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P o s l a n e c k ý  n á v r h  

 
ZÁKON 

 
ze dne ........... 2018, 

 
kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
Změna zákona o ochraně osobních údajů 

 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 
č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., 
zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., 
zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 
Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 301/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:  
 
1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní: 

 
„§ 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. 
 
34) 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).“. 
 

2. V § 40a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které 
znějí: 

 
„(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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Čl. II 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po jeho vyhlášení. 
 
 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
 
Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na 
celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty 
a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na 
nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes 
hranice současně s osobními údaji.  

V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a 
to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a 
proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky 
důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování). 
Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a 
zpracování  a současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, 
zejména se jedná o to, že před zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv 
jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) a zvolit vhodné nástroje ochrany 
údajů, za určitých podmínek si vyžádat předběžnou konzultaci u dozorového úřadu. Klíčem k 
nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, 
zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.  
 

Nařízení GDPR zavádí mnohé nové povinnosti všem orgánům veřejné moci, neziskovým 
subjektům a podnikatelům, bez ohledu na jejich velikost a počet zaměstnanců. Toto nařízení 
GDPR tak dopadne i na ty nejmenší obce, neziskovky a podnikatele. Za porušení povinností 
lze dle nařízení GDPR uložit správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o 
podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, 
podle toho, co je vyšší. 

 

S ohledem na závazky České republiky vůči Evropské unii a s ohledem na právní charakter 
nařízení, tak nelze vyloučit nastoupení právních účinků tohoto nařízení ke dni 
25. května 2018. Chtěli bychom proto touto legislativní úpravou aktivovat článek 83 odst. 7 
nařízení GDPR, jež stanoví následující: 

Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2, může každý 
členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní 
pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě.“ 

Plnou aktivací článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR a přijetím odpovídající české legislativy, 
tak lze dosáhnout toho, že orgány veřejné moci a veřejné subjekty včetně těch nejmenších 
obcí a neziskových subjektů budou zcela vyloučeny ze sankčního mechanismu nařízení 
GDPR, tedy, že jim nebudou hrozit jakékoli peněžité sankce. 

Dále se v navrhované legislativní úpravě šířeji vymezuje pojem „veřejný subjekt“ dle článku 
83 odst. 7 nařízení GDPR, aby navrhovaná legislativa poskytla dostatečně silný právní 
základ pro ochranu nejen obcí a dalších orgánů veřejné moci, ale i všech nepodnikatelských 
neziskových subjektů působících v oblasti školství, zdravotnictví a v mnohých dalších, které 
jako veřejné subjekty naplňují veřejný zájem České republiky. 
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