
V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody  

opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 18. prosince 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 
11. ledna 2019. 

Zásadní připomínku uplatnilo toto připomínkové místo: Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství a Jihočeský kraj. 
Zbývající připomínková místa neuplatnila žádné připomínky. 
 
Návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Zásadní připomínka: 
K odůvodnění, části 7: 
Část 7 odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
(dále jen DPIA), je vhodné doplnit.  
Bod 4 obsahuje spojení „ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou“, jedná se tedy 
o nové zpracování osobních údajů, protože podle § 12 zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
a o ověřování pravosti podpisu 21/2006 Sb. jsou tímto myšleny mmj. jméno, popřípadě jména, příjmení, 
datum a místo narození žadatele, popřípadě svědků, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu 
na území České republiky anebo adresu bydliště mimo území České republiky žadatele, popřípadě svědků, 
označení dokladu, na jehož základě byly údaje zjištěny a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující 
osoby, která legalizaci provedla, jedná se tedy o zpracování údajů ve smyslu článku 4 GDPR a DPIA by ho 
jako takové mělo nově reflektovat. 
Při tvorbě zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů ÚOOÚ 
doporučuje postupovat podle návodu dostupného na této webové adrese: https://www.uoou.cz/navod-k-
posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344/p1=5344. 

Vysvětleno. 
Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
 
Ministerstvo vnitra na základě této 
zásadní připomínky doplnilo obecnou 
část důvodové zprávy v bodě č. 7 
o větu druhou a třetí s tím, že nová 
ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) a odst. 
2 písm. c) předložené vyhlášky 
nezavádějí nový způsob zpracování 
osobních údajů, nýbrž se pouze 
umožňuje jiný technický způsob 
vyhotovení ověřovací doložky; na 
obsahu ověřovací doložky se nic 
nemění. Navrhovanou změnou 
citovaných ustanovení vyhlášky tedy 
v oblasti zacházení s osobními údaji 
nedochází k žádné změně. 
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