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Platné znění dotčených částí zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných 
změn 
 
 

§ 4 
Vymezení pojmů 

 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 

a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu, 
  
b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém 
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a 
genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, 
  
c) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném 
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, 
  
d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, 
  
e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce 
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými 
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na 
nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, 
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a 
likvidace, 
  
f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem 
je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich 
okamžité nebo pozdější zpracování, 
  
g) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále 
zpracovávat, 
  
h) blokováním operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí 
způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů, 
  
i) likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání 
nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování, 
  
j) správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 
provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit 
nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 
  
k) zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření 
správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona, 
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l) zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími 
prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu, 
  
m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") jakýkoliv 
soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních 
kritérií, 
  
n) souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem 
je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, 
  
o) příjemcem každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se 
nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g). 
 

§ 4a 
 

Pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67934 se rozumí veřejným 
subjektem podle článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 orgán zřízený zákonem, který plní zákonem stanovené úkoly ve 
veřejném zájmu. 
 
 
   

§ 40a 
 
(1) Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo 
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení 
pokuty. 
 
(2) Úřad od uložení pokuty upustí také tehdy, jde-li o správce nebo zpracovatele 
uvedené v článku 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.   
  
(3) Pro účely aplikace článku 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 se za veřejný subjekt dále považuje: 
  

a) veřejná instituce, a 
  
b) neziskový subjekt, organizace nebo sdružení, jež byly řádně založeny v souladu 
s právem některého členského státu, jejichž statutární cíle jsou ve veřejném 
zájmu. 
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