinýmich věcí a činnostmi s tím 
nezbytně spojenými. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí o tom správce 
nebo zpracovatele a uvede, jak je napravit.  

(2) Orgánem Subjektem podle odstavce 1 se rozumí orgán 
Ústavním soudem určený zaměstnanec Ústavního soudu, určený 
předsedou Ústavního soudu a jemu přímo podřízený. 

(3) Orgán Subjekt podle odstavce 1 přijímá podněty týkající se 
zpracování osobních údajů a informuje o způsobu jejich vyřízení. 
Pokud by tímto postupem došlo k ohrožení  

a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření, zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání 
po osobách a věcech nebo bezpečnosti České republiky,  

Legislativních pravidel vlády. 
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b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má 
znaky přestupku, 

c) utajovaných informací, nebo 

d) oprávněných zájmů třetí osoby,  

informuje o způsobu vyřízení podnětu tak, aby takovému ohrožení 
předcházel.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

ČNB 
1. Do návrhu zákona se vkládá nová část  „Změna zákona o České 
národní bance“ ve znění: 

„Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona 
č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., 
zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 
127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 230/2006 
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 
124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., 
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., 
zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011, zákona č. 139/2011, 
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 
258/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 
Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně poznámky pod čarou zní: 
 
„§ 50a  

Česká národní banka zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném 
pro plnění úkolů stanovených v § 2 odst. 2. V souladu s článkem 23 

Akceptováno jinak.  

Ve spolupráci s ČNB upraveny zákony o 
České národní bance a o centrální 
evidenci účtů stanovením dílčích 
odůvodněných výjimek.  
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem 
o zpracování osobních údajů42) se na toto zpracování články 12 až 
22, článek 34 a v odpovídajícím rozsahu též článek 5 tohoto nařízení 
nepoužijí. 
________ 
42) 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). 
§ 10 zákona č. /2018 Sb., o zpracování osobních údajů.“ 
 
 
Odůvodnění:  

Čl. 23 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) obsahuje základ pro to, aby právo členského státu, které se 
vztahuje na správce nebo zpracovatele osobních údajů, 
prostřednictvím legislativního opatření omezilo rozsah povinností a 
práv uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5 
tohoto nařízení, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku 
odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22 
nařízení, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních 
práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v 
demokratické společnosti s cílem zajistit určité důležité cíle 
(obecného) veřejného zájmu. 
 
Česká národní banka na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje úkoly (cíle), 
které jsou důležitými cíli (obecného) veřejného zájmu a pro jejichž 
zajišťování je nezbytné výjimky založené čl. 23 obecného nařízení o 
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ochraně osobních údajů v zájmu jejich úspěšného dosažení využít. 
 
Ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro 
plnění úkolů stanovených v § 2 odst. 2 zákona o České národní 
bance, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o opatření nezbytné a 
přiměřené. 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
K důvodové zprávě: 

V  důvodové zprávě výslovně a jednoznačně vyjádřit, že 
dotčené kapitoly uhradí platové i jiné než platové výdaje spojené s 
navrhovanými změnami v rámci výdajů stanovených rozpočtovými 
dokumenty na příslušné roky.  

V této souvislosti upozorňujeme především na obecnou část 
důvodové zprávy (bod G), kde se z prvního odstavce     vyplývá í, že 
veškeré výdaje související se směrnicí 2016/680 budou financovány 
v rámci limitů schválených pro příslušné kapitoly na jednotlivé roky, 
ovšem současně je   dále uvedeno, že „ve vztahu k soudům a jiným 
justičním orgánům si implementace směrnice 2016/680 vyžádá 
rovněž navýšení finančních prostředků alokovaných ze státního 
rozpočtu do kapitoly Ministerstva spravedlnosti, a to přibližně o 7 
milionů Kč. Tyto prostředky budou využity na zřízení nezávislého 
dozorového orgánu“.  Tento rozpor je třeba odstranit, a to tak, že je 
třeba jednoznačně uvést, že dopady  související se zřízením 
dozorového orgánu budou pokryty v rámci prostředků 
narozpočtovaných pro kapitolu 336 – Ministerstvo 
spravedlnosti.              

 Obdobně  v souvislosti s předpokládaným zřízením jednotky  pro 
analýzu informací o cestujících pak upozorňujeme, že v současné 
době je stále ještě otevřeno jednání o nadlimitních požadavcích 
kapitoly 314 – MV na rok 2018 a léta SDV 2019 a 2020, jako bod č. 8 
je v dopise ministra vnitra ze dne 9. září 2017  zmiňována i Jmenná 
evidence cestujících -  PNR -  výdaje v souvislosti s implementací 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2016/681 (UV č. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva upravena. 
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510/2017).  Požadujeme důvodovou zprávu upravit v návaznosti na 
výsledky tohoto jednání, resp. doplnit o konstatování, že v souvislosti 
s uvedeným informačním systémem nebudou požadovány žádné 
další prostředky nad rámec prostředků  rozpočtovaných pro kapitolu 
314 – Ministerstvo vnitra. 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
Obecně 
 V rámci změn navazujících zákonů v souvislosti s novou 
právní úpravou ochrany osobních údajů jsou zahrnuty rovněž novely 
několika zákonů v gesci Ministerstva financí, a to zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 456/2011 
Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. Tyto novely byly připraveny ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra a průběžně dochází k jejich 
úpravám a aktualizaci po pracovní linii. Ve vztahu k těmto novelám 
mimo jiné proběhlo dne 11. září 2017 trojstranné jednání Ministerstva 
vnitra, Ministerstva financí a Úřadu pro ochranu osobních údajů 
zejména ve věci vypořádání předběžných připomínek Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Na tomto jednání byly obecně shodnuty 
některé zásahy do legislativního textu zákonů v gesci Ministerstva 
financí, jejichž legislativní precizace do podoby paragrafového znění 
návrhu zákona bude zpracována ve spolupráci uvedených resortů 
v rámci vypořádání vnějšího připomínkového řízení. V obecné rovině 
jsou tyto změny tímto formálně uplatňovány jako zásadní připomínky 
Ministerstva financí.   
V konkrétní rovině se jedná zejména o tyto otázky v rámci novely 
daňového řádu (resp. v rámci analogických ustanovení zákona o 
Finanční správě České republiky a zákona o Celní správě České 
republiky): 

 vypuštění omezení povinnosti správce daně poskytovat 
subjektu údajů informace o tom, že dochází ke zpracování 

Akceptováno. 

Návrhy úpravy byly připraveny ve 
spolupráci MF, MV a ÚOOÚ.  
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osobních údajů, které se ho týkají (důvodem je zahrnutí tohoto 
omezení do obecné úpravy návrhu zákona o zpracování 
osobních údajů), 

 modifikace omezení povinnosti správce daně omezit 
zpracování osobních údajů, jejichž správnost byla 
zpochybněna (otázka označení této skutečnosti 
v automatizovaných systémech či otázka zavedení omezení 
této povinnosti též pro jiné orgány a osoby, které mají 
informační povinnost vůči správci daně), 

 modifikace pravomoci správce daně provádět výkon správy 
daní výhradně na základě automatizovaného zpracování 
údajů (explicitní vyloučení možnosti automatizovaného 
vydávání rozhodnutí jako správního aktu, což odpovídá 
původnímu záměru), 

 řešení problematiky výkonu práva subjektu údajů na přístup 
k osobním údajům zpracovávaným správcem daně – viz dále 
připomínka k části patnácté. 

 V rámci změn navazujících zákonů v souvislosti s novou 
právní úpravou ochrany osobních údajů považuje Ministerstvo financí 
dále za nezbytné doplnění též části obsahující novelizaci zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, popřípadě zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci 
účtů, ve znění pozdějších předpisů. Text těchto částí je v současnosti 
připravován ve spolupráci Finančního analytického úřadu, 
Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, a to opět po pracovní linii. 
Tento text bude dokončen v rámci vypořádání vnějšího 
připomínkového řízení k návrhu změnového zákona obdobně jako 
výše uvedené úpravy novel zákonů v gesci Ministerstva financí, které 
již jsou v návrhu změnového zákona zahrnuty (po stránce věcné se 
bude jednat o řešení analogických otázek, jako v případě těchto již 
zahrnutých novel). Přitom budou zohledněny též závěry z výše 
uvedeného jednání mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra 
a Úřadem pro ochranu osobních údajů, které částečně dopadají i na 
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oblast legislativy boje proti praní špinavých peněz.   
 
 V rámci celého návrhu změnového zákona je třeba vypustit 
slovo „jakékoli“ (resp. ve tvaru „jakékoliv“) ve slovním spojení 
„jakékoli osobní údaje“, „jakékoli osoby nebo orgány“, popř. ve 
spojeních obdobných. Pokud určitá norma cílí na veškeré osobní 
údaje, osoby či orgány, z principu není třeba tuto skutečnost 
zakládat doplněním uvedeného slova, ale v souladu s pravidly 
českého jazyka i pravidly tvorby normativních textů postačí, že daná 
norma hovoří o osobních údajích, osobách či orgánech bez dalšího. 
Doplňování slova „jakékoliv“ či jiných obdobných výrazů v praxi 
relativizuje výklad řady jiných ustanovení v právním řádu, v nichž 
uvedené doplňkové výrazy uvedeny nejsou, neboť navozuje chybný 
závěr, že bez těchto doplňkových výrazů se dané ustanovení 
vztahuje pouze na určitou množinu případů. V konkrétní rovině je tak 
třeba uvedené slovo vypustit např. v části první, § 69a odst. 5 písm. 
t), části druhé, § 79 odst. 2 nebo § 80c odst. 1 či části sedmnácté, § 
60 odst. 2 nebo § 73c odst. 1). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Terminologie k osobním údajům 
upravena dle požadavku.  

 

MF 
K části patnácté: 
 V rámci návrhu nového § 59a daňového řádu, popřípadě 
v rámci analogických nových ustanovení zákona o Finanční správě 
České republiky a zákona o Celní správě České republiky je třeba 
provést doplnění úpravy řešící vztah stávajících procesních institutů 
správy daní, popř. jiných procesních režimů k právu subjektu údajů 
na přístup k osobním údajům podle čl. 15 nařízení GDPR. Podle 
tohoto článku má subjekt údajů jednak právo na informaci ohledně 
toho, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje a pokud ano, právo 
na přístup k těmto údajům a k okruhu informací uvedených ve 
zmíněném článku. Toto právo je již dnes v rámci správy daní 
realizováno cestou využití standardního institutu nahlížení do spisu, 
popř. nahlížení do osobních daňových účtů (§ 66 a násl. daňového 
řádu). Současně však toto právo nelze v rámci nahlížení do spisu 
realizovat zcela neomezeně, neboť daňový subjekt se nemůže 

Akceptováno  

Návrhy připraveny MF ve spolupráci 
s UOOU a MV.  
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seznámit se všemi údaji, které spis obsahuje, resp. se s těmito údaji 
nemůže seznámit v kterémkoliv čase, neboť by takové seznámení 
mohlo vést ke zmaření účelu správy daní, popř. k ohrožení jiných 
chráněných zájmů (srov. omezení přístupu do tzv. vyhledávací části 
spisu nebo limity stanovené v této souvislosti předpisy trestního 
práva ve vztahu k výměně informací mezi správcem daně a orgány 
činnými v trestním řízení). V souvislosti s výkonem práva subjektu 
údajů na přístup k osobním údajům podle čl. 15 nařízení GDPR je 
proto třeba najisto postavit, že jej při správě daní lze realizovat 
pouze stávajícím způsobem s výše uvedenými limity. Navrhuje se 
proto v rámci nového § 59a daňového řádu explicitně stanovit, že při 
správě daní je toto právo realizováno prostřednictvím institutu 
nahlížení do spisu, resp. nahlížení do osobních daňových účtů. 
Doplnění analogického pravidla by mělo být též zváženo i pro další 
dva výše zmíněné zákony. Konkrétní textace předmětných 
ustanovení by měla být v dohodě Ministerstva financí a Ministerstva 
vnitra precizována v rámci vypořádání vnějšího připomínkového 
řízení k návrhu změnového zákona (viz obecná připomínka). 

Tato připomínka je zásadní. 

MF 
Doplnění dalších částí zákona 
 Do návrhu požadujeme doplnit další části obsahující novely 
zákonů v působnosti Ministerstva financí. Texty těchto částí včetně 
odůvodnění a textu platného znění jednotlivých zákonů ve znění 
navrhovaných změn připojujeme v samostatné příloze. 

Tato připomínka je zásadní. 
Text návrhu nebyl z důvodu rozsáhlosti zařazen do tabulky.  

Akceptováno jinak.  

MF předložilo vlastní návrhy novely řady 
předpisů z oblasti své působnosti a 
pojišťovnictví, které byly projednány i 
v kontextu připomínek  s ČAP a SPDČR. 
Finální znění relevantních předpisů 
připravilo MF  ve spolupráci s MV.  

MF 
K důvodové zprávě: 
V části G) obecné části důvodové zprávy na str. 9 není ve větě 
„Konkrétní náklady vyvolané přizpůsobením stávajícího 
programového vybavení a pořízením nezbytné výpočetní techniky, 
jakož i personálním zajištěním nových povinností, bude nutné 

Akceptováno.  

Část G byla přeformulována.  
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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. 

MF 
K závěrečné zprávě RIA: 
V celém materiálu se navrhuje zaměnit pojem „Daňová správa“ 
pojmem „Finanční správa České republiky“ a pojem „Celní správa“ 
pojmem „Celní správa České republiky“ v souladu s oficiálním 
označení uvedených soustav orgánů. 

Akceptováno.  

MF 
Obecně k návrhu: 
V textu jednotlivých novel se používá normativní odkaz na „zákon 
upravující ochranu osobních údajů“. Pokud se tím rozumí 
navrhovaný zákon o zpracování osobních údajů, měl by odkaz znít 
spíše „zákon upravující zpracování osobních údajů“. Pokud se má 
odkazovat i na nařízení GDPR, měl by odkaz spíše znít „předpis 
upravující ochranu osobních údajů“. 

Akceptováno.  

ČTÚ 1. K Části Druhé zákona o Policii České republiky, § 39 
„Rušení provozu elektronických komunikací“ - Obecně:  

 
Navržená právní úprava § 39 zákona o Policii České republiky se 
zásadním způsobem dotýká působnosti ČTÚ, a to zejména 
v oblastech správy kmitočtového spektra, ochrany elektronických 
komunikací a kontroly elektronických komunikací, vyplývající ze 
zákona o elektronických komunikacích.  
 
ČTÚ nebyl zahrnut mezi připomínková místa a ani v připojených 
materiálech v RIA a v obecné části Důvodové zprávy není 
identifikován důvod zařazení novely tohoto ustanovení mezi 
problematiku zpracovávání osobních údajů. Rovněž v přípravné 
fázi novely zákona k tomuto zařazení dané problematiky nebyla 
s ČTÚ provedena konzultace.  
 
Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Ustanovení vypuštěno. 
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Předmětná změna zákona o Policii České republiky nekoresponduje 
s identifikací problémů ani cílů, kterých má být dosaženo, v 
souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů navazuje 
na návrh nového zákona o zpracování osobních údajů a zároveň 
implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/680 a 2016/681. V daném případě se jedná o tzv. „přílepek“. 
 
Po zvážení všech dostupných podkladů nesouhlasíme se 
zařazením § 39 „Rušení provozu elektronických komunikací“ zákona 
o Policii České republiky do tohoto návrhu zákona. 
 

Z výše uvedených důvodů ČTÚ doporučuje navržené znění § 39 
„Rušení provozu elektronických komunikací“ vypustit z návrhu 
zákona. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
 

ČTÚ 2. K § 39 Rušení provozu elektronických komunikací:  

 
Kromě výše uvedené připomínky ČTÚ upozorňuje i na další 
skutečnosti, které by měly být součástí návrhu ustanovení § 39 
zákona o Policii České republiky, a to obdobně jako již  
ve schváleném textu § 42b zákona č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Úpravou § 100 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích sice 
není vyloučena možnost rušení provozu elektronických komunikací, 
pokud je tak stanoveno zvláštním právním předpisem, ale již dále 
tento zákon obecně nestanovuje technické podmínky rušení. V § 100 
odst. 2 zákona  
o elektronických komunikacích je definován pojem „rušení provozu“ 
jako elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje nebo 

Akceptováno. 

Ustanovení vypuštěno. 
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opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, 
sítě elektronických komunikací, popřípadě poskytování služeb 
elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních 
služeb (dále jen „rušení provozu“), ale toto pojmové vymezení je 
především spojováno z nežádoucími negativními jevy, které mohou 
objektivně nastat při provozu zařízení, jejichž provozováním vzniká 
vysokofrekvenční energie, čemuž i odpovídají následující odstavce 
předmětného ustanovení k zamezení, odstranění příčin rušení apod. 
Přes výše uvedené je nutné upozornit, že v návrhu  § 39 zákona o 
Policii České republiky nejsou dodrženy následující základní 
principy, a to: 
- neobsahuje zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího 
právního předpisu nebo odkaz na zvláštní zákon, který by stanovil 
technické podmínky rušení (především výkon, kmitočty a vyloučení 
některých kmitočtových pásem z rušení, úroveň signálu, dobu trvání 
rušení), 
 
- nejsou stanoveny procesní postupy k povolení rušení ani 
nezbytná věcná součinnost s provozovateli sítí před a během 
rušení, 
 
Podle § 100 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích zjišťuje 
ČTÚ zdroje rušení provozu. Vágní ustanovení § 39 odst. 2 zákona o 
Policii České republiky sice zahrnuje do informační povinnosti Policie 
ČR ohlášení po uvedení rušiče do provozu a zahájení rušení 
ČTÚ, Integrovanému záchrannému systému a v nezbytně nutné 
míře o provedeném rušení informuje i dotčené provozovatele sítí a 
služeb elektronických komunikací, ale v odstavci 4 stanoví výjimku 
rušení při odstranění bezprostředního ohrožení (ostrá akce), ale 
i výcviku neposkytnutí informací, pokud by poskytnutí 
informace mohlo ohrozit plnění úkolů, což je nepřijatelné a do 
určité míry v kontextu s touto poslední větou tohoto odstavce i 
značně rizikové. Poslední věta prakticky opravňuje Policii ČR k 
volnému výkladu, kdy nemusí poskytnout informaci o daných 
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opatřeních. ČTÚ chápe, že v daném případě se jedná o navrhovaná 
opatření mimořádné povahy, přesto nemůže akceptovat 
nekoordinovaný postup s vyloučením orgánu dohledu 
z informační povinnosti Policie ČR, tedy neoznámit mu vnější 
zásah do provozu elektronických komunikací.  
 
Na tomto místě je nutné opakovat a zároveň zdůraznit námitky ČTÚ, 
které byly uplatněny již při novele zákona o ozbrojených silách, že 
návrh:   
 
V důvodové zprávě (zvláštní část) se jako hlavní důvod navržené 
právní úpravy uvádí potřeba výcviku příslušníků Policie ČR 
v podmínkách rušení a dále zkoušky příslušných technických 
zařízení – tzv. „rušičů“. Pro tyto účely však není nutné zákonným 
způsobem „Rušit provoz elektronických zařízení“, neboť tuto činnost 
lze provádět jak v laboratorních podmínkách, tak na výcvikových 
polygonech a v součinnosti s Armádou ČR ve vojenských 
výcvikových prostorech s cílem minimalizace dopadů rušení na 
provoz jiných zařízení elektronických komunikací. 
Dále navrhované ustanovení:   
- neupravuje vznik odpovědnosti za škodu vzniklou operátorům 
sítí elektronických komunikací a poskytovatelům služeb 
elektronických komunikací, popřípadě dalším osobám vykonávajícím 
komunikační činnost, která by rušícím zásahem Policie ČR byla 
poškozena. Ani náhradu vzniklé škody dotčeným účastníkům, 
 
- je v přímém rozporu se zákonem o elektronických 
komunikacích, a to s povinností poskytovat služby nepřetržitě po 
všechny dny v roce a s povinností zajistit nepřetržitý přístup k číslům 
tísňového volání (§ 61 odst. 1 a 2 zákona  
o elektronických komunikacích).   

Předkladatel návrhu zákona by měl v této souvislosti především brát 
v úvahu skutečnost, že elektromagnetickým rušením mohou být 
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negativně ovlivněny, případně vyřazeny z provozu i další služby a 
aktivity netelekomunikačního typu (služby zdravotní péče, 
bankovní služby apod.), ale i neveřejné telekomunikační sítě 
(např. sítě armády, dopravních nebo energetických společností) a 
paradoxně i sítě Policie ČR, 

V daném kontextu je nutné i upozornit na doporučení ECC(03) 04 
a Evropského komunikačního výboru (platforma Evropské 
konference poštovních a telekomunikačních správ) k využívání 
„rušiček služeb GSM“. Toto doporučení negativně hodnotí službu 
rušiček z hlediska působení rušících zařízení, které nelze 
přesně místně ani kmitočtově vymezit. Proto většina členských 
států Evropské unie od používání rušení sítí upustila.  

Z výše uvedených důvodů ČTÚ požaduje ustanovení § 39 zákona o 
Policii České republiky z tohoto návrhu zákona, vypustit a jeho 
případnou novelu připravit ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a 
obchodu a ve spolupráci s ČTÚ. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 3. Obecně k úpravě institutu „Pověřenec“ ve zvláštních 
právních předpisech: 

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona je hlavním cílem  
provést implementaci 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 (dále jen „nařízení GDPR“) a 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. Jedním z dalších cílů právní úpravy je, že přijetím zákona 
bude zrušen zákon  

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh zákona v některých částech měnících jednotlivé zákony 
upravuje rovněž institut pověřence pro ochranu osobních údajů pro 
určité orgány státu (Policie České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, celní orgány, vězeňská služba apod.). 
Obecně se jedná o orgány, na jejichž činnost se nevztahuje zákon č. 
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Podle 
názoru ČTÚ by však tato otázka zasloužila svou úpravu rovněž 
obecně pro služební úřady, tedy obdobnou úpravu v rámci zákona č. 
234/2014 Sb.  

Obecně lze konstatovat, že ve vztahu ke správním úřadům  
je tato otázka z pohledu ČTÚ nedostatečně akcentována, ČTÚ se 
domnívá, že by Ministerstvo vnitra coby gestor a garant právní 
úpravy týkající se státní služby mělo této problematice věnovat i s 
ohledem na blížící se termín nabytí účinnosti nařízení GDPR 
náležitou pozornost a aktivitu, která by přinesla alespoň základní 
právní úpravu směřující ke sjednocení přinejmenším základních 
aspektů aplikace nařízení GDPR na úseku státní služby.  

ČTÚ tedy navrhuje, aby byl návrh zákona doplněn o změnu zákona 
č. 234/2014 Sb. tak, aby tento zákon obsahoval alespoň základní 
úpravu pro výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v 
rámci služebních úřadů. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

NSOUD K § 122b 

Navrhované ustanovení mělo být zpřesněno tak, aby 
odpovídalo uvedeným požadavkům směrnice. Ustanovení 
nerozlišuje, zda se zpracování pro jiné účely, než ke kterému byly 
shromážděny, týká případů spadajících pod směrnici nebo nařízení. 

Vysvětleno / Akceptováno. 

Znění navrhovaného ustanovení § 122b 
bylo upraveno v návaznosti na 
připomínky uplatněné jinými 
připomínkovými místy. V tomto ohledu 
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Podmínky zpracování osobních údajů podle směrnice, tj. pokud se 
zpracovávají osobní údaje za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně 
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich 
předcházení, a v jiných případech, na které dopadá nařízení, se však 
odlišují. I když je nařízení přímo použitelné, umožňuje členským 
státům podrobněji stanovit určitá pravidla a uplatnit výjimky. Proto by 
mělo být zcela jednoznačně stanoveno, jaká pravidla se vztahují na 
případy v působnosti směrnice a nařízení. 
 

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že 
v rozdílové tabulce je jiné znění textu navrhovaného § 122b odst. 1, 
než v ostatních dokumentech zaslaných k připomínkám k tomuto 
návrhu zákona. Text v rozdílové tabulce je shodný s návrhem 
příslušného ustanovení týkajícího se Ústavního soudu a týká se 
výlučně oblasti spadající do oblasti směrnice a tento text se 
z neznámých důvodů odlišuje od navrhovaného znění § 122b  
odst. 1. 
 

V navrhovaném textu § 122b odst. 1 došlo evidentně k chybě, 
neboť záměrem zákonodárce jistě nebylo vymezit účel zpracování 
osobních údajů soudy jinak pro Ústavní soud a jinak pro obecnou 
justici. Navíc toto ustanovení neobsahuje žádný „účel podle  
odst. 1 věty druhé“. Zřejmě zde měly být uvedeny účely 
specifikované v § 1 odst. 1 směrnice č. 2016/680. 
 

Níže uvádím možné znění tohoto ustanovení 
 

(1) Soudy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné 
pro plnění jeho úkolů a sdružovat osobní údaje, které byly 
získány k rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní 
údaje zpracovávat pro účely předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu 

budiž zdůrazněno, že účelem a smyslem 
§ 122b odst. 1 je toliko stanovit titul, na 
základě kterého budou soudy provádět 
operace s osobními údaji. Ustanovení § 
122b odst. 1 v žádném případě 
nezakládá soudům nová práva. V tomto 
slova smyslu bude doplněna důvodová 
zpráva.  

 

Co se předávání osobních údajů týče, 
tak předávání může probíhat toliko na 
základě konkrétního zákonného 
zmocnění. Účelem a smyslem daného 
ustanovení je zajistit, že v případech 
podle navrženého § 122b odst. 3 bude 
existovat v zákoně jednoznačná opora 
pro předávání osobních údajů. Je sice 
pravdou, že již současná právní úprava 
zná jisté nástroje, na základě kterých 
může předání osobních údajů probíhat, 
nicméně s ohledem na judikaturu 
Soudního dvora EU v oblasti ochrany 
osobních údajů (viz rozhodnutí ze dne 1. 
října 2015, Bara a další, C-201/14, 
ECLI:EU:C:2015:638) považuje 
předkladatel za vhodné a účelné 
zachovat ustanovení § 25b odst. 2. Na 
druhou stranu ustanovení § 25b odst. 2 
nelze chápat jako povinnost pro soudy 
předat osobní údaje za všech okolností. 
Mnohem spíše se jedná o oprávnění 
soudů předávat osobní údaje. 
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trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České 
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně 
pátrání po osobách a věcech i tehdy, pokud byly 
shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely.  

(2) Zpracovávání osobních údajů soudy pro jiný účel, než pro 
který byly shromážděny, je slučitelné s původním účelem, 
pokud jsou zpracovávány pro účel uvedený  
v odst. 1 větě druhé nebo pro účely projednávání a 
rozhodování sporů a jiných věcí  
s tím nezbytně spojených patřících do jejich pravomoci podle 
zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním 
řízení správním a v dalších případech stanovených zákonem 
nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, 
jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

(3) Při zpracování osobních údajů soudy postupují podle zákona 
upravujícího ochranu osobních údajů a přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů. 
 

Navrhované znění § 122b odst. 3 uvádí, že soudy „předávají 
nebo zpřístupňují osobní údaje orgánům příslušným k zajišťování 
účelu podle odstavce 1 věty druhé, je-li to nezbytné pro plnění jejich 
úkolů.“ Druhá věta stejného odstavce uvádí, že „soudy mohou předat 
nebo zpřístupnit osobní údaje, které získaly při výkonu své 
působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich 
působnosti.“ 

 
Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí, že toto 

„ustanovení zajišťuje možnost předávání osobních údajů orgánům 
veřejné správy pro výkon jejich působnosti, např. pro potřeby 
správního trestání nebo sociálně-právní ochranu dětí. Rovněž 
umožňuje předávání osobních údajů orgánům příslušným k 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 

Předkladatel se domnívám, že toto 
vyplývá již z původně navrženého. 
Nicméně s ohledem na princip právní 
jistoty bude znění ustanovení § 25b odst. 
2 upraveno ve smyslu připomínky 
uplatněné připomínkovým místem. 
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bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, je-li to nezbytné 
pro plnění jejich úkolů“.  

 

Nicméně formulace zmíněného ustanovení, že „soudy 
předávají nebo zpřístupňují osobní údaje orgánům…“ nezajišťuje 
pouze možnost, ale přímo uvaluje na soudy povinnost spolupracovat 
s exekutivními orgány. Z důvodové zprávy však nevyplývá, z jakého 
ustanovení směrnice má tato nová povinnost vyplývat, jakkoli 
podtržením naznačuje transpozici.  Navíc, pokud soudy rozhodují 
v trestních věcech, poté jsou jim zpravidla informace o účastnících 
řízení dány orgány činnými v trestním řízení. Z tohoto důvodu buď 
navrhuji ponechat znění v kondicionálu, tedy že „soudy mohou 
předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které získaly při výkonu své 
působnosti …“ nebo toto ustanovení vypustit.  

 
Otazné zůstává, zda jsou zde zahrnuty i věci nespadající pod 

soudní pravomoc i bez ohledu na účel. Pokud je tímto navrhovaným 
ustanovením prováděn čl. 9 směrnice, mělo by být s ním v souladu, 
tj. že se osobní údaje mohou předávat nebo zpřístupňovat údaje 
orgánům příslušným k zajišťování účelu (odkaz na účel ve smyslu čl. 
1 odst. 1 směrnice), je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů. Jde-li o 
údaje shromážděné pro účely uvedené  
v čl. 1 odst. 1 směrnice, smějí být tyto zpracovávány pro účely tam 
neuvedené, pokud tak stanoví právo členského státu, přičemž se 
uplatňují pravidla nařízení (viz čl. 6 odst.  
4 nařízení.) V této souvislosti by mělo být také doplněno pravidlo pro 
případ existence zvláštních podmínek pro zpracování ve smyslu čl. 9 
a recitálu 36 směrnice. 
 

S ohledem na výše uvedené připomínky týkající se 
neodůvodněné povinnosti soudů a účelu by ustanovení mohlo znít 
takto: 
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(4) Soudy mohou zpřístupňovat nebo předávat osobní údaje 
orgánům příslušným k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty 
druhé, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů. Pro jiné účely, než je 
zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, mohou soudy 
zpřístupňovat nebo předávat osobní údaje orgánům veřejné správy, 
je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti a pokud 
jsou splněny podmínky stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení. Stanoví-li 
právní předpisy zvláštní podmínky na zpracování osobních údajů 
soudy, informuje soud příjemce osobních údajů o těchto podmínkách 
a nutnosti je dodržovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSOUD K § 122c 

Ustanovení obsahuje pouze zproštění povinnosti státu 
jmenovat pověřence pro soudy jednající v rámci svých soudních 
pravomocí ve smyslu § 32 odst. 1 směrnice  
a čl. 37 odst. 1 nařízení. Vzhledem k tomu, že s výkonem justičních 
pravomocí jsou spojeny i další činnosti soudů, které nejsou 
v navrhovaném ustanovení zmíněny, navrhujeme toto ustanovení 
upřesnit. V tomto ustanovení není stanoven právní základ pro 
jmenování pověřence ve smyslu čl. 32 odst. 1 směrnice pro oblast, 
v níž soudy nejednají v rámci svých justičních pravomocí.  

 
Ustanovení by mělo být formulováno tak, aby bylo 

jednoznačně dané, kdo bude funkci pověřence vykonávat, neboť 
v případě plnění úkolu soudů nespadajících do justičních pravomocí 
je podle nařízení a směrnice povinnost určit pověřence. Není možné 
ponechat určení pověřence na dobrovolné dohodě soudů.  
 

S ohledem na ústavní princip, kdy státní moc lze uplatňovat 

Vysvětleno. 

 

Z žádného ustanovení směrnice nebo 
nařízení není možné dovodit, že by 
nebylo možné ponechat určení 
pověřence na dobrovolné dohodě soudů. 
Navíc není unijním právem ani nikterak 
vyloučena možnost, že by existovalo 
více pověřenců v závislosti na dohodě 
soudů. Právě naopak, čl. 37 odst. 3 
nařízení 2016/679 (srov. čl. 32 odst. 3 
směrnice 2016/680) jednoznačně 
stanoví, že společného pověřence je 
možné stanovit na s ohledem na velikost 
a organizační strukturu. Záměrem 
zákonodárce tak bylo vytvořit pro soudy 
dostatečný prostor, aby s přihlédnutím 
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jen v případech a mezích stanovených zákonem a způsobem, který 
stanoví zákon, nepovažuji za vhodné, aby se soudy nebo soudy a 
ministerstvo mohly dohodnout, že úkoly pověřence bude vykonávat 
„pověřenec určený určitým soudem“, případně „soudy a ministerstvo 
se mohou dohodnout, že tyto úkoly vykonává pověřenec určený 
ministerstvem“. Může tak vzniknout prostor, že některé subjekty se 
dohodnou a jiné se nedohodnou. Není také zřejmé, jaký charakter by 
taková dohoda měla mít, zda by šlo o veřejnoprávní smlouvy dle 
správního řádu nebo by to byla nějaká smlouva „sui generis“. Toto 
ustanovení je naprosto nevhodně formulováno.  
 

Článek 37 nařízení stanoví, že pověřenec pro ochranu 
osobních údajů může být pracovníkem správce či zpracovatele, nebo 
může úkoly plnit na základě smlouvy  
o poskytování služeb. Článek 38 nařízení pak stanoví, že správce a 
zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů 
nedostával žádné pokyny týkající se výkonu těchto úkolů, za jejichž 
plnění nemůže být propuštěn ani sankcionován. Pověřenec pro 
ochranu osobních údajů je přímo podřízen vrcholovým řídícím 
pracovníkům správce nebo zpracovatele. Tato osoba může plnit i jiné 
úkoly a povinnosti, přičemž musí být zajištěno, aby žádné z těchto 
úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů. 

Recitál 63 směrnice stanoví povinnosti pověřence, který má 
správci pomáhat monitorovat vnitřní dodržování ustanovení přijatých 
podle směrnice, s výjimkou případů, kdy členský stát rozhodne o 
vynětí soudů a jiných nezávislých justičních orgánů jednajících  
v rámci svých justičních pravomocí. Tato osoba by mohla být 
součástí stávajícího personálu správce, který absolvoval zvláštní 
odbornou přípravu ohledně práva a praxe v oblasti ochrany údajů s 
cílem získat odborné znalosti v této oblasti. Potřebná úroveň 
odborných znalostí by se měla určit zejména podle prováděných 
operací zpracování a podle ochrany, která se vyžaduje pro osobní 
údaje zpracovávané správcem. Tato osoba by mohla plnit úkoly na 

k organizační struktuře a velikosti 
jednoho každého soudu bylo možné 
zvolit pokud možno co nejvhodnější 
řešení. Navíc vzhledem k tomu, že v této 
věci nepanuje mezi soudy názorová 
shoda, nepřipadá ani jiné řešení 
v úvahu. 

Nad rámec shora uvedeného je třeba 
zdůraznit, že ambicí navržené právní 
úpravy není ani v nejmenším vnutit 
soudům jakékoliv řešení jím navzdory. 
Účelem a smyslem navrhovaného 
ustanovení § 122c odst. 2 je vytvořit 
toliko právní rámec pro fungování 
pověřenců pro soudy. V tomto ohledu 
předkladatel zastává názor, dle kterého 
by právní úprava měla být pokud možno 
co nejobecnější (při zachování přísných 
kritérií jasnosti a srozumitelnosti), tak 
aby zbytečně nevylučovala taková 
řešení, která se s ohledem na danou 
problematiku jeví jako účelná a vhodná. 
Předkladatel v tomto slova smyslu plně 
respektuje stanovisko některých soudů, 
které chtějí mít pověřence „svého 
vlastního“. Nicméně ani v tomto případě 
nelze do budoucna vyloučit, že ze strany 
těchto soudů dojde k přehodnocení jejich 
stanoviska. Za situace, kdy již dnes 
můžeme z navrhovaného znění 
spolehlivě dovodit, že pověřenec určený 
konkrétním soudem bude vykonávat 
svoji činnost ve vztahu ke zpracování 
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částečný nebo plný úvazek. Pověřence pro ochranu osobních údajů 
může společně jmenovat více správců s ohledem na svou 
organizační strukturu a velikost, například v případě sdílených zdrojů 
v centrálních jednotkách. Tato osoba může být rovněž jmenována na 
různé pozice ve struktuře příslušných správců. Měla by správci a 
zaměstnancům zpracovávajícím osobní údaje pomáhat 
prostřednictvím informování a poradenství o dodržování jejich 
příslušných povinností týkajících se ochrany údajů. Tito pověřenci 
pro ochranu osobních údajů by měli být schopni plnit své povinnosti 
a úkoly nezávislým způsobem v souladu s právem členského státu. 

Nejvyšší soud bude usilovat o to, aby měl, podobně jako 
Ústavní soud a Nejvyšší správní soud, vlastního pověřence pro 
ochranu osobních údajů. Tento pověřenec by spravoval agendu 
ochrany osobních údajů pouze pro Nejvyšší soud. Toto řešení se 
s ohledem na neexistenci Nejvyšší rady soudnictví jeví jako jediné 
možné řešení. V této souvislosti uvádím, že navrhovaný společný 
pověřenec by měl fakticky přístup k osobním údajům napříč soudy 
v celé soudní soustavě, což nepovažuji za vhodné řešení. Soudní 
soustava má sice jistou hierarchickou strukturu, ale ve správních 
věcech nemá Nejvyšší soud jakoukoli subordinační roli a ani by ji 
v budoucnu mít neměl. I v tomto případě shledávám absenci orgánu 
typu Nejvyšší rady soudnictví, která by právě byla tím vhodným 
orgánem vykonávající funkci společného pověřence nebo 
dohledového orgánu. 

Při současném personálním obsazení a organizační struktuře 
Nejvyššího soudu mám za to, aby roli pověřence vykonávala osoba, 
jejíž organizační umístění u zpracovatele  
a správce osobních údajů bude korespondovat s požadavkem 
nezávislého jednání s tím, že pokud budou takové osobě svěřeny i 
jiné funkce, nesmí zakládat střet zájmů. 

S ohledem na pravomoci dané pověřencům se však 

osobních údajů k ostatním soudům toliko 
se souhlasem tohoto soudu (neboť 
dotčené ustanovení jednoznačně hovoří 
o dohodě mezi soudy; bylo by zcela 
v rozporu s chápáním dohody, pokud by 
se ostatní soudy mohly dohodnout, že 
funkci pověřence pro ochranu osobních 
údajů pro ně bude vykonávat konkrétní 
soud, bez toho aniž by s takovýmto 
řešením tento konkrétní soud souhlasil), 
se jeví jako zbytečné jakkoliv do 
navrženého znění ustanovení § 122c 
odst. 2 zasahovat. V tomto slova smyslu 
byla doplněna důvodová zpráva. 
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předpokládá, že takové osoby budou mít vědomosti z oblasti národní 
a evropské legislativy a praxe v oboru ochrany osobních údajů 
a důkladnou znalost nařízení o ochraně osobních údajů a 
informačních systémů, s kterými justice pracuje, včetně technického 
zabezpečení dat. Nařízení tak klade nemalé požadavky na jejich 
erudici a finanční ohodnocení. 

Zároveň se pro účely nařízení vyžaduje osobní dostupnost 
pověřence (ideálně fyzická ve stejných prostorách, v kterých sídlí 
správce či zpracovatel, případně formou zabezpečeného 
komunikačního prostředku), aby tak došlo k naplnění jistoty občanů, 
že v případě porušení ochrany bude k dispozici.  

Nové právní předpisy v oblasti zpracování osobních údajů zásadně 
ovlivní podobu vnitřních předpisů soudů. I v tomto případě 
shledávám důvod pro samostatnou úpravu pověřence pro Nejvyšší 
soud a Nejvyšší správní soud, neboť tyto soudy disponují vlastními 
kancelářskými a jednacími řády, případně dalšími vnitřními předpisy 
vydávanými předsedy těchto nejvyšších soudů. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSOUD K § 122d 

Z ustanovení § 122d odst. 2 není zcela jasné, zda v případě 
Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu musí být určen 
jeden orgán oběma soudy společně, nebo každý tento soud je 
oprávněn si určit vlastní dozorový orgán. Z rec. 20 vyplývá, že by 
mělo jít o zvláštní subjekt v rámci justičního systému, a to z důvodu 
zachování nezávislosti soudů. 
 

Důvodová zpráva k § 122d mimo jiné uvádí, že orgán nebude 
v postavení dozorového orgánu a jeho podstatou není vyřizování 

Vysvětleno / Akceptováno. 

Soustavu soudů ve správním soudnictví 
tvoří jednak krajské soudy, u kterých je 
správní soudnictví od další pravomoci 
odděleno pouze vnitřní organizací 
příslušného soudu, a jednak Nejvyšší 
správní soud.  

Ve světle shora uvedeného proto není 
zřejmé, proč panuje u připomínkového 
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žádostí nebo stížností týkajících se ochrany osobních údajů. Na 
rozdíl od pravomoci dozorového orgánu ve smyslu § 50 odst.  
3 písm. c) zákona, tedy přijímání podnětů a stížností, je navrhováno, 
aby tento speciální orgán přijímal a vyřizoval jen podněty. Otázkou je 
zde je taková úprava v souladu s rec. 20 Nařízení, dle kterého by tyto 
orgány zejména měly zajistit soulad s pravidly tohoto nařízení, 
posilovat povědomí členů justičních orgánů o jejich povinnostech 
podle tohoto nařízení  
a zabývat se stížnostmi souvisejícími s takovými operacemi 
zpracování. Dále není zřejmé, jaký procesní postup se při vyřizování 
podnětů použije.  
 

V souvislosti s tímto ustanovením je třeba zmínit § 50 odst. 3 
navrhovaného zákona o zpracování osobních údajů, dle kterého se 
pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů neuplatní ve vztahu ke 
zpracování osobních údajů podle hlavy III. prováděné soudy. To však 
není stanoveno pro zpracování osobních údajů, které spadají do 
působnosti nařízení. Pravomoci dozorového úřadu by tak měly být 
podrobněji rozvedeny zákonem.  
 

Podle nově navrhovaného § 122d odst. 2 je orgánem 
sledujícím z moci úřední soulad postupu soudu s právními předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů nadřízený soud. Jelikož soustavu 
soudů v ČR tvoří ve smyslu § 8 odst. ZSS okresní, krajské, vrchní 
soudy, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, není zcela zřejmé, 
který z nejvyšších soudů má sledovat postupy v oblasti ochrany 
osobních údajů u vrchních soudů. Možným řešením je: 

 
1. nadřízeným orgánem obou vrchních soudů bude buď jen Nejvyšší 
soud, nebo jen Nejvyšší správní soud, 
 
2. pro každý z vrchních soudů bude v zákoně jasně určen jeden 
nejvyšší soud. 
 

místa obava stran určení nadřízeného 
soudu vrchních soudů, když je zřejmé, 
že nadřízeným soudem vrchních soudů 
je Nejvyšší soud. Pokud má nicméně 
připomínkové místo na mysli situaci 
krajských soudů, pak je mu třeba 
přisvědčit. Jako nejvhodnější řešení by 
se pak jevilo přijmout obdobnou právní 
úpravu, jaká v současnosti panuje 
v oblasti vyřizování stížností dle zákona 
o soudech a soudcích (viz § 168 a n. 
zákona o soudech a soudcích). Obsah 
spisu (resp. skutečnost, zdali se jedná o 
soudní řízení správní, trestní řízení, 
civilní řízení) totiž nehraje nižádnou roli. 
Podstatou dozoru v oblasti ochrany 
osobních údajů je totiž toliko pozorování 
chování subjektů a jeho porovnávání s 
chováním žádoucím, jakož i s požadavky 
právních norem. V tomto slova smyslu 
bude lhostejno, zdali zpracování 
osobních údajů probíhalo v rámci 
trestního řízení, nebo civilního řízení, 
nebo soudního řízení správního, nýbrž 
půjde pouze toliko o to, zdali byly 
dodrženy zákonné požadavky kladené 
na zpracování osobních údajů. 

S ohledem na princip nezávislosti 
dozorového orgánu souhlasí 
Ministerstvo spravedlnosti s připomínkou 
požadující vyškrtnutí ustanovení § 122d 
odst. 4 a navrhuje předmětné ustanovení 
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Ve vztahu k § 122d odst. 4 lze uvést, že s ohledem na ústavní 
princip, kdy státní moc lze uplatňovat jen v případech a mezích 
stanovených zákonem a způsobem, který stanoví zákon, nepovažuji 
za vhodné, aby se soudy a ministerstvo mohly dohodnout, že 
sledujícím orgánem bude místo nadřízeného soudu ministerstvo. 
Ministerstvo navíc nesplňuje podmínku nezávislosti, neboť ministr je 
vázán např. usnesením vlády. Opět také není také zřejmé, jaký 
charakter by taková dohoda měla mít, zda by šlo o veřejnoprávní 
smlouvy dle správního řádu nebo by to byla nějaká smlouva „sui 
generis“.   
 

Co se týká dozoru nad zpracováním osobních údajů soudy, 
recitál 20 nařízení stanoví, že pravomoc dozorových úřadů (Úřadu na 
ochranu osobních údajů) nebude zahrnovat zpracování osobních 
údajů, pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, aby 
byla zajištěna nezávislost soudnictví při plnění soudních funkcí, 
včetně rozhodování. Dozor nad takovými operacemi zpracování by 
mělo být možné svěřit zvláštním subjektům v rámci justičního 
systému členského státu, které by zejména měly zajistit soulad s 
pravidly tohoto nařízení, posilovat povědomí členů justičních orgánů 
o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a zabývat se stížnostmi 
souvisejícími s takovými operacemi zpracování. 
 

Podle článku 53 odst. 3 nařízení nejsou obecné dozorové 
úřady příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, které provádějí 
soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí. 
 

Také recitál 80 směrnice stanoví, že se pravomoc dozorových 
úřadů nemá vztahovat na zpracování osobních údajů soudy 
jednajícími v rámci svých justičních pravomocí, aby byla zachována 
nezávislost soudců při výkonu jejich justičních úkolů. Tato výjimka by 
měla být omezena na justiční činnosti v soudních řízeních a neměla 
by se vztahovat na jiné činnosti, do kterých mohou být soudci v 
souladu s právem členského státu zapojeni. Členské státy by rovněž 

vypustit bez náhrady. 

Co se týče možnosti určit za dozorový 
orgán osobu uvnitř soudu, je tato 
možnost implicitně obsažena již 
v navrhovaném ustanovení. Nicméně 
s ohledem na princip právní jistotu bude 
tato možnost výslovně zakotvena v textu 
navrhovaného ustanovení. 
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měly mít možnost stanovit, že se pravomoc dozorového úřadu 
nevztahuje na zpracování osobních údajů jinými nezávislými 
justičními orgány jednajícími v rámci svých justičních pravomocí, 
například státním zastupitelstvím. Dodržování pravidel této směrnice 
soudy a jinými nezávislými justičními orgány by mělo být v každém 
případě vždy předmětem nezávislého dohledu podle čl. 8 odst. 3 
Listiny. 
 

Text pozice Rady v rámci prvního čtení směrnice ze dne 18. 3. 
2016 uvádí k dozorovým úřadům následující: 

 
„In order to ensure compliance with the rules of the draft Directive the 
monitoring of the draft Directive as well as the draft Regulation will be 
carried out by supervisory authorities. The rules on the supervisory 
authorities in the draft Directive are to a large extent taken over from 
the text of the draft Regulation. Member States are allowed to 
provide for the supervisory authorities established in the draft 
Regulation to be supervising the draft Directive as well. The draft 
Directive however excludes the supervision by the supervisory 
authorities as defined in the draft Directive of processing operations 
of courts when they act in their judicial capacity. Member States 
should be able to exclude the supervision by supervisory authorities 
as defined in the draft Directive of processing operations of other 
independent judicial authorities when they act in their judicial 
capacity. This does not mean however, that the processing of such 
bodies is exempted from supervision. It is therefore added in the 
corresponding recital that the processing operations by courts and 
other independent judicial authorities are, in line with the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union, subject to an 
independent supervision.“ 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že Úřad bude vykonávat 
dozorové pravomoci nad soudy ve věcech, kde soudy nejednají 
v rámci svých justičních pravomocí.  
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Tam, kde soudy jednají v rámci svých justičních pravomocí, se 

předpokládá existence zvláštního subjektu v rámci justičního 
systému členského státu, který by zejména měl zajistit soulad s 
pravidly tohoto nařízení, posilovat povědomí členů justičních orgánů 
o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a zabývat se stížnostmi 
souvisejícími s takovými operacemi zpracování. 
 

V členských státech, kde existuje institucionalizovaná forma 
soudcovské samosprávy, se nabízí, aby byla takovým subjektem 
např. Nejvyšší rada soudnictví. Protože tento subjekt nebyl v České 
republice doposud etablován, ze znění směrnice ani nařízení 
nevyplývá, že by nemohl být takový subjekt zřízen v rámci existující 
organizační struktury Nejvyššího soudu v podobě zaměstnance 
přímo podřízeného předsedovi soudu, který by výše stanovené 
povinnosti plnil. Alternativně by Nejvyšší soud mohl plnit povinnosti 
tohoto subjektu pro Nejvyšší správní soud a naopak.  

Tato připomínka je zásadní. 

MD 1. V části první (změna zákona o civilním letectví) požadujeme 
v novelizačním bodu 4, v § 93 odst. 4 slova „§ 69a odst. 1 nebo 4“ 
nahradit slovy „§ 69a odst. 1, 2 nebo 4“. Jelikož povinnost leteckého 
dopravce předávat údaje vyplývá z ustanovení § 69a odst. 1, 2 a 4 
návrhu zákona (viz znění § 69a odst. 4 návrhu zákona), je třeba 
všechna tato ustanovení zohlednit i při formulaci odpovídající 
skutkové podstaty přestupku. Odkazujeme v tomto ohledu i na platné 
znění zákona s vyznačením navrhovaných změn (§ 93 odst. 4 písm. 
b)), kde jsou (podle nás správně) rovněž zohledněna všechna 
zmíněná ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
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MD 
2. Novelizační bod 10 požadujeme uvést v následujícím znění: 

„10. V § 94 odst. 2 se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují 

slovy „podle odstavce 1 písm. b) nebo c)“.“. 

Navrhované znění uvedeného novelizačního bodu není z hlediska 
legislativně technického správně a navíc neodpovídá ani platnému 
znění s vyznačením navrhovaných změn. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  

Novelizační bod 10. zní: „10. V § 94 
odst. 2 se za slova „podle odstavce 1 
písm. b)“ vkládají slova „nebo c)“.“. 

MD 3. Ve zvláštní části důvodové zprávy je třeba upravit (aktualizovat), 
případně vypustit text obsahující informaci o legislativně technické 
návaznosti návrhu zákona na návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony (sněmovní tisk 747), neboť uvedený návrh 
zákona byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 261/2017 Sb. Tato 
připomínka se týká odůvodnění k bodu 2 (poslední odstavec), 
k bodům 4 až 8 (poslední odstavec) a k bodům 9 a 10 (poslední 
odstavec). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MD 
4. Ve zvláštní části důvodové zprávy (v odůvodnění k bodu 3) novely 
zákona o civilním letectví je třeba upravit formulaci odůvodnění 
provedených změn s ohledem na posun textu, ke kterému došlo 
v rámci neformálního projednání navrhovaných změn v zákoně 
o civilním letectví před jeho rozesláním do meziresortního 
připomínkového řízení. Tak je třeba slova „půjde-li o let zveřejněný 
v Úředním věstníku Evropské unie“, uvedená na konci odstavce 6 
této části důvodové zprávy, nahradit slovy „vyplývá-li to z informace 

Akceptováno. 
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o předávání takových údajů zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie“ (viz formulace uvedená v § 69a odst. 2 návrhu 
zákona), v odstavci 8 je třeba vypustit slova „učiněnou v souvislosti 
s konkrétním ohrožením protiprávním činem“ (viz formulace uvedená 
v § 69a odst. 4 návrhu zákona), v odstavci 14 je třeba slova 
„Vyčleněnými údaji“ nahradit slovy „Údaji o vyčlenění cestujícího 
z rezervace“ (viz formulace uvedená v § 69a odst. 5 písm. k) návrhu 
zákona) a text uvedený v první větě odstavce 16 je s ohledem na 
formulaci uvedenou v § 69a odst. 5 písm. p) třeba uvést 
v následujícím znění: 

„Kódem leteckého dopravce uváděným v rámci společného 
označování linek je kód sjednaný leteckými dopravci v rámci jejich 
obchodní spolupráce týkající se tzv. code-sharu, kdy je let 
uskutečňován provozujícím leteckým dopravcem, avšak prodáván 
může být i pod tzv. IATA kódem marketingového dopravce (kód 
přidělený Mezinárodní asociací leteckých dopravců).“. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSZ 
K čl. II, části druhé – Změna zákona o policii 
K § 39 odst. 4 zákona o policii, ve znění návrhu novely 
 

Vzhledem k tomu, že mohou vzniknout pochybnosti při 
výkladu pojmů „informuje“ a „ohlásí“ v § 39 odst. 1 až 3 návrhu, dává 
se ke zvážení následující znění § 39 odst. 4 návrhu: „(4) Policie o 
rušení podle odstavců 1 a 3 neinformuje, popřípadě o rušení 
podle odstavce 2 neohlašuje, pokud by poskytnutí informace 
nebo ohlášení mohlo ohrozit plnění úkolů policie.“ 

Akceptováno jinak.  

Ustanovení § 39 bylo vypuštěno. 

NSZ 
K čl. V, části páté – Změna zákona o státním zastupitelství 
K § 12i odst. 2 zákona o státním zastupitelství, ve znění 

návrhu novely 
 
V návrhu § 12i odst. 2 zákona o státním zastupitelství se 

Akceptováno.  

Došlo k doplnění § 12i odst. 2 
v požadovaném smyslu. Ve vztahu 
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uvádí, že státní zastupitelství předává nebo zpřístupňuje osobní 
údaje příslušným orgánům k zajišťování účelu předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 
výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České 
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po 
osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění úkolů.  

    Z takto vymezeného účelu nelze dovodit možnost státního 
zastupitelství zpřístupnit osobní údaje rovněž při výkonu mimotrestní 
působnosti, jež byla stanovena pro ochranu základních práv člověka, 
zejména práv těch fyzických osob, které pro svůj věk nebo fyzické či 
duševní vlastnosti jsou na svých právech nejvíce ohroženy. Přitom 
bez zpřístupnění takových údajů soudu by státní zastupitelství 
nemohlo naplňovat svoji působnost např. při podávání návrhů soudu 
ve věci omezení svéprávnosti, zvláštních opatření ve výchově dětí, 
ústavní nebo ochranné výchovy, omezení, pozastavení nebo zbavení 
rodičovské odpovědnosti, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení 
v ústavu zdravotnické péče, vyslovení nepřípustnosti držení v 
zařízeních sociálních služeb, domácího násilí, prohlášení 
za mrtvého, nebo ve věci podávání správních žalob na ochranu 
veřejného zájmu nejvyšším státním zástupcem atd. Předávání či 
zpřístupnění osobních údajů je zapotřebí i při výkonu dozoru v 
zákonem stanovených případech v místech, kde je podle zákona 
omezována osobní svoboda. 

Návrh novely zákona o státním zastupitelství bere v úvahu 
především oblast trestněprávní, nikoliv stále rozšiřující se agendu 
netrestní. Bez předávání osobních údajů soudu, které tvoří 
obsahovou náležitost návrhů na zahájení řízení, by bylo obtížné 
chránit zejména práva těch, na jejichž ochranu jsou tyto návrhy 
podávány. Stejně tak by bylo obtížné vykonávat dozor státního 
zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je 
podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda, kdyby 
nebylo možné v rámci tohoto dozoru zpřístupnit osobní údaje 
zařízení, které výkon uvedené detence zajišťuje.  

k požadavku na změnu § 12k odst. 2 a v 
§ 12l odst. 1 a 2 došlo k vysvětlení. 
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   Z těchto důvodů je namístě, aby odstavec 2 byl na konci 
textu doplněn o následující větu: „Státní zastupitelství předává 
nebo zpřístupňuje osobní údaje i orgánům, které podle 
zákonného oprávnění zajišťují výkon omezení osobní svobody v 
místech, kde státní zastupitelství v zákonem stanovených 
případech vykonává dozor, jakož i soudům v souvislosti s jeho 
účastí v řízení při výkonu mimotrestní působnosti.“ 

  S ohledem na navrhované doplnění odstavce 2 by bylo 
zapotřebí upravit navrhovaný text i v § 12k odst. 2 a v § 12l odst. 1 a 
2. 

Tato připomínka je zásadní. 

NSZ 
K § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci v trestních věcech, ve znění návrhu novely 

Formulace v § 18 odst. 1 části věty před středníkem (předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné činnosti), § 18 odst. 1 části věty za 
středníkem (předcházení nebo vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti) a § 19 odst. 1 (předcházení nebo odhalování trestné 
činnosti) by měly být sjednoceny. Zda má absence pojmu 
„vyhledávání“ (trestné činnosti) v § 19 odst. 1 (oproti § 18 odst. 1) 
nějaký věcný důvod, není v tomto ohledu příliš jasné. Přinejmenším 
je však třeba v § 18 odst. 1 v obou částech věty uvádět mezi slovy 
„předcházení“ a „vyhledávání“ buď čárku, nebo spojku „nebo“. 

Akceptováno. 

NSZ 
K § 18 odst. 6 zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

v trestních věcech, ve znění návrhu novely 
  Ve větě první tohoto ustanovení návrhu je na místě vypustit 

slova: „; takový souhlas může být udělen i obecně“. Mám za to, že 
možnost udělení obecného souhlasu je v rozporu s kritérii pro jeho 
udělení, mezi něž patří závažnost případu a účel původního předání. 
Tato kritéria je totiž třeba posuzovat v každém konkrétním případě 
zvlášť. Kromě toho, je-li podle § 18 odst. 6 věty druhé návrhu k 
vyslovení souhlasu příslušný justiční nebo ústřední orgán ČR, který 

 

Akceptováno. 
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údaje opatřil, vztahuje se toto oprávnění ke každému jednotlivému 
případu zvlášť (příslušný justiční nebo ústřední orgán ČR nemůže 
udělit souhlas ve vztahu k jiným údajům, než které sám opatřil). 

NSZ 
1) K Části patnácté, čl. XV, bodu 2: 
Uvedený bod novelizuje § 54 daňového řádu doplněním 

odstavce 3, který zní: „(3) Správce daně informace neposkytne, 
pokud by to podstatným způsobem ohrozilo výkon správy daní.“. 

Toto ustanovení tak zavádí omezení prolomení daňové 
mlčenlivosti i vůči orgánům činným v trestním řízení. S tímto 
nemůžeme souhlasit. Takové omezení prolomení povinnosti 
mlčenlivosti v daňovém řízení by zásadním způsobem mohlo 
negativně ovlivnit trestní řízení v oblasti daňových trestných činů. 
Současně je třeba uvést, že ani není definováno, co se rozumí 
souslovím „podstatným způsobem ohrozilo výkon správy daní“; 
jednalo by se v podstatě o „bianco šek“ a pouze orgány finanční 
správy by podle svého uvážení mohly tohoto ustanovení využívat. 

Tento návrh změny daňového řádu dále ani nesouvisí svojí 
podstatou s problematikou zpracování osobních údajů, kterých se 
návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o zpracování osobních údajů, týká. I z tohoto důvodu je 
navrhovanou právní úpravu třeba odmítnout. 
Nejvyšší státní zastupitelství je připraveno se v budoucnu podílet na 
diskuzi nad danou problematikou, ale navrhovaná úprava je v 
současné podobě pro nás nepřijatelná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Změna § 54 doplněním odst. 3 byla 
vypuštěna. 

NSZ 
K Části šestnácté, čl. XVI, bodu 2: 
Uvedený bod novelizuje zákon o Finanční správě České 

republiky tak, že vkládá nový § 17a, jehož odstavec 1 zní: „(1) 
Orgány finanční správy zpracovávají osobní údaje a jiné údaje, jsou-
li potřebné pro výkon jejich působnosti. Tyto údaje orgány finanční 
správy předávají dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v 
rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; údaje se nepředají, 
pokud by to podstatným způsobem ohrozilo výkon působnosti orgánů 

Akceptováno. 

§ 17a odst. 1 zákona o finanční správě 
České republiky byl upraven takto: 

„§ 17a 
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finanční správy.“. 
Druhá věta předmětného ustanovení je de facto obdobným 
ustanovením, jak uvedeno ad 1) shora v daňovém řádu a tam 
uvedenou argumentaci je možné zopakovat. 
I v tomto případě tak toto ustanovení tak zavádí omezení prolomení 
daňové mlčenlivosti i vůči orgánům činným v trestním řízení. S tímto 
nemůžeme souhlasit. 
Takové omezení prolomení povinnosti mlčenlivosti v daňovém řízení 
by zásadním způsobem mohlo negativně ovlivnit trestní řízení v 
oblasti daňových trestných činů. 
Současně je třeba uvést, že ani není definováno, co se rozumí 
souslovím „podstatným způsobem ohrozilo výkon správy daní“; 
jednalo by se v podstatě o „bianco šek“ a pouze orgány finanční 
správy by podle svého uvážení mohly tohoto ustanovení využívat. 
Nejvyšší státní zastupitelství je připraveno, jak již uvedeno výše, se 
v budoucnu podílet na diskuzi nad danou problematikou, ale 
navrhovaná úprava je v současné podobě pro nás nepřijatelná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Zpracování údajů 

(1) Orgány finanční správy zpracovávají 
osobní údaje a jiné údaje, jsou-li 
potřebné pro výkon jejich působnosti.“ 

 

BIS 
1. V návaznosti na připomínku Bezpečnostní informační služby 
uplatněnou a odůvodněnou v rámci připomínkového řízení k návrhu 
zákona o zpracování osobních údajů, požadujeme do návrhu tohoto 
zákona začlenit rovněž novelu zákona č. 153/1994 Sb., o 
zpravodajských službách České republiky, ve které by bylo nově 
upraveno zpracování osobních údajů zpravodajskými službami.  
V rámci zákona č. 153/1994 Sb. 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 
apod.) dosud výslovně neřeší. Z hlediska Bezpečnostní informační 
služby se v této souvislosti jeví jako důležité rovněž nastavení 
mechanismů, které umožní i v rámci nové úpravy zpracování 
osobních údajů udržet stávající standardy úrovně evidenční ochrany 
vykonávané zpravodajskými službami (§ 11 odst. 7 zák. č. 153/1994 
Sb.).  

Akceptováno jinak. 

§ 2 písm. c) a § 35 návrhu zákona o 
zpracování osobních údajů upraveny + 
nová poznámka pod čarou č. 4. 

BIS odstoupila od požadavku zákonné 
úpravy týkající se poskytování údajů ze 
jmenné evidence cestujících pro 
provádění evidenční ochrany údajů na 
základě projednání této problematiky v 
rámci projednávání návrhu novely 
zákona o Policii ČR. Dle předkladatele 
návrhu zákona je v zákoně takové 
oprávnění nadbytečné, neboť 
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Výše uvedený návrh byl projednán s ostatními zpravodajskými 
službami.  
 
Dovolujeme si požádat o projednání této připomínky v rámci 
separátního jednání. 

 Tato připomínka je zásadní. 

předkladatel vykládá současnou právní 
úpravu tak, že BIS má již v současnosti 
nárok na poskytování údajů ze jmenné 
evidence cestujících pro provádění 
evidenční ochrany údajů. 

BIS 
2. Do zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, o jehož zahrnutí do návrhu 
předmětného zákona v rámci připomínky č. 1 žádáme, navrhujeme 
vložit shodné oprávnění, jaké by měla mít policie podle § 66a návrhu 
zákona (evidence digitálních fotografií) rovněž pro zpravodajské 
služby České republiky. 
 
Odůvodnění: 
Podle předložené změny zákona o Policii České republiky je 
navrhováno nové ustanovení, a to v § 66a, které stanoví možnost 
policie využívat fotografie z evidence digitální fotografií pro provádění 
tzv. rozpoznávání obličeje (face recognition). Podle důvodové zprávy 
se jedná o využívání funkce rozpoznávání obličeje policií nikoliv jen 
ve vztahu ke konkrétním osobám, ale i generálně. Stejné oprávnění 
by bylo potřebné stanovit rovněž pro zpravodajské služby v rámci 
výkonu jejich působnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

§ 66a zákona o policii vložen 
v obdobném přepracovaném znění 
vycházejícím z návrhu BIS.  

 

 

BIS K novelizačnímu bodu č. 14 - navrhujeme rozdělit ustanovení § 79a 
odst. 4 na dva samostatné odstavce 4 a 5 tak, aby v jednom bylo 
řešeno dodržování podmínek přístupu k údajům jmenné evidence 
cestujících využívajícím orgánem, kterým bude i Bezpečnostní 
informační služba, a ve druhém by byl řešen příslušný pracovník 
Celní správy a kontrola jeho činnosti, neboť se jedná o různé oblasti, 
které by měly být upraveny odděleně; činnost pracovníka Celní 
správy by mohla být podle navrženého znění odstavce 4 vztahována 

Akceptováno jinak.  

Odst. 4 zrušen a jeho obsah přesunut do 
odst. 2 do nových písm. c) a d). 
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k první větě, přičemž kontrola dodržování podmínek přístupu by 
měla zůstat v kompetenci útvaru pro informace o cestujících (PIU). 

BIS 
K části devatenácté - Změna zákona o svobodném přístupu 

k informacím - k novelizačním bodu č. 3 - vzhledem  k tomu, že 
ustanovení § 11 odst. 4 písmene c) se má podle návrhu nově 
vztahovat k „činnosti“ zpravodajských služeb, nikoliv k „plnění 
úkolů“ zpravodajských služeb jako je tomu dosud, doporučujeme 
rovněž novelizovat poznámku pod čarou č. 12) takto: 

 
      „12) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“. 

  

Odůvodnění: 

Jak správně uvádí důvodová zpráva k výše uvedenému 

ustanovení, je pojem „činnost“ širší než pojem „plnění úkolů“. 

Poznámka pod čarou č. 12 v aktuálním znění odkazuje na § 5 a § 

8 zákona o zpravodajských službách, avšak dojde-li k pojmovému 

rozšíření předmětného ustanovení, bylo by vhodné upravit i 

poznámku pod čarou tak,  aby odkazovala obecně na celý zákon 

č. 153/1994 Sb.,             o zpravodajských službách České 

republiky, případně na další zákony, podle kterých zpravodajská 

služba při své činnosti postupuje.  

Jsme si vědomi toho, že poznámka pod čarou nemá normativní 
charakter, ale může mít výkladový význam, proto navrhujeme její 
úpravu ve výše uvedeném smyslu. 

Akceptováno. 

Poznámka bude upravena ve smyslu 
návrhu. 

KZPS 5 zásadních připomínek totožných s UZSČR (na začátku 
tabulky) a HKČR (na konci tabulky). 

Totéž jako ÚZSČR. 
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KZPS Doplnění o změnu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech – totéž, co SPDČR 2 

Navrhujeme zrušit v § 582 odstavec 1 a současně zrušit označení 

dosavadního odstavce 2. 

 

Odůvodnění:  

Nově byla stanovena povinnost družstva vydat členovi na jeho 

písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech členů. 

Tato nová povinnost vyvolává u družstev a jejich členů (avšak podle 

našich informací také u akciových společností) obavu z možného 

zneužití. Obava je jednak ze zneužití těchto údajů k obchodním 

účelům, ale i ze snahy o tzv. „tunelování družstev“, což bohužel není 

v dnešní době ojedinělý jev. Osobní údaje se tak mohou dostat do 

nepovolaných rukou nejen proti vůli orgánů družstev, ale i jeho členů. 

Údaje zapisované v seznamu členů jsou nepochybně údaji, jejichž 

ochranu upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů (§4 písm. a/). Družstvo je nepochybně ve 

smyslu § 4 písm. k) cit. zák. „zpracovatelem“, který zpracovává, 

shromažďuje, uchovává a likviduje tyto osobní údaje a má tedy 

s odvoláním na § 7 cit. zák. všechny povinnosti, které jsou uvedeny v 

§ 5 cit. zák. Pokud poskytne družstvo osobní údaje o svých členech, 

není tím ve smyslu § 5 odst. 2 písm. d) cit. zák. dotčeno právo těchto 

členů na ochranu jejich soukromého života a osobního života a ve 

smyslu § 5 odst. 3 cit. zák. je družstvo jako zpracovatel  povinno dbát 

o tuto ochranu. Podle § 13 cit. zák. je zpracovatel  povinen  přijmout 

opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Vzhledem 

Vysvětleno. 

Jakkoli předkladatel nezpochybňuje 
věcnou odůvodněnost připomínky, do 
změnového zákona lze zařadit pouze 
předpisy, které se mění v přímé 
souvislosti s transpozicí evropských 
předpisů o ochraně osobních údajů nebo 
adaptací českého právního řádu na tyto 
předpisy.  
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k tomu, že nedodržování povinností podle uvedeného zákona je 

sankcionováno, mohou se díky těmto ustanovením stát statutární 

orgány družstev odpovědnými za jejich nedodržování a mají přitom 

minimum možností, jak tomu zabránit. Ve vztahu k akciové 

společnosti je třeba navíc konstatovat, že práva akcionářů jsou 

většinou věcně nesrovnatelná s právy členů družstev a na rozdíl od 

úpravy akciových společností v evropském právu je podobná úprava 

u družstev naprosto ojedinělá. Navíc takové právo nemá ani 

společník ve společnosti s ručením omezeným, ani člen spolku (u 

kterého by se takové právo dalo považovat za pochopitelnější). 

Zdůraznit je třeba, že řešit toto ustanovení (ale i další ustanovení v 
ZOK) je o to důležitější právě ve vazbě na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/ 679. 
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ÚOOÚ 
Obecně 

Připomínky úřadu pro ochranu osobních údajů lze rozčlenit na 2 
skupiny: takové, kde gestor (MS a MF) navrhuje fakticky anulovat 
ochranu osobních údajů, a ostatní, které se týkají parciálních 
problémů. 

Klíčovou otázku, kterou je třeba vyřešit, je to, zda je třeba k 
transposici článku 8 JHAD či obecně článku 4 nařízení (EU) 
2016/679 a článku 3 směrnice  (EU) 2016/680 mít v dotčených 
právních předpisech obecné zmocnění pro zpracování osobních 
údajů a explicitně stanoveného správce. Článek 8 JHAD stanoví: „1. 
Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je 
nezbytné ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro 
účely stanovené v čl. 1 odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely 
a pokud má základ v právu Unie nebo vnitrostátním právu. 2. Právo 
členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této 
směrnice stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být 
zpracovány, a účely zpracování.“ 

ÚOOÚ se i nadále domnívá, že taková obecná právní norma není 
nutná, neboť zpracování osobních údajů na základě zákona má být 
explicitní či implicitní součástí konkrétní právní normy, přičemž plně 
postačí správce stanovit implicitně. Navíc z § 16 odst. 1 ZZOÚ jasně 
vyplývá, že vystupuje-li justiční orgán jako OČTŘ, řídí se hlavou III 
ZZOÚ, nevystupuje-li tak, tak na základě § 3 ZZOÚ hlavou II ZZOÚ. 

Proto se právní normy typu: „Při zpracovávání osobních údajů 
Vězeňská služba postupuje podle jiného právního předpisu“ nebo 
„Při zpracování osobních údajů soudy postupují podle zákona 
upravujícího ochranu osobních údajů a přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů“ jeví jako 
rozporné s výše uvedeným. 

Nejedná se o připomínku. 
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ÚOOÚ 
 
1. V článku II bodu 11 (§ 66a) je nezbytné dopracovat důvodovou 
zprávu. Tato připomínka je zásadní. 

ÚOOÚ požaduje v důvodové zprávě podrobněji zdůvodnit 
zejména rozsah působnosti na veškeré trestné činy nebo 
vysvětlit, proč nemá být evidence digitálních fotografií 
využívána toliko na zločiny. 

ÚOOÚ považuje podrobnější odůvodnění za nezbytné vzhledem 
k tomu, že nemá přímou souvislost a nevyplývá z potřeb 
implementace nového unijního regulačního rámce zpracování 
osobních údajů. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva upravena.  

ÚOOÚ 
2. V článku IV bodu 1 se slova „pro účely budoucí identifikace“ 
nahrazují slovy „k identifikaci“.  

Pojem „budoucí identifikace“ je protismyslný a vnitřně rozporný. 
Identifikace je tady a teď a uvedené opatření sleduje dosahování cíle 
identifikace, a to i v reálném čase. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

Formulace ustanovení odpovídá 
obdobné formulaci v zákoně č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky. 

ÚOOÚ 
3. V článku V bodu 1 se věta: „Státní zastupitelství může 
zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto 
údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů, přičemž 
může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a 
zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny“ nahrazuje větou „Státní zastupitelství zpracuje 
osobní údaje v rozsahu odpovídajícím plněnému úkolu“.   

Ačkoliv státní zastupitelství o sobě tvrdí, že je součástí justice, zde 

Akceptováno jinak.  

Ustanovení § 12i odst. 1 podstatně 
přeformulováno.  
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se připodobňuje policii, avšak bez jejích záruk, tj. explicitně 
stanovenými účely. K transposici článku 8 JHAD se proto stanoví 
navržená věta. Dále je třeba připomenout, že státní zastupitelství má 
netrestní úsek, který se řídí GDPR, a proto je takovéto prolomení 
ochrany osobních údajů nepřijatelné. 

Navíc je nezbytné jednotlivé právní důvody rozlišit: zpracování 
nepřesných osobních údajů je neúčelné. Pokud správce netuší, že 
se jedná o nepřesné osobní údaje, nemůže takový zákaz ani 
respektovat. Zpracování neověřených či nepřesných osobních údajů 
se rozumí samo sebou v rámci dokazování; správce osobních údajů 
nemá obecně povinnost je ověřovat. Sdružování osobních údajů 
musí mít vždy zákonný podklad v činnosti policie či jiných OČTŘ. 

Tato připomínka je zásadní. 

ÚOOÚ 
4. V článku V bodu 1 se věta „Při zpracovávání osobních údajů státní 
zastupitelství postupuje podle zákona upravujícího ochranu osobních 
údajů,“ zrušuje. Tato připomínka je zásadní. 

Cf. obecnou část připomínek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 12i bylo podstatně 
přeformulováno.  

ÚOOÚ 
V článku V bodu 1 je nezbytné CESO přepracovat. 

ÚOOÚ upozorňuje na to, že CESO je třeba vymanit z tohoto 
ustanovení a zřídit pro něj nové, zvláštní. CESO je zásadní 
veřejnoprávní registr. Je to druh zpracování osobní údajů, který tak 
do obecné právní úpravy zpracování osobních údajů státním 
zastupitelstvím nepatří. 

Potřebnost zpracování osobních údajů jiných než stíhaných (v 
písmenu b)) je nezbytné objasnit v důvodové zprávě. Rovněž je 
nezbytné výslovně stanovit dobu uchování osobních údajů, neboť 
vymezení „po uplynutí skartační lhůty“ je nedostatečné. 

Akceptováno jinak.  

U CESO je v § 12i odst. 3 nově výslovně 
vyjádřen účel zpracování a obsah údajů 
jednotlivých kategorií subjektů údajů na 
řízení zúčastněných.  

Připomínka není zásadní. 
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ÚOOÚ 
6. V článku V bodu 2 se v § 12k odst. 2 zní: „Státní zastupitelství 
jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.“ Je nadbytečné 
v oblasti zpracování osobních údajů stanovit, co stát nedělá. Platí 
zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretensí, tj. stát smí jen to, 
co mu zákon umožňuje. ÚOOÚ je toho názoru, že v právním 
předpisu má být obecný pokyn jmenovat pověřence, jeho věcná 
náplň, tj. že by neměl vykonávat své úkoly ve vztahu ke 
zpracovávání osobních údajů státním zastupitelstvím, které jsou 
potřebné pro plnění povinností státního zastupitelství za účelem 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, je již věcí 
takového jmenování. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno,  

§ 12k zestručněn a přepracován.  

ÚOOÚ 
7. V článku V bodu 2 se v § 12l slovo „nejvyšší“ nahrazuje 
slovem „nadřízené“. 

Není zřejmá potřebnost, proč má NSZ řídit okresní státní 
zastupitelství v otázce zpracování osobních údajů. 

Neakceptováno.  

Souvisí s úlohou NSZ při zajištění 
jednotné vnitřní organizace a jednotného 
výkonu spisové služby.  

ÚOOÚ 
8. V článku VI bodu 1 se věta: „Probační a mediační služba může 
zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto 
údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů, přičemž 
může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a 
zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny“ zrušuje.  

Cf. připomínku č. 0. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 4a podstatně 
přeformulováno.  
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ÚOOÚ 
9. V článku VI bodu 1 se věta: „Osobní údaje zpracovává v rozsahu 
nezbytném pro splnění daného úkolu,“ nahrazuje větou: „Probační a 
mediační služba zpracuje osobní údaje v rozsahu odpovídajícím 
plněnému úkolu“.  

Oprava textu po promítnutí připomínky č. 0. 

Akceptováno,  

Ustanovení § 4a podstatně 
přeformulováno. 

ÚOOÚ 
10. V článku VIII bodu 4 se věta: „Vězeňská služba může 
zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto 
údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů, přičemž 
může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a 
zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly 
shromážděny“ nahrazuje větou „Vězeňská služba zpracuje 
osobní údaje v rozsahu odpovídajícím plněnému úkolu“.  

Cf. připomínku č. 0. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 23ab podstatně 
přeformulováno.  

ÚOOÚ 
11. V článku VIII bodu 4 se věta: „Při zpracovávání osobních údajů 
Vězeňská služba postupuje podle jiného právního předpisu,“ 
zrušuje.  

Cf. obecnou část připomínek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno,  

Věta vypuštěna.  

ÚOOÚ 
12. V článku IX se v bodu 2 ustanovení § 466b zrušuje. 

Není zřejmé, proč by ministerstvo spravedlnosti mělo tak široce 
zpracovávat osobní údaje v trestním řízení. Důvodová zpráva je 
nepřípadná: „Obdobně jako navrhovaný § 12i zákona o státním 
zastupitelství poskytuje toto ustanovení ve vazbě na čl. 4 směrnice 
2016/680 obecný titul pro zpracovávání osobních údajů 
Ministerstvem spravedlnosti a naplňuje tak zásadu zákonnosti 

Neakceptováno. 

Ministerstvo spravedlnosti v určitých 
případech zasahuje do trestního řízení, 
vč. některých úkonů poskytování 
mezinárodní právní pomoci trestní 
v širším smyslu. Titul ke zpracování je 
omezen právě na úkoly, které jsou již 
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zpracovávání osobních údajů a omezení zpracování osobních údajů 
pro určité a legitimní účely.“ 

ministerstvu svěřeny platnými předpisy.  

ÚOOÚ 
13. V článku X se věta: „Soudy mohou zpracovávat jakékoliv osobní 
údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to 
nezbytné pro plnění jejich úkolů, sdružovat osobní údaje, které byly 
získány k rozdílným účelům a zpracovávat osobní údaje i k jinému 
účelu, než ke kterému byly shromážděny“ nahrazuje větou „Soud 
zpracuje osobní údaje v rozsahu odpovídajícím plněnému 
úkolu“.  

Cf. připomínku č. 0. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Na základě ústního vypořádání s ÚOOÚ 
text nahrazen slovy: „Soudy mohou 
zpracovávat osobní údaje, pokud je to 
nezbytné pro plnění jejich úkolů. Soudy 
mohou zpracovávat osobní údaje i k 
jinému účelu, než pro který byly původně 
shromážděny.“. 

ÚOOÚ 
14. V článku X se věta: „Při zpracování osobních údajů soudy 
postupují podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních 
údajů,“ zrušuje.  

Cf. obecnou část připomínek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ÚOOÚ 
15. V článku X se věta: „Správci osobních údajů jsou všechny 
soudy tvořící soustavu soudů,“ zrušuje. 

Tato právní norma je nesystémová. Správce osobních údajů definuje 
GDPR jako toho, kdo stanoví účel a prostředky zpracování osobních 
údajů. Není tedy třeba konstruovat správce ze zákona obecně a 
explicitně. S důvodovou zprávou nelze souhlasit: „Protože účely a 
prostředky zpracování osobních údajů soudy jsou stanoveny 
vnitrostátním zákonem, v souladu s čl. 4 nařízení 2016/679 a čl. 3 
směrnice 2016/680 se za správce stanovují soudy, které tvoří soudní 
soustavu, jež je vymezena v § 8 zákona o soudech a soudcích,“ 

Akceptováno. 
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protože by to znamenalo pro každé zpracování osobních údajů ze 
zákona vždy výslovně stanovit i správce. 

Tato připomínka je zásadní. 

ÚOOÚ 
16. V článku X v § 122c odstavec 1 zní: „Soud jmenuje 
pověřence pro ochranu osobních údajů.“ 

Cf. připomínku č. 0. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Na základě ústního vypořádání s ÚOOÚ 
text nahrazen slovy: „Pověřenec pro 
ochranu osobních údajů (dále jen 
„pověřenec“) nevykonává činnost ve 
vztahu ke zpracovávání osobních údajů 
[…]“. 

ÚOOÚ 
17. V článku X je § 122d odst. 4 nezbytné přepracovat.  

Navrženou právní normou by nebyla splněna podmínka nezávislosti 
dozorového úřadu, neboť ministerstvo spravedlnosti by nedostálo 
kritériím článku 52 odst. 1 GDPR a článku 42 odst. 1 JHAD. 
S ohledem na dikci obou ustanovení je nutno odmítnou tvrzení 
důvodové zprávy: „Orgán určený podle tohoto odstavce ani nebude v 
postavení dozorového úřadu ve smyslu směrnice 2016/680 a 
nařízení 2016/679.“ Pokud o takový orgán nepůjde, je zbytečný a ČR 
řádně neprovede GDPR a JHAD. Lze však mít za to, že svými 
kompetencemi o takový úřad půjde. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ÚOOÚ 
18. Důvodovou zprávu k § 122d je nezbytné podstatně 
přepracovat.  

Je nutno odmítnout tvrzení: „Zadruhé, soudní řízení je nezbytné 
vnímat jako organický celek. Nepřipadá v úvahu, aby jednotlivé 
jeho části byly od sebe oddělovány (např. v podobě řízení o 

Vysvětleno / Akceptováno.  
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osvobození od soudních poplatků, provádění důkazů nebo 
práva nahlížet do spisu) a podléhaly kontrole ze strany 
dozorového orgánu, který by stál mimo soudnictví a který by byl 
nadán pravomocí ukládat sankce. V opačném případě by byla 
vážně ohrožena nezávislost a nestrannost soudů, jejíž ochrana 
je účelem a smyslem existence čl. 55 odst. 3 nařízení 2016/679 
(viz bod 20 preambule nařízení 2016/679) a čl. 45 odst. 2 
směrnice 2016/680.“ Soudy již dnes mají 2 typy činností: 
soudnictví a státní správu soudů. Rovněž soudnictví je možné 
rozdělit na meritorní rozhodování, kde je soudce nezávislý, a 
procesní postup, kde je pod přísným dohledem předsedy soudu 
a nadřízeného soudu. Nezávislost soudu tak nelze spatřovat 
v absolutní imunitě proti jakémukoliv vnějšímu dozoru, nýbrž ve 
vytvoření procesních záruk, aby meritorní rozhodování soudce 
nepodléhalo vnějším vlivům. 

Ačkoliv lze souhlasit s tím, že ÚOOÚ nemá pravomoc 
přezkoumávat rozhodnutí o osvobození od soudního poplatku, 
nebo způsob vedení důkazního řízení, protože se jedná o 
soudní pravomoc (angl. judicial capacity), tento princip již 
neplatí pro nahlížení do spisu, nákupu pracovních pomůcek, 
výběru soudců či jiných podobných aktivit soudu, které soudní 
pravomocí v užším slova smyslu nejsou. Takové činnosti soudu 
podléhají dozoru mimosoudních úřadů, např. NKÚ, ÚOHS či 
ÚOOÚ. 

Souhlasit nelze s třetím argumentem, které nepřípustně 
směšuje řízení o osvobození od soudních poplatků s řízením o 
nákladech řízení. Přiznání nákladů se řídí toliko úspěchem ve 
věci a účelností jejich vynaložení; sociální postavení, tj. sociální 
znevýhodnění, zde nehraje vůbec žádnou roli. Proto obě řízení 
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musí být oddělena, na čemž ÚOOÚ i do budoucna hodlá trvat. 

Konečně, co se týká rozsudku Nejvyššího správního soudu Finanční 
úřad pro Moravskoslezský kraj v. Úřad pro ochranu osobních údajů z 
22. 1. 2013, čj. 9 Aps 5/2012–56, ÚOOÚ se k němu vyjádřil ve svém 
stanovisku č. 4/2013, k pojetí zpracování osobních údajů. Lze rovněž 
upozornit na to, že GDPR mění definici zpracování osobních údajů 
v porovnání se ZOOÚ. 

Tato připomínka je zásadní. 

ÚOOÚ 
19. V článku XI se věty: „Ústavní soud může zpracovávat jakékoliv 
osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to 
nezbytné pro plnění jeho úkolů a sdružovat osobní údaje, které byly 
získány k rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní údaje 
zpracovávat pro účely předcházení, vyhledávání a odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech i 
tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely,“ 
nahrazuje větou „Ústavní soud zpracuje osobní údaje v rozsahu 
odpovídajícím plněnému úkolu“. 
 

Cf. připomínku č. 0. Ústavní soud je veřejný úřad na ochranu 
ústavnosti. Není součástí soustavy obecných soudů a není OČTŘ. 
JHAD se tedy na něj vůbec nepoužije. 

Akceptováno jinak. 

Na základě ústního vypořádání s ÚOOÚ 
text nahrazen slovy: „Ústavní soud může 
zpracovávat osobní údaje, pokud je to 
nezbytné pro plnění jeho úkolů. Osobní 
údaje může zpracovávat i k jinému 
účelu, než pro který byly původně 
shromážděny.“. 

ÚOOÚ 
20. V článku XI se věta: „Při zpracování osobních údajů Ústavní 
soud postupuje podle zákona upravujícího ochranu osobních 
údajů a přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu osobních údajů,“ zrušuje. 

Tato povinnost vyplývá již ze ZZOÚ i GDPR. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

ÚOOÚ 
21. V článku XI § 25c zní: „Ústavní soud jmenuje pověřence pro 
ochranu osobních údajů.“ 

Cf. připomínku č. 0. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Na základě ústního vypořádání s ÚOOÚ 
text nahrazen slovy: „Pověřenec pro 
ochranu osobních údajů nevykonává 
činnost ve vztahu ke zpracovávání 
osobních údajů […]“. 

ÚOOÚ 
22. V článku XV bodu 3 v § 59a odstavec 1, v článku XVI bodu 2 
v § 17a odstavec 2 a v článku XVII v bodu 6 v § 56 odstavec 2, je 
nezbytné přepracovat.  

Daňové řízení má představovat otevřený a transparentní proces a 
není jasné, z jakého důvodu by měla být oprávnění subjektů na 
ochranu osobních údajů omezena: V písmenu a) a b) je návrh 
v rozporu s články 15 a 23 GPDR. Omezení práva na přístup podle 
článku 15 GDPR musí být určité a nemůže mít formu a rozsah 
prostého popření práva; je tedy třeba rozsah explicitně popsat. Toto 
omezení musí být nezbytné a přiměřené a musí se týkat pouze cílů 
uvedených v článku 23 odst. 1 písm. a) až j) GDPR. Obdobně je 
třeba podstatně zpřesnit omezení výkonu práva podle čl. 18 GDPR, 
tedy práva na omezení zpracování. 

Pokud se automatizovaným zpracováním osobních údajů sleduje 
výjimka podle článku 22 odst. 2 písm. b) GDPR, pak je třeba do 
návrhu začlenit vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a 
oprávněných zájmů subjektu údajů, např. transparentnost, dozor 
apod. Paušální umožnění automatizovaného rozhodování je 
nepřijatelné. V úvahu připadá pouze plné vyhovění žádosti subjektu 
údajů, která je v právním předpisu dostatečně určitě vymezena. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení byla ve smyslu připomínky 
přeformulována. 
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ÚOOÚ 
23. V článku XVII bodu 10 se v § 60 odst. 1 se slova „včetně 
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich 
předcházení“ zrušují. 

Není přípustné kautely ochrany osobních údajů zpracovávaných 
celní správou stanovit tak široce, neboť spravující orgány mají 
působnost stanovenou zákonem č. 17/2012 Sb. a zákonem č. 
242/2016 Sb. Ze srovnání s oprávněními Policie ČR (článek II bod 13 
(§ 79 odst. 1)) vyplývá, že by navrhované pravomoci celní správy 
byly dokonce širší. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  

Text požadovaný k vypuštění byl 
nahrazen slovy „včetně ochrany 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti“ 

ÚOOÚ 
V čl. XVII bodu 10 se v § 60 odst. 2 slovo „jakékoliv“ zrušuje.  

Použití jakéhokoliv kvalifikačního adjektiva je zde zbytečné a 
nevhodné, neboť rozsah zpracování osobních údajů vždy, v 
každé situaci a každém případě, vychází z omezení na 
existující nebo správcem vytvořené osobní údaje. Tomuto 
výkladu odpovídá i definice osobního údaje v článku 4 nařízení 
2016/679/ES a článku 3 směrnice 2016/680/ES. Zrušením 
nevhodného kvalifikačního parametru se současně zvyšuje 
určitost normativního textu bez negativního dopadu do plnění 
povinností spravujícího orgánu, zejména rozpor s § 56 odst. 1 
zákona č. 17/2012 Sb., jež tvoří obsah článku XVII bodu 6.  

Případné omezení rozsahu zpracování je dále dáno sledovaným 
účelem zpracování a dalšími podmínkami stanovenými zákonem. 
Jinými slovy, správce osobních údajů vždy může zpracovávat pouze 
osobní údaje, které jsou nezbytné pro účel zpracování vymezený mu 
zákonem, jak vyplývá z článku 6 odst. 3 GDPR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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NÚKIB 
K návrhu § 8a odst. 2 a § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999, o 
svobodném přístupu k informacím (zákon): 

Hodnotíme pozitivně rozšíření důvodů pro omezení poskytování 
informací podle zákona v § 11 o bezpečnost České republiky. 
Navrhujeme však do důvodové zprávy doplnit, že bezpečnost České 
republiky obnáší také například bezpečnost kybernetickou. Jejím 
gestorem je Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, který není jedním z bezpečnostních sborů. Přesto však 
poskytnutí neutajovaných informací týkajících se jeho působnosti či 
informací o jeho zaměstnancích (jak implikuje nový § 8a odst. 2 
zákona) může představovat ohrožení bezpečnosti ČR, jak ostatně 
reflektuje ustanovení § 10a zákona o kybernetické bezpečnosti ve 
znění novely č. 205/2017 Sb. Zmíněné ustanovení zákona o 
kybernetické bezpečnosti zůstane klíčovým nástrojem při vyřizování 
žádostí o informace podle zákona, domníváme se nicméně, že 
navrhované doplnění důvodové zprávy je žádoucí, abychom předešli 
možným budoucím konfliktům při výkladu zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Dle dohody bude z úvodní věty 
formulace o bezpečnosti vypuštěna. 
Z povahy věci je zároveň jasné, že pod 
bezpečnost ČR spadá i kybernetická 
bezpečnost. Zvláštní úpravu pak má 
nedávno novelizovaný zákon o 
kybernetické bezpečnosti. 

ČAK 
Česká advokátní komora za účelem zajištění navrhované úpravy 
zákona navrhuje vložení nové části, jíž by bylo dosaženo alespoň 
částečného souladu s požadavky čl. 47 a 52 Charty základních práv, 
jakož i aplikaci ust. čl. 23 Obecného nařízení, pokud jde o zákonem 
chráněnou povinnosti mlčenlivosti:   

 

Vkládá se nová část dvacátá, která zní:  

ČÁST DVACÁTÁ 

Změna zákona o advokacii 

Zákon č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění 

Vysvětleno.  

Vzhledem k tomu, že nařízení umožňuje, 
aby pověřencem byl advokát nebo 
zaměstnanec advokáta, kteří se 
nezbytné mlčenlivosti již těší, není nutné 
provádět novelizaci zákona s tímto 
účelem.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAV6F9VAA)



Stránka 87 (celkem 128) 

zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 
Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 
pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 
Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 
205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. zákona č. 314/2008 
Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 258/2017 Sb., se mění takto:  
V § 21 odst. 9 se doplňuje písmeno c), které zní: 
„c) pověřence pro ochranu osobních údajů; tím nejsou dotčeny jeho 
povinnosti podle jiného právního předpisu9a). 
Dále je na místě zdůraznit, že na základě výběru vhodného řešení 
ochrany povinnosti mlčenlivosti (viz připomínky k návrhu zákona o 
zpracování osobních údajů), bude nutné doplnit do zákona o 
advokacii příslušný procesní mechanismus zajištění ochrany 
povinnosti mlčenlivosti advokátů při kontrolách prováděných ÚOOÚ, 
a to buď výkon vlastních úkonů kontroly prostřednictvím kontrolní 
rady České advokátní komory nebo prostřednictvím zástupce České 
advokátní komory přítomného při kontrolách (tj. analogicky k ust. § 
85b trestního řádu). 

Tato připomínka je zásadní. 

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 (na rozdíl od návrhu zákona o 
zpracování osobních údajů nebyl tento návrh zaslán ani Asociaci 
krajů ČR). Požadujeme tedy nové připomínkové řízení 
s dostatečným termínem k vyjádření, v němž budou jako 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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připomínková místa osloveny také jednotlivé kraje. 

Tato připomínka je zásadní. 

OKOM 
Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 

Návrh obsahuje značné množství zásadních nedostatků výkaznictví, 
zejména formální nesoulad mezi srovnávacími tabulkami, rozdílovou 
tabulkou a vlastním návrhem, který je bezpodmínečně nutno 
odstranit. K návrhu je třeba přiložit aktualizované srovnávací tabulky 
všech dotčených předpisů EU (čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 
písm. e) LPV). Nadto upozorňujeme, že pokud změna vychází 
z práva EU, musí být každé podtržené ustanovení v textu návrhu 
obsaženo v rozdílové tabulce a musí být k němu přiřazeno konkrétní 
ustanovení předpisu EU, které implementuje, resp. v příslušné 
srovnávací tabulce musí být u takového ustanovení předpisu EU 
uvedeno identifikační číslo předkládaného návrhu. To však platí i 
zpětně, je tedy nutné, aby si všechny tři dokumenty - text návrhu, 
rozdílová tabulka a srovnávací tabulky, vzájemně odpovídaly. 

Například návrhem novelizovaný § 93 odst. 4 zákona o civilním 
letectví je vykazován jako implementační vůči čl. 4 odst. 1 směrnice 
Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců 
předávat údaje o cestujících, § 44 zákona o Policii České republiky k 
čl. 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Rozdílové tabulky budou přiloženy. 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětné rozdílové tabulky budou 
přiloženy. 
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vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, § 50 zákona o Policii 
České republiky k čl. 12 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s 
lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí a k čl. 18 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 
kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 
obětí trestného činu, atd.  

Dále upozorňujeme, že vůbec nebyla přiložena srovnávací tabulka k 
rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení 
Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské 
jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje 
proti závažné trestné činnosti nebo ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní 
pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro 
osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího 
rozkazu. 

Kromě toho části směrnice 2016/680 mají být dle srovnávací tabulky 
implementovány do návrhu ID 8643 (novely zákona o Policii ČR). 
Takový návrh však není předložen, tedy předložený změnový zákon 
má ID 8847. 

Tam, kde srovnávací tabulka vykazuje jako implementační 
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., musí být v první řadě doplněno 
ID návrhu, kterým je zákon rušen (8982). Zadruhé, zrušením zákona 
č. 101/2000 Sb. nutně dojde ke snížení dosažené míry 
implementace v rozporu s čl. 18 odst. 2 Metodických pokynů. Je 
nezbytné, aby z návrhu bylo v každém případě patrné, jakým 
způsobem bude implementační ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. 
nahrazeno. 

Výkaznictví je nutno upravit. 

 

 

 

 

Předmětná rozdílová tabulka bude 
přiložena. 

 

 

 

 

Výkazy byly opraveny. 

 

 

Výkazy budou opraveny.  
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OKOM 
Obecně k implementaci směrnice 2016/680 
 
Značné množství ustanovení směrnice 2016/680, které jsou ve 
srovnávací tabulce označeny jako implementované návrhem tohoto 
zákona, není možno v návrhu dostatečně identifikovat. To se týká 
především (avšak nikoli výhradně) základních zásad zpracování 
osobních údajů (čl. 1 odst. 2, čl. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3 atd.). Jsme 
toho názoru, že tyto části směrnice jsou v návrhu nedostatečně 
transponovány a požadujeme proto dopracování návrhu, nebo 
vysvětlení a doplnění výkaznictví a důvodové zprávy. 
Tato připomínka navazuje na obecnou připomínku uplatněnou 
k návrhu zákona o zpracování osobních údajů, která se týká 
nedostatečné implementace směrnice 2016/680. Máme totiž za to, 
že jednotlivé úpravy v příslušných částech změnového zákona 
neumožní plné a z hlediska českého právního řádu i konzistentní 
provedení příslušných ustanovení směrnice 2016/680. 
Jak uvádíme v připomínce k zákonu o zpracování osobních údajů, 
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).  

Akceptováno částečně. 

Překladatel přezkoumal konkrétní 
připomínky a provedl navazující úpravy:  

V zákoně o zpracování osobních údajů: 

Doplněn § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
kvůli implementaci čl. 4(3) směrnice 
2016/680 

Doplněn § 24 odst. 4 kvůli implementaci 
čl. 16 směrnice 2016/680 

 

Předkladatel se domnívá, že různá 
působnost a povaha činnosti jednotlivých 
spravujících orgánů neumožňují plně 
uniformní implementaci směrnice 
2016/680, přesto usiloval o nalezení co 
největšího společného jmenovatele 
v hlavě III zákona o zpracování osobních 
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V této souvislosti je nutno provést komplexní revizi vykazování, 
jednotnosti a úplnosti transpozičních ustanovení. Například čl. 7 
odst. 2 a 3 směrnice 2016/680 stanoví, že „příslušné orgány učiní 
veškerá rozumná opatření s cílem zajistit, aby nebyly předávány ani 
zpřístupňovány osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné nebo již 
nejsou aktuální. Za tímto účelem každý příslušný orgán ověří, pokud 
je to proveditelné, kvalitu osobních údajů před jejich předáním nebo 
zpřístupněním. Při každém předání osobních údajů se k nim pokud 
možno doplní nezbytné informace, jež umožní přijímajícímu 
příslušnému orgánu zhodnotit míru jejich přesnosti, úplnosti, 
spolehlivosti a aktuálnosti.“ a „Zjistí-li se, že došlo k předání 
nesprávných osobních údajů nebo že údaje byly předány 
protiprávně, musí o tom být příjemce neprodleně vyrozuměn. V 
takovém případě musí být osobní údaje opraveny nebo vymazány 
nebo být omezeno zpracování v souladu s článkem 16.“ 
Tato ustanovení jsou podle rozdílové tabulky transponována toliko do 
§ 61 zákona o Celní správě České republiky. Ve skutečnosti jsou 
implementována přinejmenším ještě do § 80 zákona o Policii České 
republiky, § 44 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, § 
13a zákona o Vojenské policii, § 12i zákona o státním zastupitelství a 
§ 4a zákona o Probační a mediační službě a vykazují nedostatky a 
neodůvodněné rozdíly. 
Zákon plošně neřeší předávání a zpřístupňování údajů neúplných a 
neaktuálních. Dále postrádáme provedení směrnicového požadavku 
týkajícího se doplňujících informací k předávaným údajům.  Zatřetí 
v zákoně absentují instrukce pro přebírající orgán v případě, kdy 
vadné informace byly přesto předány (které se naopak objevují v § 
16 a § 17 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních). A v neposlední řadě v návrhu postrádáme nutnost ověření 
kvality osobních údajů před předáním. 
 

Vzhledem k tomu, že úprava jednotlivých částí zákona se od 

údajů a do zvláštních zákonů 
implementoval jen odůvodněné rozdíly.  
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sebe značně liší, ač má (zřejmě) upravovat stejnou problematiku 
v návaznosti na směrnici, jsme toho názoru, že nejvhodnějším 
řešením z hlediska legislativní techniky by bylo obecná a 
jednotná pravidla ze směrnice 2016/680 provést v kmenovém 
zákoně a ve zvláštních zákonech upravit pouze oborově 
specifické výjimky. 

OKOM 
Obecně k odkazování na předpisy Evropské unie 
Zákon o policii v § 80 odst. 1 písm. a), v § 80a odst. 1 písm. d) i odst. 
2 či v § 88a, zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů v § 
44 odst. 1 písm. a) či § 46 písm. d), i na jiných místech návrhu 
odkazuje obecně na (přímo použitelný) předpis Evropské unie. Je 
nutno vyjasnit, jaký předpis Evropské unie má v tom kterém případě 
předkladatel na mysli a uvést jej pokud možno i do poznámky pod 
čarou k uvedenému ustanovení.  
 
Rovněž upozorňujeme, že v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci 
se objevuje referenční odkaz na směrnici 2016/680, který však 
v jiných částech návrhu absentuje. Nutno doplnit a sjednotit 
s ostatními částmi návrhu. 

Akceptováno částečně. 

V § 88a doplněna nová poznámka pod 
čarou č. 42. 

Na ostatních místech zákona o Policii 
ČR, zákona o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů a zákona o 
Vojenské policii jsou otevřené odkazy na 
právo EU v adekvátních podobách 
uvedeny úmyslně.  

Neakceptováno, referenční odkaz je jen 
doplněn do existující pozn. pod čarou 
v předpise, ve kterém se již takové 
odkazy uvádějí.  

OKOM 
K části druhé – změna zákona o Policii ČR 
 
K § 84b a § 84c 
 
Ustanovení § 84b odst. 1, § 84c odst. 2 a § 84c odst. 7 zákona o 
Policii ČR odkazují na trestnou činnost uvedenou v čl. 3 odst. 8 a 9 
směrnice 2016/861/EU, která následně zpětně relativně neurčitě 
odkazuje na vnitrostátní právní řád (v případě České republiky na 
trestní zákoník). Vzhledem k tomu, že právní úprava se dotýká práv 
jednotlivců, je nezbytné v 84b a § 84c zákona o Policii ČR 

Neakceptováno. 

Vysvětleno v důvodové zprávě.  
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jednoznačně vymezit okruh trestných činů podle trestního zákoníku, 
na který se bude úprava vztahovat. Navíc mnohé trestné činy 
vymezené v příloze II této směrnice jsou našemu trestnímu zákonu 
neznámé (průmyslová špionáž, trestné činy spadající do působnosti 
Mezinárodního trestního soudu), takže je nutno vymezit, o který 
trestný čin dle českého práva jde.  
 
§ 84b odst. 6 odkazuje na údaje podle čl. 12 směrnice 2016/681, 
který by rovněž měl být v českém právním řádu implementován (viz 
novela zákona o civilním letectví). Pak by mělo být odkazováno na 
příslušná ustanovení českého právního řádu, nikoliv přímo směrnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKOM 
K části páté – změně zákona o státním zastupitelství 
 
K § 12k: 

Pověřenec má být dle návrhu vykázán podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie. Jsme názoru, že pověřenec v této oblasti 
předně vyplývá ze směrnice 2016/680. Požadujeme vyjasnit, resp. 
odkaz na přímo použitelný předpis vypustit. 

Akceptováno. 

Akceptováno. Odkaz na přímo 
použitelný předpis EU byl vypuštěn. 
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OKOM 
K části desáté – změně zákona o soudech a soudcích 

K § 122c odst. 1 – ustanovení není dostatečně srozumitelné. Totéž 
USOUD. 

Akceptováno. 

OKOM 
K části patnácté - změna daňového řádu 
K § 59a odst. 1: 
 
Toto ustanovení upravuje výjimku z informační povinnosti správce 
vůči subjektu údajů a de facto změkčuje ochranný režim nakládání 
s osobními údaji subjektu údajů. Navrhovanému znění odpovídá čl. 
23 odst. 1 nařízení, který stanoví, že členský stát může omezit 
rozsah omezení a práv stanovených v čl. 5, 12 až 22 či 34 nařízení, 
a to z taxativně vymezených důvodů (např. z důvodu ochrany 
veřejné bezpečnosti, obrany, důležitého finančního zájmu členského 
státu, atp). V odst. 2 čl. 23 se však dále stanoví, že výše uvedené 
omezení je možné pouze v případě, že bude obsahovat konkrétní 
ustanovení ohledně rozsahu zavedených omezení, doby uložení, 
platné záruky, rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů (dále 
viz odst. 2 písm. a) – h) nařízení). Tyto záruky nejsou v návrhu vůbec 
provedeny. Žádáme doplnit či jasně uvést, jak budou tyto „pojistky“ 
dodrženy. Dále uvádíme, že v rozdílové tabulce jsou vykazována i 
další ustanovení nařízení, která s tímto paragrafem nesouvisí (čl. 13 
odst. 1 až 4, čl. 18 odst. 1 písm. a) a d), čl. 11 odst. 1 až 3). Rovněž 
podotýkáme, že celexové číslo nařízení je uvedeno v rozdílové 
tabulce chybně – zkratka L definuje směrnici nikoliv nařízení. Nutno 
upravit ve formě 32016R0679.  
Výše uvedené je nutné vysvětlit a případně doplnit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Vysvětleno v DZ. 

OKOM 
K části šestnácté – změna zákona o Finanční správě České 
republiky 
 

Akceptováno 

Rozdílová tabulka upravena. Důvodová 
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K § 17 odst. 2: 

Toto ustanovení je analogické k výše uvedenému paragrafu 59a 
odst. 1 daňového řádu. I v tomto případě je vykazováno více článků 
nařízení, než je skutečně relevantních. Žádáme tudíž odstranit 
z rozdílové tabulky ta ustanovení, která s tímto paragrafem nesouvisí 
(např. čl. 13 odst. 1 až 4, aj.). Rovněž v tomto případě chybí 
provedení zákonných záruk při omezení ochrany zpracování 
osobních údajů (viz výše). 

zpráva ve smyslu připomínky doplněna. 

OKOM 
K části sedmnácté – změna zákona o Celní správě České republiky 
K § 56 odst. 2:  

Opět analogicky jako ve výše uvedených paragrafech změnových 
zákonů. Je třeba upravit výkaznictví – uvést pouze relevantní články 
nařízení a doplnit záruky stanovené v čl. 23 odst. 2 písm. a) až h) 
nařízení. 

Žádáme vyjasnit, případně doplnit. 

Akceptováno 

Rozdílová tabulka upravena. Důvodová 
zpráva ve smyslu připomínky doplněna. 

OKOM K části sedmnácté – změna zákona o Celní správě České republiky 

K § 57 odst. 3: 
 
Tento odstavec stanoví kompetence pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Základní rozsah kompetencí pověřence je uveden 
v čl. 39 odst.1 (písm. a) až e)) nařízení a analogicky rovněž v čl. 34 
písm. a)-e) směrnice 2016/680. Máme pochybnosti, zda je 
minimalistický výčet činností pověřence stanovený právem EU 
dostatečně pokryt. Jedná se zejména o písm. b) – kompetence 
monitorovat soulad s touto směrnicí/nařízením “…včetně rozdělení 
odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců 
zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů, a písm. e) 
– zpracování, včetně předchozí konzultace podle čl. 36, případně 

Vysvětleno. 
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vedení konzultací v jakékoliv jiné věci.  

Žádáme vyjasnit, případně doplnit. 

OKOM 
K § 60: 

Mimo to, navrhovaný § 60 odst. 1 stanoví, že „Tento zákon v souladu 
s právním předpisem Evropské unie upravuje zpracování osobních 
údajů“. Úpravu požadujeme přeformulovat a uvést do souladu s 
požadavky na referenční odkaz dle čl. 48 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Bylo změněno na „Tato hlava  
zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie…“ 

OKOM 
K § 60 odst. 2  
Stanoví, že celní orgány mohou shromažďovat jakékoliv osobní 
údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro 
předcházení a odhalování trestné činnosti či stíhání trestných činů 
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost. Čl. 4 odst. 2 
směrnice 2016/680, který je pro toto ustanovení relevantní, však 
hovoří nejen o nezbytnosti účelu zpracování, ale rovněž 
o přiměřenosti.  
 
Tento nedostatek se týká i jiných částí návrhu (§ 43 zákona o GIBS, 
§ 13 zákona o Vojenské policii), u kterých však vůbec není čl. 4 odst. 
2 směrnice vykazován. 

Žádáme vyjasnit, jak bude podmínka přiměřenosti naplněna. 

Akceptováno. 

Aplikace zásady přiměřenosti bude 
popsána v DZ. 

 

 

Zásada přiměřenosti je stanovena v již 
platných ustanoveních těchto zákonů, 
např. v § 19 zákona o Celní správě).  

OKOM 
K § 61 – předávání nebo zpřístupňování osobních údajů: 
 
Žádáme vyjasnit, jak je zohledněn požadavek čl. 7 odst. 3 směrnice 
2016/680, který stanoví povinnost neprodleného informování 
příjemce v případě, že došlo k protiprávnímu předání osobních 
údajů, popř. k předání údajů nepřesných. Takto předané údaje musí 
být opraveny nebo vymazány, popř. musí být jejich zpracování 
omezeno, a to v souladu s čl. 16 směrnice 2016/680 (zejm. s odst. 

Akceptováno jinak. 

v textu ustanovení bylo upraveno 
„nesprávné předání“, které bylo 
zapracováno i do ostatních relevantních 
ustanovení dalších předpisů.  
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6), který upravuje právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a 
omezení zpracování.  
Žádáme doplnit, event. vyjasnit.  

Tato připomínka je zásadní.  

OKOM 
K § 73b odst. 1  
 
Odst. 1 stanoví, že zpracování a předávání údajů do třetích států 
nebo mezinárodním organizacím se řídí mezinárodní smlouvou nebo 
mezinárodním ujednáním, pokud byla uzavřena před 6. květnem 
2016. V ostatních případech se má řídit tímto zákonem, 
v přeneseném slova smyslu de facto nařízením, popř. směrnicí 
2016/680. Toto ustanovení se dle důvodové zprávy opírá o čl. 60 
směrnice, který se však týká pouze již platných právních aktů Unie. 
Problematika mezinárodních dohod ve vztahu ke třetím zemím či 
mezinárodním organizacím je řešena v čl. 61 směrnice. Žádáme 
dotčené články doplnit do rozdílové tabulky a dále uvést čl. 61 do 
důvodové zprávy k tomuto bodu.  
 
K odst. 4 téhož paragrafu poslední věta za středníkem „to neplatí, 
pokud…“: 
 
Toto ustanovení nadřazuje mezinárodní smlouvu, která je součástí 
právního řádu, nad unijní právo, ovšem bez časového hlediska 
uvedeného v odst. 1 – tj. bude se jednat o mezinárodní smlouvu, 
která byla uzavřena i po 6. květnu 2016. Navrhované znění tedy 
nelze opřít o čl. 60 ani o čl. 61 směrnice 2016/680. Upozorňujeme, 
že judikatura Soudního dvora EU jasně deklarovala, že mezinárodní 
smlouvy a jiná ujednání nemohou mít přednost před právem EU, 
ledaže je tak výslovně umožněno. Žádáme upravit.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Odst. 1 byl upraven, odst. 4 byl 
vysvětlen v důvodové zprávě.  

 

 

 

 

 

 

 

Nejde o přednost smlouvy před právem 
EU, to v jistém rozsahu řeší čl. 61 
směrnice 2016/680.  
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OKOM 
K implementaci čl. 4 odst. 1. písm. b) směrnice 2016/680 
 
Čl. 4 odst. 1. písm. b) směrnice 2016/680/EU stanoví, že osobní 
údaje musejí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a 
legitimní účely a nesmí být zpracovávány způsobem, který je s těmito 
účely neslučitelný. Naproti tomu např. navrhovaný § 12i zákona o 
státním zastupitelství stanoví, že státní zastupitelství může 
zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, sdružovat 
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat 
osobní údaje i  k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. 
Tato úprava je implementací výjimky dle čl. 4 odst. 2. 
Odst. 3 § 12i zákona o státním zastupitelství však opravňuje státní 
zastupitelství k předání nebo zpřístupnění osobních údajů, které 
získalo při výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro 
plnění úkolů v rámci jejich působnosti. Tím je umožněno druhotné 
zpracování předmětných osobních údajů mimo rámec výjimky dle čl. 
4 odst. 2, tedy v rozporu se směrnicí. Totéž platí například pro § 4a 
zákona o Probační a mediační službě. Oproti tomu jiné zákony, např. 
§ 44 uvádí, že nepřesné údaje nelze předávat, byť tento závěr je 
relativizován mj. v § 45 odst. 2 zákona o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů. Obdobně § 80 odst. 2 zákona o Policii ČR 
stanoví zásadu nepředávání nepřesných údajů. 
 
Je nutné vyjasnit, maximálně omezit a pokud možno sjednotit úpravu 
nakládání s předáváním nepřesných údajů jiným orgánům veřejné 
správy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. / Vysvětleno. 

 

OKOM 
K implementaci čl. 10 směrnice 2016/680 – zpracování zvláštních 
kategorií osobních údajů 
 
Tento článek stanoví podmínky shromažďování údajů o rasové, 
etnické aj. příslušnosti, tedy, že zpracování těchto kategorií osobních 

Vysvětleno. 

Vhodnou zárukou je samotné omezení 
shromažďování zvláštních kategorií 
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údajů je možné pouze za předpokladu, že je zcela nezbytné a pokud 
existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů. Dále také za 
předpokladu, že je: a) zpracování povoleno právem Unie či 
členského státu, b) slouží na ochranu životně důležitých zájmů 
subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, nebo c) pokud se týká údajů 
zjevně zveřejněných subjektem údajů.  Některé novelizované části 
změnového zákona nakládání s těmito citlivými údaji upravují, avšak 
pouze s přihlédnutím k zásadě nezbytnosti účelu zpracování. 
Zajištění vhodných záruk práv a svobod dotčených subjektů 
v relevantních ustanoveních návrhu neakcentují.  Konkrétně se jedná 
o: 

- část II. – zákon o Policii - § 79 odst. 3 
- část III. – zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů - § 43 

odst. 3 
- část IV. – zákon o Vojenské policii – §13 odst. 3  
- část V. – zákon o Celní správě – § 60 odst. 3 

 
Žádáme vyjasnit, o co budeme opírat požadavek na „vhodné 
záruky“ podle směrnice.   

Tato připomínka je zásadní. 

osobních údajů stanovené 
v připomínkovaných ustanoveních. 
V jiných případech nejsou příslušné 
orgány oprávněny tyto kategorie 
osobních údajů vůbec shromažďovat. 
Omezení plyne z povahy trestních 
sankcí jako ultima ratio.  

MSP 
1. K čl. II bodu 2 a čl. III bodu 9  

Podle předloženého návrhu změny § 34 odst. 2 zákona o Policii 
České republiky by policista neměl být napříště při výkonu oprávnění 
odnětí věci limitován zákazem odnětí věci s ohledem na skutečnost, 
že je její hodnota v nápadném nepoměru k povaze přestupku, 
v jehož důsledku lze předpokládat propadnutí či zabrání věci, resp. 
k řízení, v němž je věc důležitá. Uvedenou změnu předkladatel 
odůvodňuje koncepční změnou zavedenou přijetím zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Upozorňujeme, že podle § 48 odst. 3 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich může být sankce propadnutí věci uložena 
bez ohledu na hodnotu věci pouze „vyžaduje-li to bezpečnost osob 

Akceptováno jinak. 

V § 34 odst. 2 se doplní věta „Vyžaduje-li 
to bezpečnost osob nebo majetku nebo 
jiný obdobný obecný zájem, věta druhá 
se nepoužije.“ 

Obdobně v zákoně o GIBS, VP a 
přidána novela zákona o obecní policii. 
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nebo majetku nebo jiný obdobný obecný zájem“, přičemž totožná 
podmínka platí i pro uplatnění ochranného opatření zabrání věci 
podle § 53 odst. 1 téhož zákona. Obecné zrušení stávajícího 
omezení možnosti odnětí věci podle § 34 odst. 2 zákona o Policii 
České republiky proto považujeme za nepřiměřené a neodpovídající 
principům, na nichž je založen zákon o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich.      

Požadujeme proto namísto navržené změny, tj. zrušení omezení 
podle věty druhé § 34 odst. 2, stanovit výjimku z uvedeného omezení 
z důvodů uvedených v § 48 odst. 3 větě druhé zákona  
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Zároveň požadujeme obdobně upravit čl. III bod 9 návrhu zákona, 
jenž nově zavádí obdobnou pravomoc pro příslušníky Generální 
inspekce bezpečnostních sborů.  

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 
3. K čl. V bodu 1  

V návaznosti na dřívější komunikaci mezi Ministerstvem 
spravedlnosti a Ministerstvem vnitra požadujeme v zájmu upřesnění 
dikce nahradit stávající návrh § 12i odst. 1 a 2 zákona o státním 
zastupitelství následovně: 

„(1) Státní zastupitelství může zpracovávat jakékoliv osobní údaje 
bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro 
plnění jeho úkolů, a sdružovat osobní údaje, které byly získány k 
rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat 
pro účely předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, výkonu trestů  
a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách 
a věcech i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro 
jiné účely. Při zpracovávání osobních údajů státní zastupitelství 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 12i odst. 1 a 2 podstatně 
přeformulováno.  
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postupuje podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů. 

(2) Státní zastupitelství předává nebo zpřístupňuje osobní údaje 
orgánům příslušným  
k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, je-li to nezbytné pro 
plnění jejich úkolů. Státní zastupitelství může předat nebo zpřístupnit 
osobní údaje, které získalo při výkonu své působnosti, orgánům 
veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 
4. K čl. VI  

V návaznosti na dřívější komunikaci mezi Ministerstvem 
spravedlnosti a Ministerstvem vnitra požadujeme v zájmu upřesnění 
dikce nahradit stávající návrh § 4a zákona o Probační  
a mediační službě následujícím textem: 

„§ 4a 

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů 

(1) Probační a mediační služba může zpracovávat jakékoliv 
osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to 
nezbytné pro plnění jejích úkolů, a sdružovat osobní údaje, které byly 
získány k rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní údaje 
zpracovávat pro účely předcházení, vyhledávání a odhalování 
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných 
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech i 
tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. 
Osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro splnění daného 
úkolu. Při zpracovávání osobních údajů Probační a mediační služba 
postupuje podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů. 

(2) Probační a mediační služba předává nebo zpřístupňuje osobní 
údaje orgánům příslušným k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty 
druhé, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů. Probační a mediační 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 4a podstatně 
přeformulováno. 
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služba může předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které získala při 
výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v 
rámci jejich působnosti.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 
5. K čl. VII 

Pro zajištění obecného titulu pro zpracování osobních údajů 
Rejstříkem trestů navrhujeme doplnit nad rámec stávajícího návrhu 
následující novelizační bod: 

V § 2 se doplňuje odstavec  5, který zní: 

„(5) Rejstřík trestů může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro 
plnění jeho úkolů.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 2 odst. 5 doplněno 
v upraveném znění.  

 

MSP 
6. K čl. VIII bodu 4  

V návaznosti na dřívější komunikaci mezi Ministerstvem 
spravedlnosti a Ministerstvem vnitra požadujeme v zájmu upřesnění 
dikce nahradit stávající návrh § 23ab zákona o Vězeňské službě a 
justiční stráži České republiky následujícím textem:  

„§ 23ab 

(1) Vězeňská služba může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro 
plnění jejích úkolů, a sdružovat osobní údaje, které byly získány k 
rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat 
pro účely předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech i tehdy, pokud byly 
shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. Při zpracovávání 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 23ab podstatně 
přeformulováno. 
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osobních údajů Vězeňská služba postupuje podle zákona 
upravujícího zpracování osobních údajů. 

(2) Vězeňská služba předává nebo zpřístupňuje osobní údaje 
orgánům příslušným k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, 
je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 
7. K čl. IX bodu 2  

V návaznosti na dřívější komunikaci mezi Ministerstvem 
spravedlnosti a Ministerstvem vnitra požadujeme v zájmu upřesnění 
dikce nahradit stávající návrh § 466b odst. 1 trestního řádu 
následujícím textem:  

„(1) Ministerstvo spravedlnosti může, je-li to nezbytné pro plnění 
úkolů spadajících do jeho působnosti v trestním řízení, zpracovávat 
jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají a 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Při 
zpracovávání osobních údajů podle věty první Ministerstvo 
spravedlnosti postupuje podle zákona upravujícího zpracování 
osobních údajů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 466b odst. 1 podstatně 
přeformulováno. 

 

MSP 
8. K čl. X  

V návaznosti na dřívější komunikaci mezi Ministerstvem 
spravedlnosti a Ministerstvem vnitra požadujeme v zájmu upřesnění 
dikce nahradit stávající návrh § 122b odst. 1 zákona o soudech  
a soudcích následujícím textem:  

„(1) Soudy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro 
plnění jejich úkolů, a sdružovat osobní údaje, které byly získány k 
rozdílným účelům. Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat 

Akceptováno částečně.  

 

Znění § 122b odst. 1 a 2 upraveno na 
základě připomínek MSp a ÚOOÚ.  
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pro účely předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a 
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech i tehdy, pokud byly 
shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. Při zpracování 
osobních údajů soudy postupují podle zákona upravujícího ochranu 
osobních údajů a přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu osobních údajů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 
9. K části desáté § 122d zvláštní části důvodové zprávy 

Za účelem vyčíslení nákladů pro případ výkonu dozoru nad 
zpracováním osobních údajů jednotlivými soudy navrhujeme doplnit 
stávající odůvodnění § 122d zákona o soudech a soudcích o 
následující text: 

Pro úplnost je třeba dodat, že pokud by činností k dozoru nad 
operacemi zpracování, které provádějí soudy jednající v rámci svých 
soudní pravomocí, mělo být v souladu s čl. 45 směrnice 2016/680 
pověřeno Ministerstvo spravedlnosti ČR, vyžádalo by si to navýšení 
celkového počtu zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti ČR ve 
služebním poměru, a to alespoň o 5 služebních míst zařazených do 
13. platové třídy. Tento počet byl stanoven nejen s přihlédnutím 
k charakteru a náročnosti předmětné agendy a struktuře soudní 
soustavy, nýbrž i s ohledem na dosavadní zkušenosti Ministerstva 
spravedlnosti ČR, kdy činnost dozoru nad operacemi zpracování 
osobních údajů lze připodobnit k některým činnostem již 
v současnosti Ministerstvem spravedlnosti ČR vykonávaným; in 
concreto se jedná o činnost dohledovou, kdy např. Odbor justičního 
dohledu, který je zodpovědný za prověrky důstojnosti soudního 
jednání atd., má k dispozici 7 zaměstnanců ve služebním poměru. 
Předpokládané náklady na tyto zaměstnance jsou shrnuty 
v následující tabulce (tyto náklady byly stanoveny s ohledem na 

Neakceptováno pro nesouhlas MF ani 
po jednání náměstků.  
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předpokládaný prům. plat zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti 
ČR ve služebním poměru dle návrhu rozpočtu pro rok 2018 
sestaveného Ministerstvem financí ČR). 

+ tabulka 

MO 
I. 
1) Ke změně zákona o Vojenské policii: 
S ohledem na obdobné povinnosti Policie ČR a Vojenské policie není 
přijatelné, aby nedisponovaly rovněž obdobnými oprávněními. 
Požadujeme proto sjednotit právní úpravu vztahující se k Policii ČR a 
Vojenské policii. 
 
Konkrétně v návrhu zákona v části čtvrté Změna zákona o Vojenské 
policii požadujeme doplnit body 8 a 9, které včetně odůvodnění znějí:  
 
8. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu a poznámek 
pod čarou č. 20 a 21 zní: 
  

„§ 37a 
Rušení provozu elektronických komunikací 

(1) Vojenská policie může za účelem odstranění 
bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob nebo 
bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu20) na majetku rušit v 
nezbytné míře a po nezbytnou dobu  
a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí,  
b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo  
c) provozování radiokomunikačních služeb;  
o zahájení rušení Vojenská policie bez zbytečného odkladu informuje 
územně příslušné operační a informační středisko Integrovaného 
záchranného systému a Český telekomunikační úřad.  

(2) Vojenská policie může provádět rušení podle odstavce 1 
rovněž při výcviku, přičemž ohlásí toto rušení v dostatečném 
předstihu územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku 

Neakceptováno. 

Akceptací by se předkladatel ocitl 
v rozporu s Českým telekomunikačním 
úřadem, na jehož popud byla vypuštěna 
novelizace § 39 zákona o policii. 
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Integrovaného záchranného systému a Českému telekomunikačnímu 
úřadu. Za účelem odstranění nebo zmírnění dopadů ohlášeného 
rušení může Český telekomunikační úřad stanovit podmínky tohoto 
rušení.  

(3) O provedeném rušení Vojenská policie v nezbytné míře 
informuje dotčené provozovatele sítí a služeb elektronických 
komunikací.  

(4) Vojenská policie o rušení podle odstavců 1 až 3 neinformuje, 
pokud by poskytnutí informace mohlo ohrozit plnění jejích úkolů.  

(5) Kontrolu rušení prováděného podle odstavců 1 a 2 vykonává 
Poslanecká sněmovna prostřednictvím kontrolního orgánu 
zřizovaného podle zákona o Policii České republiky21).  

(6) Kontrolu podle odstavce 3 provádí kontrolní orgán v 
příslušných útvarech Vojenské policie po předchozím vyrozumění 
ministra. Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně jednou 
ročně zprávu o rušení prováděném podle odstavců 1 a 2 a dále též 
na jeho žádost informace o tomto rušení. Tím není dotčeno právo 
kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání 
kontrolního orgánu od jiných osob.  
_____________________________  
20) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

21) § 98 zákona č. 273/2008 Sb. “.  
 
9. V § 40 se odst. 3 zrušuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Odst. 3 bude zrušen, jeho obsah 
přesunut do odst. 2 a bude doplněna 
věta: „Vyžaduje-li to bezpečnost osob 
nebo majetku nebo jiný obdobný obecný 
zájem, věta druhá se nepoužije.“  

Dosavadní odst. 4 se označí jako 
odst. 3. 
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2) K Důvodové zprávě:  
Na str. 41 požadujeme vyškrtnout slova „K § 43 až 53b ……(např. 
přebírá původní § 19 odst. 9 do § 13a odstavec 5).“, která se do textu 
dostala při jeho přípravě a jsou nadbytečná;  
 
Dále na konec důvodové zprávy k části IV. Zákon o Vojenské policii 
požadujeme doplnit odůvodnění k nově navrhovaným bodům 8 a 9 
novely zákona, které zní:  
 
K bodu 8 - § 37a  
Možnost provádět rušení elektronických komunikací je úzce spojena 
s otázkou zamezení bezpečnostním hrozbám, které mohou vyplývat 
ze zneužití elektromagnetického záření. S takovými stále 
sofistikovanějšími způsoby zneužívání elektromagnetického záření 
musí Vojenská policie, stejně jako Policie České republiky nebo i 
ozbrojené síly počítat při plnění svých úkolů.  
 
Nově navrhované oprávnění by mělo vytvořit podmínky pro 
efektivnější výkon služby při plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti 
chráněných objektů, zajišťování bezpečnosti chráněných osob i 
ochraně vojenské letecké dopravy. Policejní výkon v uvedených 
oblastech je úzce spojen s výkonem pyrotechnických činností, který 
je zde zaměřen zejména na ochranu před dálkovým odpalováním 
nástražných výbušných systémů, dálkově ovládanými bezpilotními 
prostředky v případě jejich možného zneužití proti chráněným 
zájmům, ale také před nežádoucími přenosy dat nebo před 
odposlechy v určitých specifických případech.  
 
Navrhované ustanovení vychází obdobně z ustanovení § 39 zákona 
o Policii České republiky (toto ustanovení je předkládaným zákonem 
částečně novelizováno) a z ustanovení § 42b zákona č. 219/1999 
Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 

 

Akceptováno, DZ upravena. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno, vizte výše. 
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253/2012 Sb. 
  
Rušení provozu elektronických komunikací je jedním z prvků ochrany 
vojenských policistů při plnění zákonných úkolů především v oblasti 
výkonu pyrotechnických činností. K používání rušičů musí být určení 
vojenští policisté vyškoleni a vycvičeni. Výcvik je nutně spojen se 
zásahem do systému elektronických komunikací, a proto je třeba 
možnost provádění zkoušek rušičů a výcvik s využitím rušičů u 
Vojenské policie legislativně upravit a sjednotit tak legislativní úpravu 
problematiky rušení provozu elektronických komunikací. Současně 
se také nastavují vztahy s příslušnými státními orgány a 
provozovateli sítí a služeb elektronických komunikací.  
 
K bodu 9 - § 40 odst. 3  
Návrh reaguje na nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, dle něhož se v případě propadnutí (či zabrání) věci k hodnotě 
věci nepřihlíží, vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo 
jiný obdobný obecný zájem. Změna má umožnit uložení trestu 
propadnutí věci nebo ochranného opatření zabrání věci v případě, 
kdy je přes vyšší hodnotu věci dán zájem na tom, aby byla odňata. 
Může jít např. o drogy, zbraně, nákladné prostředky páchání 
protiprávní činnosti apod. Propadnutí či zabrání věci správním 
orgánem zpravidla předchází odnětí věci Vojenskou policií, která je 
podle stávající právní úpravy povinna poměřovat hodnotu věci se 
závažností porušení zákona. V návaznosti na novou úpravu 
propadnutí věci se proto dané omezení navrhuje vypustit i v zákoně 
o Vojenské policii. O způsobu nakládání s odňatou věcí pak 
rozhodne správní orgán.“.  
 
3) K rozdílové tabulce na str. 41 a následujících k části IV. 
Změna zákona o Vojenské policii:  
 
Znění § 13 odst. 1 v tabulce neodpovídá znění návrhu zákona; 
požadujeme vyškrtnout slova „zajišťování bezpečnosti České 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti“;  
 
v § 13c a v § 13d odst. 1 požadujeme vyškrtnout slova „při 
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti“, aby 
navrhované znění odpovídalo dikci § 13 odst. 1 předloženého návrhu 
zákona;  
 
v § 13d odst. 6 písm. a) požadujeme vyškrtnout slovo „policie“, které 
se jeví nadbytečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Před slovo „policie“ vloženo slovo 
„Vojenská“. 

MO 
II. K § 31 odst. 6 branného zákona: 
S ohledem na 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) požadujeme upravit § 31 odst. 6 zák. č. 
585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný 
zákon), tak, aby byl s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
v souladu. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je zajistit soulad branného zákona s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Informační povinnost podle branného 
zákona vůbec není v Hlavě IV návrhu 
zákona o zpracování osobních údajů 
stanovena. Bude zde rovněž přidána 
poznámka pod čarou č. 4, kde bude 
tento zákon zmíněn. 

MO 
III. Obecně k návrhu zákona 
V rámci návrhu doprovodného zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, 
požadujeme jednoznačně stanovit pravidla zpracování osobních 
údajů zpravodajskými službami speciální komplexní úpravou. 
 

Akceptováno jinak. 

§ 35 odst. 1 návrhu zákona o zpracování 
bude upraven, stejně tak § 2 písm. c) a § 
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Dále požadujeme za nezbytné vyřešit v rámci zákona o Policii České 
republiky nově upravované jmenné evidence cestujících (§ 84a), 
evidence digitálních fotografií (§ 66a) a nutnost evidenční ochrany 
stanovených osob a dokladů Vojenského zpravodajství. 
 
K projednání legislativní podoby těchto právních úprav požadujeme 
separátní vypořádání připomínek za účasti zástupců všech tří 
zpravodajských služeb. 

Tato připomínka je zásadní. 

44. 

SPDČR 
OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Z návrhu je patrné, že se na něm podílely jen některé rezorty (MV, 
MSp a MF), zatímco ostatní resorty se změnami v souvislosti GDPR 
vůbec nezabývaly. V návrhu chybí změna právní úpravy zákona o 
obcích, zákona o krajích, podrobnější změny v zákoně o státní 
službě, o elektronických komunikacích, družstev aj. SP ČR navrhuje, 
aby předkladatel věnoval pozornost i změnám těchto předpisů, a to 
buď v návrhu samotném, nebo v důvodové zprávě v případě, že není 
třeba dotčené předpisy s ohledem na nabytí účinnosti GDPR měnit. 

Není připomínkou. 

SPDČR 
KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA – totéž, co KZPS 6 
 
Nad rámec návrhu navrhujeme doplnit další článek: 

 

Změna zákona č. 90/2012 b., o obchodních společnostech a 
družstvech 
Připojujeme se k návrhu KZPS v  § 582  zrušit odstavec 1 a zároveň 
zrušit označení dosavadního odstavce 2. 
Odůvodnění: Nově byla stanovena povinnost družstva vydat členovi 

na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 

členů. Tato nová povinnost vyvolává u družstev a jejich členů (avšak 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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podle našich informací také u akciových společností) obavu 

z možného zneužití. Obava je jednak ze zneužití těchto údajů 

k obchodním účelům, ale i ze snahy o tzv. „tunelování družstev“, což 

bohužel není v dnešní době ojedinělý jev. Osobní údaje se tak 

mohou dostat do nepovolaných rukou nejen proti vůli orgánů 

družstev, ale i jeho členů. Údaje zapisované v seznamu členů jsou 

nepochybně údaji, jejichž ochranu upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§4 písm. a/). 

Družstvo je nepochybně ve většině případů jak správcem tak i 

zpracovatelem osobních údajů a tedy zpracovává, shromažďuje, 

uchovává a likviduje tyto osobní údaje a má tedy s odvoláním na § 7 

cit. zák. všechny povinnosti, které jsou uvedeny v § 5 cit. zák. Pokud 

poskytne družstvo osobní údaje o svých členech, není tím ve smyslu 

§ 5 odst. 2 písm. d) cit. zák. dotčeno právo těchto členů na ochranu 

jejich soukromého života a osobního života a ve smyslu § 5 odst. 3 

cit. zák. je družstvo jako zpracovatel  povinno dbát o tuto ochranu. 

Podle § 13 cit. zák. je zpracovatel  povinen  přijmout opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 

k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů. Vzhledem k tomu, že 

nedodržování povinností podle uvedeného zákona je sankcionováno, 

mohou se díky těmto ustanovením stát statutární orgány družstev 

odpovědnými za jejich nedodržování a mají přitom minimum 

možností, jak tomu zabránit. Ve vztahu k akciové společnosti je třeba 

navíc konstatovat, že práva akcionářů jsou většinou věcně 

nesrovnatelná s právy členů družstev a na rozdíl od úpravy 

akciových společností v evropském právu je podobná úprava u 

družstev naprosto ojedinělá. Navíc takové právo nemá ani společník 
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ve společnosti s ručením omezeným, ani člen spolku (u kterého by 

se takové právo dalo považovat za pochopitelnější). 

Tato připomínka je zásadní. 

MŠMT 1. Obecně k materiálu: Z důvodu přehlednosti a posílení právní 
jistoty požadujeme ve všech ustanoveních materiálu, v nichž 
je odkazováno na „zákon upravující ochranu osobních údajů“, tento 
pojem nahradit oficiálním názvem „zákon o zpracování osobních 
údajů“. Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MŠMT 2. Dále požadujeme zvážit, zda je nutné upravovat výslovně 
[např. v zákoně o Policii České republiky (část druhá, navrhovaný 
§ 79a) a i v jiných právních předpisech], ustanovení o pověřenci. 
Povinnost ustanovit pověřence plyne přímo z obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů a zvláštní úprava pak vyvolává otázky, 
zda by tedy takováto úprava neměla být obsažena i ve všech dalších 
veřejnoprávních předpisech. Obdobně požadujeme zvážit i vložení 
zmocnění jmenovat pověřence pro celou soustavu státního 
zastupitelství do zákona o státním zastupitelství (část pátá, 
navrhovaný § 12k). Takovéto výslovné zmocnění totiž dle našeho 
názoru vyvolává otázku, zda je třeba jej mít i v jiných veřejnoprávních 
předpisech k tomu, aby i v jiných oblastech byl takový postup možný. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Jde o pověřence podle směrnice 
2016/680. 

MŠMT 3. K materiálu, čl. XIX bod 2.: Je nám známo, že navržená úprava 
vychází ze stávající úpravy § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně 
osobních údajů, nicméně upozorňujeme, že není jednoznačně 
stanoveno, kdo je veřejně činnou osobou, funkcionářem 

Vysvětleno. 

Důvodová zpráva zdůrazní, že jde o 
informace vztahující se pouze k úřední 
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či zaměstnancem veřejné správy.  Dané ustanovení lze vyložit velice 
široce a ve svém důsledku by mohlo dopadat i na osoby, které sice 
jsou zaměstnanci veřejné správy, nicméně žádným způsobem se v 
rámci zaměstnaneckého poměru nepodílejí na výkonu veřejné 
správy (např. řidič). S tímto souvisí i vymezení pojmů „veřejná nebo 
úřední činnost“ a „funkční nebo pracovní zařazení“, které jsou také 
velmi široké. Upozorňujeme, že zákon o svobodném přístupu 
k informacím by se tak dle navrhovaného znění vztahoval i na 
oblasti, které ze své podstaty nemohou podléhat kontrole ze strany 
veřejnosti. Požadujeme dané ustanovení přeformulovat tak, aby 
upravovalo pouze poskytování osobních údajů osob, které se 
bezprostředně podílejí na výkonu veřejné správy daného subjektu. 

Tato připomínka je zásadní. 

činnosti, resp. plnění úkolů svěřených 
zákonem orgánu veřejné moci. Nelze 
však nedůvodně snižovat dosavadní 
standard již poskytovaných informací. 

HKČR Připomínky totožné s UZSČR, KZPS a SPDČR 2 Vypořádáno totožně jako UZSČR, KZPS 
a SPDČR 2. 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů  
nový bod - navrhujeme doplnění novelizačního bodu: 
 
V § 2 odst. 1 písm. b se slova „v inspekci“ nahrazují slovy 
„zaměstnanec inspekce“. 
 
Odůvodnění: 

Jedná se o sjednocení pojmů zavedením legislativní zkratky 
zaměstnanec inspekce novým ustanovením § 1 odst. 3. 

Akceptováno. 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů k bodu 7 

Akceptováno. 
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navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: 
 

V § 8 se za slovo „sbory“ vkládají slova „, státními zastupitelstvími, 

soudy“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu, neboť ve stávajícím textu 
ustanovení § 8 není za slovem „sbory“ čárka, proto ji je třeba za slovo 
„sboru“ vložit s textem, který se vkládá. 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
k bodu 9 
navrhujeme doplnění novelizačního bodu: 

„§ 12a 
Odnětí a vydání věci“ 

 
Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 

 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů k bodu 
13 - navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: 
V § 30 odst. 1 písm. b) se za slovo „hledané“ vkládají slova „nebo 

pohřešované“. 

Odůvodnění: 

Ve stávajícím textu ustanovení § 30 není slovo „nebo“ a slovo 
„osoby“ je již v textu obsaženo. Současně doporučujeme upravit i 

Akceptováno. 
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platné znění. 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 

k bodu 19 

navrhujeme novelizační bod doplnit následovně: 
 
§ 44 odst. 5 zní: 
„ (5) Inspekce informace nepředá, pokud by to ohrozilo plnění 
jejích úkolů.“ 
 
Odůvodnění: 

Jedná se totožné ustanovení, které je uvedeno v novelizačním bodě 
části čtvrté zákona o Vojenské policii v ustanovení § 13a odst. 5. 
Generální inspekce bezpečnostních sborů plní zákonné specifické 
úkoly, a proto je nezbytné, aby disponovala tímto oprávněním. 

Vysvětleno. 

§ 37 zákona o GIBS to již obsahuje. 

GIBS 
§ 47 vložit nový odst. 6, který zní následovně: 
„ (6) Inspekce při postupu podle odstavce 4 uchová informace o 
čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i 
dotčených osobních údajích.“ 
 
Stávající odst. 6 a 7 nově přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 

Jedná se o totožnou problematiku s PČR, a proto by její regulace 
měla být právně stejně upravena. 

Akceptováno.  

Stejná změna rovněž provedena 
v návrhu § 13d zákona o Vojenské 
policii. 
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GIBS 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
nový bod 
navrhujeme doplnění o nový novelizační bod: 
 
V § 63 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) pohřešované osobě, rozumí se jí fyzická osoba, o níž se lze 
důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo 
jejího pobytu není známo a Policií České republiky bylo po ní 
vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání,“ 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

Odůvodnění: 

Stávající právní úprava neobsahuje definici pojmu pohřešované 
osoby a s ohledem na právní jistotu a předvídatelnost je zavedena 
legální definice pohřešované osoby korespondující s definicí 
uvedenou v zákoně o PČR. 

Akceptováno.  

Bylo již v návrhu do MPŘ. 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
nový bod 
navrhujeme doplnění o nový novelizační bod: 
 
V § 66 odst. 1 se slova „České republiky zařazený k výkonu práce 
v inspekci“ nahrazuje slovem „inspekce“. 
 
Odůvodnění: 

Jedná se o sjednocení pojmů zavedením legislativní zkratky 
zaměstnanec inspekce novým ustanovením § 1 odst. 3. 

Akceptováno. 
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GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
nový bod 
navrhujeme doplnění o nový novelizační bod: 
 
§ 66 odst. 3 zní: 
„(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže příslušník inspekce 
nebo bývalý příslušník inspekce a zaměstnanec inspekce nebo 
bývalý zaměstnanec inspekce dovolávat vůči policejnímu 
orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu 
sboru a bezpečnostnímu sboru státu Evropské unie a vůči 
kontrolnímu orgánu podle tohoto zákona, pokud jde o údaje 
potřebné k plnění jejich působnosti na základě zákona nebo 
mezinárodní smlouvy.“ 
 
Odůvodnění: 

Jedná se o sjednocení pojmů zavedením legislativní zkratky 
zaměstnanec inspekce novým ustanovením § 1 odst. 3. Dále se 
jedná o odstranění pochybností, zda se bývalý zaměstnanci a 
příslušníci mohou dovolávat mlčenlivosti. 

Vysvětleno. / Akceptováno. 

Legislativní zkratka zařazena do textu 
odst. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST DEVATENÁCTÁ  
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 
k bodu 3. 
navrhujeme doplnění novelizačního bodu: 
 
"c) činnosti zpravodajských služeb 12), útvaru Policie České 
republiky, u kterého jsou zařazeni příslušníci Policie České republiky 
vybraní ministrem vnitra v zájmu plnění závažných úkolů Policie 
České republiky 20), specializovaného určeného oddělení se 
zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů, u 

Akceptováno. 

V ustanovení bude zohledněn i GIBS, 
resp. jeho specializované útvary. 
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kterého jsou zařazení příslušníci a zaměstnanci Generální inspekce 
bezpečnostních sborů k plnění úkolů Generální inspekce 
bezpečnostních sborů při provádění zkoušek spolehlivosti, používání 
operativně pátracích prostředků nebo zajišťování agendy krycích 
dokladů,“ 
 
Odůvodnění: 
Generální inspekce bezpečnostních sborů má v rámci své 
organizační struktury zřízena pracoviště určená k plnění 
specializovaných úkolů obdobně jako je tomu u Policie ČR. 
Specializovaná oddělení zřizuje přímo ředitel GIBS a ze stejných 
důvodů je naprosto na místě o informace o jejich činnosti podřadit 
pod zákonnou výluku z povinnosti informace poskytnout. 

GIBS 
Zásadní připomínka 
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ  
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 
nový bod 
navrhujeme doplnění o nový novelizační bod: 
 
§ 2 odst. 3 včetně poznámky pod čarou č. 1c) znějí: 
 
„(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích 
vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, 
informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a 
dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich 
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu 
podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí 
informací. Zákon se nevztahuje na informace týkající se 
probíhajícího přípravného řízení trestního 1c). 
_______________________________ 
1c) část druhá zákona č. 141/1961 Sb. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Specifika trestního řízení a nejednotná 
praxe při poskytování informací o 
trestním řízení, ohrožující právo na 
spravedlivý proces i průběh řízení budou 
do návrhu promítnuty. Přípravné řízení 
bude v každém případě chráněno. 
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Tato výluka má zabránit zneužívání práva na informace k získávání 
informací z první fáze probíhajícího trestního řízení, a to 
probíhajícího přípravného řízení, tzn. úseku tr. řízení od zahájení 
činnosti policejního orgánu podle § 158 odst. 1, potažmo § 158 odst. 
3 tr. řádu až do doby zahájení projednání před soudem. Na fázi 
navazující - tzn. řízení před soudem, by se již tato výluka 
nevztahovala a platilo by pouze stávající ustanovení § 11 odst. 4 
písm. a). 
 
Poskytování informací z přípravného řízení by mělo být výhradně v 
režimu trestního řádu. Úkolem policejního orgánu má být prioritně 
řádné a objektivní zjištění skutkového stavu, zodpovězení 7 
kriminalistických otázek a nashromáždění důkazů tak, aby bylo 
možné ve věci učinit závěr o trestní odpovědnosti konkrétních osob. 
Tento proces nemůže být narušován vyřizováním nesčetných žádostí 
žadatelů o informace, kteří jsou mnohdy nabrífováni nejenom 
novináři, ale i procesními stranami, a zároveň nikdo jiný než policejní 
orgán, který vede prověřování/vyšetřování, nemůže žádosti 
vyhodnotit s ohledem na možnost ohrožení dosažení účelu 
konkrétního trestního řízení. Vyhotovení kvalifikovaného rozhodnutí o 
odepření, popř. o částečném odepření, je náročná činnost omezená 
navíc krátkými lhůtami. Poskytnutí informací je vždy nezvratný 
proces, je poměrně snadné tento institut i zneužít v tom smyslu, že 
povinný subjekt jednoduše dostatečným způsobem např. 
neanonymizuje poskytovanou informaci, nebo důsledně nevytřídí 
"zájmové informace". Poskytnutím informace dochází de fakto k 
jejímu zveřejnění, je naprosto běžné, že žadatelé s poskytnutou 
informací dále pracují (zveřejnění na FB, v tisku aj.) a není nám 
známo, že by v tomto ohledu byl jakkoli aktivní Úřad na ochranu 
osobních údajů, aby tyto jevy začaly být konečně vnímány jako 
nežádoucí protiprávní jednání. 
 
Agenda vyřizování žádostí každoročně narůstá a i vzhledem k níže 
uvedenému a z praxe nám známých konkrétních případů 
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"zanedbání" řádného a pečlivého posouzení odepření poskytnutí 
informace, dává stávající znění zákona č. 106/1999 Sb. široký 
prostor pro únik informací z probíhajících trestních řízení ve fázi 
řízení přípravného. 
 

GIBS 
Zásadní připomínka 
ČÁST DEVATENÁCTÁ  
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 
nový bod 
navrhujeme doplnění o nový novelizační bod: 
 
§ 14 odst. 5 písm. c) zní: 
„c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho 
působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 15 
dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Stejně postupuje i v případě, 
pokud požadované informace mohou být nebo jsou součástí 
informací o probíhajícím trestním řízení a v daném případě povinný 
subjekt neplní úkoly orgánu činného v trestním řízení, popř. 
probíhající trestní řízení sám nevede.“ 
 
Odůvodnění: 
Rozšíření možnosti odložení žádosti má zamezit případům, kdy 
žadatelé i zcela úmyslně o informace mající vztah k nějakému 
probíhajícímu trestnímu řízení nepožádají přímo policejní orgán, 
protože od něj předpokládají zamítnutí, ale požádají ten subjekt, 
který je původcem takové informace (např. fotodokumentace k 
dopravní nehodě pořizovaná složkami IZS, či informací disponuje z 
titulu charakteru plnění úkolů (soud rozhodující o vazbě). Takto 
oslovený povinný subjekt je v situaci, kdy v rámci jeho působnosti 
informace/fotografie vznikly, či s takovou informací disponuje z titulu 
plnění svých úkolů, ale sám není tím, kdo vede trestní řízení a 

Akceptováno. 

Zařazeno do návrhu v návaznosti na 
řešení předchozí připomínky. 
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nemůže kvalifikovaně rozhodnout o tom, zda existují důvody pro 
odepření. 
 
Správně by měl v takové situaci povinný subjekt konzultovat s 
druhým povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí, 
zda žádosti a v jakém rozsahu může vyhovět. V praxi se takto děje 
minimálně. Pokud je konzultováno, tak pak by měl (dle zákona 
nemusí) do svého vlastního rozhodnutí přebírat názor jiného 
povinného subjektu - orgánu činného v trestním řízení (pokud mu 
tento kvalifikované odůvodnění poskytne) a dostatečně 
odargumentovat své rozhodnutí v rámci odůvodnění. Princip 
konzultace je nepovinný a výsledek není ze strany druhého 
povinného subjektu nikterak vymahatelný. 
 
Např. u soudů, které činí dílčí úkony v trestním řízení - např. 
rozhodnutí o vazbě, jsou žádány o informace o tomto postupu a je 
naprosto běžnou praxí, že policejní orgán, který vede přípravné 
řízení, se vůbec o takové žádosti nedozví, soudy si rozhodují, jak 
chtějí, a dochází takto k únikům informací z probíhajícího trestního 
řízení v jeho přípravné fázi, když soud poskytne plné znění usnesení 
o vzetí do vazby obsahující v rozsáhlém odůvodnění i konkrétní 
důkazy, citace z odposlechů, výsledky domovních prohlídek, 
výslechy osob apod. 
 
O hospodaření s informacemi z probíhajícího trestního řízení musí 
mít orgán činný v trestním řízení absolutní přehled. Zákon č. 
106/1999 Sb. ve stávající podobě toto neumožňuje a dokud nedozná 
nejméně výše uvedených změn, tak bude i nadále docházet de fakto 
k legálním únikům informací z trestních spisů. 
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Otevřená 
společnost, 
o.p.s. 

1) Nesouhlasíme s návrhem bod 1. v navrženém rozsahu. 

Se základním záměrem návrhu souhlasíme, ale je pojat příliš 

široce, což plyne i z důvodové zprávy, v níž se zdůrazňuje riziko jen 

u vyšších stupňů utajení. 

Okruh osob, prověřených ke styku s utajovanými informacemi, je 

velmi široký, velký počet se týká nejnižšího stupně Vyhrazeno. 

Poskytnutí běžných údajů těchto osob o zařazení, kompetenci apod., 

nemůže představovat jakékoliv ohrožení. Takové osoby jsou běžně 

též na obecních úřadech a všech orgánech veřejné správy. Dopad 

ustanovení by byl nepřiměřeně široký a tím pádem překračoval 

zmocnění v čl. 17 odst. 4 Listiny. 

Formulace, ač míří na osobní údaje, je však pojata příliš všeobecně 

a zasahuje neurčitelný okruh jakkoli volně konstruovaných souvislostí 

s fenoménem ochrany utajovaných informací. Zjevně by se tak 

umožnilo nekontrolovatelné zneužívání tohoto důvodu odepření 

informace. 

Navrhujeme tedy redukovat návrh 

 na okruh osobních údajů 

 jen nejvyšší stupně utajení. 

Návrh znění po úpravě s vyznačením změny: 

1. V § 7 se doplňuje věta „Povinný subjekt neposkytne rovněž 

informaci osobní údaj osoby s oprávněným přístupem 

k utajovaným informacím ve stupni přísně tajné a tajné 

, která pokud by to mohlao ohrozit ochranu utajovaných 

informací.“ 

Neakceptováno/akceptováno částečně. 

Účelem výjimek v InfZ není pouze 
ochrana osobních údajů, byť i osobní 
údaje mohou spadat mezi chráněné 
informace. Formulace sleduje širší cíl, 
tedy efektivněji chránit utajované 
informace, na základě požadavků mj. 
Bezpečnostní rady státu a 
zpravodajských služeb.  

Na druhé straně předkladatel upraví, 
doplní a konkretizuje důvodovou zprávu 
tak, aby se předešlo případům, kdy by 
bylo ustanovení zneužíváno např. 
k zamezení veřejné kontroly výkonu 
(běžné) úřední činnosti. Do důvodové 
zprávy se též nastíní kritéria rozhodná 
pro podřazení informace pod výjimku 
(např. u úředních osob vyšší stupeň 
utajení a práce s utajovanými 
informacemi jako podstatná či hlavní 
náplň práce). 

Účelem novelizace není snižovat 
standard veřejné kontroly státu či 
nakládání s veřejnými prostředky 
obecně, tyto zájmy však musí ustoupit 
tam, kde jde o bezpečnost státu, 
zpravodajsky cenné informace, zejména 
pro cizí moc či antisystémové entity. 
S těmito informacemi pak pracují nejen 
zpravodajské služby, ale i řada orgánů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAV6F9VAA)



Stránka 123 (celkem 128) 

veřejné moci stojící mimo ně. 

Kontrola zpravodajských služeb se na 
druhé straně souběžně zvyšuje zákonem 
č. 325/2017 Sb., do budoucna naopak 
dochází k prohloubení a posílení 
kontroly zpravodajských služeb (srovnej 
§ 12 a násl., včetně § 12e, zákona č. 
153/1994 Sb. o zpravodajských službách 
České republiky, ve znění cit. novely). 

Otevřená 
společnost, 
o.p.s. 

2) Nesouhlasíme s návrhem bod 3. v navrženém rozsahu. 

Respektujeme záměr podřadit pod výluku z poskytování informací 

též útvar Policie České republiky, u kterého jsou zařazeni příslušníci 

Policie České republiky vybraní ministrem vnitra v zájmu plnění 

závažných úkolů Policie České republiky. 

Nesouhlasíme však se zásadním rozšířením výluky pro 

zpravodajské služby a tyto útvary policie změnou pojmu „plnění 

úkolů“ na „činnosti“. Dosavadní znění zákona použitím pojmu „plnění 

úkolů“ odlišuje informace, které se netýkají plnění úkolů (úkoly jsou 

v příslušných zákonech podrobně popsány a dostatečně pokrývají 

všechny činnosti, vyžadující utajení), od informací, které s plněním 

úkolů nesouvisí. Například by to mohla být informace o výběrovém 

řízení na pořízení služebního vozu ředitele zpravodajské služby nebo 

rekreačního zařízení, vybavení kanceláře (samozřejmě v obou 

případech, pokud by součástí vybavení byly utajované skutečnosti, ty 

by nebyly poskytovány), dalším příkladem by mohla být zakázka na 

výrobu propagačního náborového materiálu, náklady na 

společenskou akci pro zaměstnance, příspěvek na sportovní akci 

apod. Informace zejména o výdejích veřejných prostředků, které 

Neakceptováno/akceptováno částečně. 

Domníváme se, že rozšíření z „plnění 
úkolů“ na „činnost“, a to jen úzce 
vymezených složek veřejné moci, 
v globálním pohledu nepředstavuje 
podstatné snížení standardu veřejné 
kontroly a práva získávat a šířit 
informace. 

Tím spíše, pokud připomínkové místo 
upozorňuje, že zpravodajsky citlivé 
informace jsou dle judikatorního výkladu 
chráněny již za stávajícího stavu. 

Na druhé straně se ustanovení formuluje 
tak, že se neposkytne pouze informace, 
která by plnění úkolů dotčených 
povinných subjektů mohla ohrozit.  

Pod výjimku tedy nebudou spadat 
typicky údaje uvedené připomínkovým 
místem, tedy náklady na propagační 
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nemají souvislost s utajovanými činnostmi, by se měly poskytovat, 

k jejich odepírání neexistuje ani rozumný, ani ústavně konformní (čl. 

17 odst. 14 Listiny) důvod. 

Argumentace důvodové zprávy o sladění terminologie např. s písm. 

e) a g) a s ustanovením § 11 odst. 6 není správná, protože ust. odst. 

6 je celkově podmíněno dalšími okolnostmi, zejména podmínkou 

„pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost 

orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, 

vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy 

nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.“ Proto v tomto odstavci 

takto podmíněný pojem „činnost“ nepřekračuje ústavně vymezené 

oprávnění na omezení přístupu k informacím, což však neplatí o 

navržené změně v § 11 odst. 4 písm. c). 

Obavy zpravodajských služeb a uvedeného útvaru Policie ČR lze 

dále rozptýlit tím, že jakékoliv informace výše uvedeného běžného 

typu, které by povinný subjekt přesto považoval za nutné chránit nad 

rámec „plnění úkolů“ (např. obava, že z rozpočtu společenské akce 

lze dovodit jinak utajovaný počet příslušníků) by povinný subjekt 

oprávněně odepřel na základě § 11 odst. 1 písm. a) InfZ, k němuž 

existuje rozsáhlá judikatura1, zřetelně rozšiřující možnost ochrany na 

široké spektrum informací s bezpečnostním potenciálem, i když 

nejsou utajovanými informacemi. 

Proto žádáme, aby byla ponechána formulace s pojmem „plnění 

úkolů“. 

brožury, sportovní odpoledne pro děti, 
nákladnost vybavení kanceláře 
nábytkem. Problémem už však může být 
dotaz na počet či identitu zaměstnanců 
pověřených zvláštními úkoly, jejich 
konkrétní technické vybavení apod. 

V návaznosti na právě uvedené bude 
upřesněna důvodová zpráva tak, aby 
bylo zřejmé, na který typ informací 
výjimka dopadá, a na který nikoliv. 

Přes nevyhovění stran termínu „činnost“ 
vs. „plnění úkolů“ tedy bude stanovena 
omezující podmínka (riziko ohrožení 
plnění úkolů) a bude doplněna důvodová 
zpráva. 

                                            
1 Viz např. analýza Oldřicha Kužílka k problematice bezpečnostně citlivých informací z hlediska zákona o svobodném přístupu k informacím, pro bezpečnostní odbor 

Ministerstva vnitra, prosinec 2016. 
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Návrh: 

3.  V § 11 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č 20 zní: 

„c) činnosti plnění úkolů zpravodajských služeb12) a útvaru Policie 

České republiky, u kterého jsou zařazeni příslušníci Policie České 

republiky vybraní ministrem vnitra v zájmu plnění závažných úkolů 

Policie České republiky20), 

___________________________ 

20) § 141 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti.“. 

 

Otevřená 
společnost, 
o.p.s. 

3) Nesouhlasíme s návrhem bod 4. v navrženém rozsahu. 

Základní záměr návrhu, jak je vyjádřen v důvodové zprávě, 

respektujeme. Nemůžeme však souhlasit s neurčitostí a rozsáhlým 

dopadem použitého pojmu „informace, jejíž poskytnutí by mohlo 

ohrozit bezpečnost České republiky“. Jde o zcela neurčitý právní 

pojem, u kterého není nijak vymezeno kontextem, co by se mělo pod 

něj podřadit, ani procesně, které typy orgánů by byly oprávněné 

zvažovat, která informace může či nemůže ohrozit bezpečnost 

České republiky. Tak by například obecní úřad mohl zvážit, že 

poskytnutí informace o komunikaci na hraničním přechodu na jeho 

katastru by mohlo ohrozit bezpečnost České republiky. 

Přitom důvodová zpráva konkretizuje tento záměr velmi úzce na 

osobní údaje určitých osob takto: „zájmem na ochraně osobních 

údajů jejích činitelů, zejména ve vazbě na zajišťování bezpečnosti 

České republiky, jakož i na zajišťování plnění úkolů bezpečnostních 

sborů.“. S touto intencí vztaženou k ochraně určitých fyzických osob 

Akceptováno. 

Celá formulace „informace, jejíž 
poskytnutí by mohlo ohrozit bezpečnost 
České republiky“ bude vypuštěna. 

Celé ustanovení bude zároveň 
podstatně zestručněno a přeformulováno 
tak, aby se týkalo činnosti orgánů 
činných v trestním řízení a 
bezpečnostních sborů z materiálního 
pohledu, nikoliv tedy ve vazbě na výčet 
bezpečnostních sborů či orgánů veřejné 
moci. Zároveň se ale zakotvuji i omezení 
spočívající v tom, že se neposkytne jen 
taková informace, jejích poskytnutí by 
vedlo k ohrožení schopnosti povinných 
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souhlasíme, požadujeme však, aby byla takto konkrétně v návrhu 

vyjádřena. 

Druhou část návrhu, tj. rozšíření dosavadní výluky z poskytování 

informací i na další obdobné bezpečnostní sbory, respektujeme. 

Návrh: 

(6) Povinný subjekt neposkytne osobní údaj osoby, podílející se 

na zajištění bezpečnosti České republiky, jehož poskytnutí by 

mohlo ohrozit bezpečnost České republiky, informaci o činnosti 

orgánů činných v trestním řízení, bezpečnostních sborů nebo 

Vojenské policie, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž 

nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o 

postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto 

orgánů a sborů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného 

pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle 

trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo 

schopnost orgánů činných v trestním řízení, bezpečnostních sborů 

nebo Vojenské policie předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo 

odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy, zajišťovat 

veřejný pořádek nebo bezpečnost České republiky. Ustanovení 

jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena. 

 

subjektů plnit vymezené úkoly. 

Ustanovení tak bude dopadat pouze na 
zvláštní postupy a informace, pro tyto 
účely bude upřesněna i důvodová 
zpráva tak, aby bylo zřejmé, že u ne-
citlivých informací, rutinních postupů 
apod. se informace poskytují. 

Informace usiluje o vyvažování střetu 
práva na informace tak, aby byly 
potřebné a důležité informace chráněny, 
ale zároveň nebylo popíráno právo na 
informace tam, kde je informování a 
veřejná kontrola legitimní, a zároveň 
nehrozí riziko omezení schopnosti 
povinných subjektů plnit jejich zákonem 
vymezené úkoly. 
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Česká televize Požaduje vypustit § 9a zákona č. 341/2001 Sb., o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů, zakotvující právo požadovat uveřejnování 
informací hromadnými sdělovacími prostředky v případě závažného 
ohrožení života, zdraví, majetku apod. Považuje návrh za zásadní 
zásah do nezávislosti provozovatele vysílání a neshledává ani 
praktické důvody pro úpravu. 

Neakceptováno. 

Návrh je v podstatě jen kopií již nyní 
platného ustanovení § 23 zákona o 
Policii ČR, jen se zavádí totožná úprava i 
pro orgán stíhající příslušníky 
bezpečnostních sborů. 

Uvedená povinnost nezávislost nijak 
neohrožuje, oprávnění smí být užíváno 
jen v uvedených případech a pro 
uvedené účely. Doposud ani v případě 
Policie ČR zjevně k ohrožení nezávislosti 
nedošlo, ani ke zneužití daného 
oprávnění. 

 
Praktickým důvodem může být např. 
pátrání po nebezpečné ozbrojené osobě. 

Česká televize Považuje za neakceptovatelné nové ustanovení § 8a odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jde o 
pozitivní, nikoliv negativní, vymezení, odporuje koncepci InfZ, 
dosavadní ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. 
má jiný účel, nestanovuje žádnou povinnost poskytovat údaje, nejde 
o oporu pro žádosti o informace. Pojem veřejně činné osoby i další 
pojmy jsou neurčité a bude činit výkladové problémy, platná právní 
úprava již otázku pokrývá. 

Neakceptováno. 

V praxi § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 
101/2000 Sb. skutečně byl oporou pro 
informování o úředních osobách, občané 
mají na tyto informace právo, jak 
potvrzuje judikatura správních soudů (i 
samo připomínkové místo, odkazuje-li na 
dostatečnost stávající úpravy), proto 
dochází spíše ke zvýšení právní jistoty a 
zachování dosavadního stavu i na 
legislativní úrovni. 
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Předkladatel však zpřesní důvodovou 
zprávu tak, aby bylo zřejmé, jakých osob 
a jakého okruhu informací se povinnost 
týká. 

 

V Praze 25. března 2018 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Beňák Podpis: 
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