
EDICE PRÁVO

PRAKTICKÝ 
PRŮVODCE 
GDPR 

JUDr. Jiří Žůrek

1. vydání

VÝKLADOVÁ ČÁST

• zásady zpracování

• povinnosti správce

• práva subjektu údajů

• odpovědnost a sankce

PRAKTICKÁ ČÁST

• šíření obchodních sdělení

• kamerové systémy

• anglické zkratky a výrazy

Obecné nařízení 

o ochraně osobních 

údajů prakticky

2017



©  JUDr. Jiří Žůrek, 2017
©  Nakladatelství ANAG, 2017
     ISBN 978-80-7554-097-3

Případné zásadní legislativní změny, k nimž dojde v období mezi jednotlivými vydáními, 
budou ošetřeny formou vkládané aktualizace, která bude po dobu prodejnosti publikace 
volně ke stažení na www.anag.cz. Nutnost aktualizace posuzuje na základě legislativních 
změn výhradně autor ve spolupráci s nakladatelstvím. 
Aktualizace však v žádném případě nemohou nahradit nová vydání knihy.

Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání
anag@anag.cz, tel.: 585 757 411

Všechny právní předpisy, na které se v komentářích publikace odkazuje, 
jsou míněny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak.



3

Obsah

OBSAH

Předmluva ................................................................................................................ 8

O autorovi ................................................................................................................ 9

VÝKLADOVÁ ČÁST

1. Vývoj ochrany osobních údajů a význam použitých právních 
instrumentů ................................................................................................... 12
1.1 Světový a evropský vývoj a stav ................................................................. 13

1.2 Vývoj a stav v České republice ....................................................................18

2. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ............................................ 22
2.1 Struktura Obecného nařízení .................................................................... 23

2.2 Nové pojetí odpovědnosti správce a přístup založený 
na riziku ................................................................................................... 24

2.2.1 Princip odpovědnosti správce ......................................................... 24

2.2.2 Přístup založený na riziku .............................................................. 26
2.3 Pracovní skupina WP29  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů .... 28

3. Definice v Obecném nařízení ..................................................................... 30

4. Působnost Obecného nařízení ................................................................... 34
4.1 Osobní působnost ..................................................................................... 34

4.2 Věcná působnost ....................................................................................... 34

4.3 Místní působnost ...................................................................................... 36

4.3.1 Extrateritoriální působnost ..............................................................37
4.4 Časová působnost ..................................................................................... 38

5. Pojem osobní údaj a pseudonymizace...................................................... 40
5.1 Anonymní údaje ....................................................................................... 41

5.2 Pseudonymizace, pseudonymizované údaje .............................................. 42

5.3 Poznámky k rodnému číslu ....................................................................... 44

5.4 Poznámky k číslu a kopírování občanského průkazu ................................ 46

6. Zvláštní kategorie osobních údajů ............................................................ 50
6.1 Srovnání zvláštních kategorií osobních údajů s citlivými údaji 

v zákoně o ochraně osobních údajů .......................................................... 52

7. Pojem zpracování osobních údajů ............................................................ 54
7.1 Účel zpracování osobních údajů ................................................................ 56

8. Zásady zpracování osobních údajů ........................................................... 58
8.1 Zásada zákonnosti .................................................................................... 58



4

Obsah

8.2 Zásada korektnosti a zásada transparentnosti ........................................... 59

8.3 Zásada omezení účelu ............................................................................... 60

8.4 Zásada minimalizace údajů ....................................................................... 60

8.5 Zásada přesnosti ........................................................................................61

8.6 Zásada omezení uložení ............................................................................ 62

8.7 Zásada integrity a důvěrnosti .................................................................... 63

8.8 Srovnání zásad s povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů .... 63

9. Zákonnost aneb právní důvody zpracování ....................................................65
9.1 Právní důvody pro zpracování osobních údajů .......................................... 66

9.1.1 Souhlas subjektu údajů ................................................................... 69

9.1.2 Plnění smlouvy ............................................................................... 78

9.1.3 Plnění zákonem stanovené povinnosti ............................................ 78

9.1.4 Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů .......................... 79

9.1.5 Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 
kterým je správce pověřen .............................................................. 79

9.1.6 Oprávněné zájmy správce ............................................................... 80
9.2 Právní důvody zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ................. 82

10. Správce a zpracovatel ................................................................................... 85
10.1 Správce ..................................................................................................... 85

10.1.1 Společní správci .............................................................................. 86
10.2 Zpracovatel ............................................................................................... 87

10.3 Vztah správce a zpracovatele..................................................................... 88

10.3.1 Smlouva o zpracování osobních údajů ............................................ 88

10.3.2 Řetězení zpracovatelů ..................................................................... 90

11. Zabezpečení osobních údajů...................................................................... 92
11.1 Porušení zabezpečení osobních údajů ...................................................... 94

11.1.1 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů 
dozorovému úřadu ......................................................................... 96

11.1.2 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů 
subjektu údajů ................................................................................ 99

12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů ..................................................102
12.1 Povinné jmenování pověřence ..................................................................103

12.1.1 Orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt (ad písmeno a)) .............106

12.1.2 Hlavní činnost (ad písmena b) a c)) ................................................108

12.1.3 Rozsáhlé zpracování (ad písmena b) a c)) .......................................108

12.1.4 Pravidelné a systematické monitorování (ad písmeno b)) ...............109



5

Obsah

12.1.5 Zvláštní kategorie údajů a osobní údaje týkající se rozsudků 
v trestních věcech a trestných činů (ad písmeno c)) .......................110

12.2 Úkoly pověřence ......................................................................................111

12.3 Postavení a odpovědnost pověřence .........................................................112

12.3.1 Mlčenlivost pověřence a jemu podřízených osob ...........................114
12.4 Požadavky kladené na osobu pověřence ...................................................114

13. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace .....116
13.1 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ............................................117

13.1.1 Kritéria pro vznik povinnosti provést posouzení vlivu ....................118

13.1.2 Proces provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.......121
13.2 Předchozí konzultace s dozorovým úřadem .............................................122

14. Práva subjektu údajů ..................................................................................124
14.1 Obecné postupy pro výkon práv subjektu údajů .......................................125

14.2 Právo na informace ..................................................................................126

14.3 Právo na přístup k osobním údajům .........................................................129

14.4 Právo na opravu a doplnění ......................................................................131

14.5 Právo na výmaz („právo být zapomenut“) ................................................132

14.6 Právo na omezení zpracování ...................................................................134

14.7 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu 
osobních údajů nebo omezení zpracování ...............................................135

14.8 Právo na přenositelnost údajů ..................................................................136

14.8.1 K podmínkám aplikace práva na přenositelnost .............................137

14.8.2 K některým dalším aspektům práva na přenositelnost ...................139

14.8.3 Co lze od práva na přenositelnost očekávat? ..................................140
14.9 Právo vznést námitku...............................................................................140

14.10 Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování..141

14.11 Omezení práv a zásad zpracování ............................................................142

15. Předávání osobních údajů do zahraničí .................................................144
15.1 Předání v rámci Evropské unie .................................................................145

15.2 Předání mimo Evropskou unii ..................................................................145

15.2.1 Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně ................145

15.2.2 Předání založené na vhodných zárukách .......................................147

15.2.3 Výjimky pro specifické situace .......................................................151
15.3 Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Evropské unie ......................152

15.4 K předávání osobních údajů zaměstnanců do třetích zemí .......................153



6

Obsah

16. Zajištění a dokládání souladu zpracování ................................................ 155
16.1 Mapování zpracování ...............................................................................156

16.2 Záznamy o činnostech zpracování ...........................................................157

16.2.1 Výjimka z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování .........158
16.3 Kodexy chování .......................................................................................159

16.3.1 Monitorování schválených kodexů chování ....................................162
16.4 Osvědčení ................................................................................................162

16.5 Vnitřní koncepce (politika) ochrany osobních údajů ................................164

17. Dozorový úřad ..............................................................................................166
17.1 Úkoly dozorového úřadu ..........................................................................166

17.2 Pravomoci dozorového úřadu ...................................................................168

17.2.1 Vyšetřovací pravomoci ...................................................................168

17.2.2 Nápravné pravomoci ......................................................................170

17.2.3 Povolovací a poradní pravomoci .....................................................171
17.3 Vzájemná pomoc dozorových úřadů a jejich společné postupy ......................172

17.4 Vedoucí dozorový úřad ............................................................................173

17.4.1 Přeshraniční zpracování a určení vedoucího dozorového úřadu .....174

17.4.2 Činnost vedoucího dozorového úřadu a jeho spolupráce 
s dalšími dotčenými dozorovými úřady .........................................175

17.5 Mechanismus jednotnosti ........................................................................176

18. Sankce a podmínky ukládání pokut ........................................................178
18.1 Podmínky ukládání pokut ........................................................................179

18.2 Výše pokut ...............................................................................................181

18.2.1 Pokuty 10 000 000 EUR, resp. 2 % celkového ročního obratu .........182

18.2.2 Pokuty 20 000 000 EUR, resp. 4 % celkového ročního obratu .........183

19. Právní ochrana a odpovědnost, včetně trestní .......................................185
19.1 Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu ........................185

19.2 Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu ......................187

19.3 Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci 
nebo zpracovateli .....................................................................................188

19.4 Zastupování subjektů údajů .....................................................................189

19.5 Právo na náhradu újmy a odpovědnost.....................................................190

19.6 Trestní odpovědnost správce a zpracovatele jako právnické osoby ...........191

19.6.1 Neoprávněné nakládání s osobními údaji ......................................192

19.6.2 Kontrola zaměstnanců za účelem předcházení přičitatelnosti 
jejich trestního jednání  .................................................................195



7

Obsah

PRAKTICKÁ ČÁST

1. Přímý marketing – obchodní sdělení  ........................................................198
1.1 Co se rozumí obchodním sdělením? .........................................................201

1.2 Kdy lze obchodní sdělení zasílat? ............................................................ 202

1.3 Jaké mají být náležitosti zasílaného obchodního sdělení? ....................... 204

1.4 Dozor a pokuty za přestupky .................................................................. 205

2.  Kamerové systémy a Obecné nařízení ..................................................... 206
2.1 Postup při úvahách o kamerovém systému ............................................. 206

2.2 Právní důvody zpracování ........................................................................207

2.3 Zabezpečení kamerového systému a záznamů ........................................ 209

2.4 Informační povinnost .............................................................................. 209

2.5 Záznamy o činnostech zpracování ...........................................................211

2.6 Nakládání se záznamy a doba jejich uchování ..........................................211

2.7 Další konsekvence kamerového systému ..................................................213

3. Zdroje informací a odkazy ..........................................................................215

4.  Nepřesnosti v českém překladu Obecného nařízení ..............................216

5. Anglické pojmy a výrazy .............................................................................217

6. Běžně používané zkratky ........................................................................... 220

7. Vybrané anglické pojmy z Obecného nařízení ........................................221



8

P EDMLUVA
Osobní údaje nás zhmotňují ve společnosti lidí, jelikož nás nejen identifi-
kují a tím rozlišují od ostatních, ale de facto vytváří i naši osobnost, protože 
osobními údaji jsou nejen údaje, které nás identifikují, ale i údaje, které 
se nás, identifikovaných či identifikovatelných fyzických osob, týkají, čímž 
nás činí ve společnosti lidí jedinečnými.

Právo člověka zadržovat informace o své osobě můžeme definovat jako 
soukromí. A zpracování osobních údajů, ať už chceme či nechceme, toto 
právo výrazně narušuje, a to jak na základě zákonem stanovených důvodů 
či při uzavírání a plnění smlouvy, kdy musíme zpracování osobních údajů 
akceptovat, tak i na základě našeho souhlasu, kdy své osobní údaje dobro-
volně poskytujeme za určitým účelem.

Pro fungování moderní společnosti se zpracování osobních údajů nelze 
vyhnout. Proto je velmi důležité, aby byla stanovena odpovídající pravidla 
pro jejich zpracování a přeshraniční pohyb a zároveň vybalancován vztah 
mezi těmi, kteří osobní údaje zpracovávají, a těmi, jejichž osobní údaje jsou 
z různých důvodů zpracovávány, jelikož se mnohdy jedná o vztah nerovný. 
Dostatečné zajištění ochrany osobních údajů při jejich zpracování, navíc ade-
kvátní dnešní době, je jedním z důvodů přijetí nového právního rámce, který 
představuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné 
nařízení“).

Pro jeho úspěšnou aplikaci je ovšem nutné porozumět mu a pochopit 
jej. Nejen ze strany správců a zpracovatelů, ale i široké veřejnosti, která jej 
bude nově uplatňovat. Proto si tato publikace klade za cíl ve své výkladové 
i praktické části komplexně a srozumitelně přiblížit Obecné nařízení a tím 
napomoci všem zainteresovaným stranám orientovat se v nelehké (navíc 
mnohdy abstraktní) právní oblasti, ve kterou se zpracování osobních údajů 
během posledních desítek let vyvinulo. V závěru většiny kapitol Výkladové 
části jsou pro lepší orientaci uvedeny odkazy na související články a reci-
tály Obecného nařízení, popř. vodítka Pracovní skupiny WP29 či jiné právní 
předpisy, přičemž ty důležité jsou označeny tučným písmem.

Tak jako snad každá právní oblast si i oblast ochrany osobních údajů 
postupem času vytvořila vlastní slovní výrazy a zkratky, se kterými se lze 
v praxi setkat a jimž je nutné porozumět. Jejich původ je velmi často v ang-
lickém jazyce. Z toho důvodu a pro účely naplnění cíle této publikace je její 
součástí v Praktické části i seznam anglických výrazů a zkratek, které jsou 
v oblasti ochrany osobních údajů běžně používané, a to i při hovoru v čes-

P edmluva
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kém jazyce. Porozumět jim je nezbytné zejména pro ty, kteří se ochranou 
osobních údajů již profesně zabývají nebo se jí zabývat hodlají.

V Praktické části naleznete rovněž samostatné kapitoly pojednávající 
o pravidlech pro šíření obchodních sdělení, především elektronickými pro-
středky (e-mailem), a pravidlech pro provozování kamerového systému 
za účinnosti Obecného nařízení a další užitečné informace.

Pevně věřím, že vám následující text srozumitelnou formou, včetně pří-
kladů z praxe, přiblíží Obecné nařízení a napomůže Vám jako praktický 
průvodce při jeho každodenní aplikaci v zaměstnání, či jako učebnice při 
studiu, čímž zároveň nepřímo napomůže i ke zvýšení standardu zpracování 
osobních údajů v České republice ze strany správců a zpracovatelů.

Tato kniha by nevznikla bez laskavé podpory a pomoci rodičů, Simonky 
a Michálka, PhDr. Miroslavy Matoušové a Mgr. Alice Selby PhD., LL.M., 
za což jim děkuji.

Autor

O autorovi
JUDr. Jiří Žůrek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
Od května 2010 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, z toho pátým 
rokem jako ředitel Odboru pro styk s veřejností, kde se od počátku svého 
působení zabývá stížnostní a konzultační agendou, včetně jejího přímého 
výkonu ve formě posuzování a vyhodnocování přijatých podnětů a posky-
tování stanovisek správcům, subjektům údajů a dalším zainteresovaným 
osobám v oblasti zpracování osobních údajů.

P edmluva
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VÝKLADOVÁ ÁST

Do doby účinnosti e-Privacy nařízení tak zajištění soukromí při vy-
užívání elektronických komunikací a regulaci využívání cookies7) bude 
na české vnitrostátní úrovni upravovat především zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů, a oblast 
šíření obchodních sdělení8) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů. Podrobně k možnos-
tem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky viz Praktická část 
kapitola 1.

1.2 Vývoj a stav v eské republice
V prostředí České republiky začala být ochrana osobních údajů při jejich 
zpracování samostatně řešena až přijetím zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně 
osobních údajů v informačních systémech, který, jak již z názvu vyplývá, 
upravoval pouze zpracování osobních údajů v informačních systémech. 
Nejednalo se o komplexní zákon, který by se vztahoval i na osobní údaje 
zpracovávané v papírových evidencích, jichž byla v 90. letech stále většina. 
Navíc nikdy nebyly zřízeny v tomto zákoně předpokládané orgány dozoru.

Pro zajímavost je možné uvést, že tento zákon byl přijat o několik mě-
síců dříve než Listina základních práv a svobod, která v čl. 7 odst. 1 ga-
rantuje nedotknutelnost soukromí osoby a v čl. 10 odst. 3 každému právo 
na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo ji-
ným zneužíváním údajů o jeho osobě.

Na poli ochrany osobních údajů při jejich zpracování neměla Česká re-
publika až do roku 2000 plnohodnotný zákon, který by pro zpracování osob-
ních údajů na zákonné úrovni prováděl čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv 
a svobod, jelikož zákon o ochraně osobních údajů v informačních systé-
mech se vztahoval pouze na informační systémy a neřešil ochranu osobních 
údajů při jejich zpracování komplexně, tj. nevztahoval se na zpracování 
prostřednictvím evidence, tak jak už se vztahovala Směrnice 95/46/ES.

O plnohodnotné ochraně osobních údajů při jejich zpracování v České 
republice lze hovořit až od 1. června 2000, kdy nabyl účinnosti zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
kterým byl zároveň zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový 
úřad nad dodržováním povinností stanovených při zpracování osobních 

 7) Viz § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
 8) Viz podmínky šíření obchodních sdělení v § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o někte-

rých službách informační společnosti.
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1. Vývoj ochrany osobních údaj  a význam použitých právních instrument
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2. OBECNÉ NA ÍZENÍ O OCHRAN  OSOBNÍCH ÚDAJ
Obecné nařízení, oproti Směrnici 95/46/ES, resp. zákonu o ochraně osob-
ních údajů, představuje daleko důmyslnější a propracovanější systém ochrany 
osobních údajů při jejich zpracování.

Důmyslnost se odráží zejména v novém pojetí odpovědnosti správce 
za zajištění a dokládání souladu zpracování s Obecným nařízením, v rámci 
kterého přináší Obecné nařízení nové standardizované nástroje např. v po-
době kodexů chování či osvědčení nebo povinnosti vést záznamy o činnos-
tech zpracování, jejichž účelem je napomoci správci zajistit a doložit soulad 
zpracování s Obecným nařízením. Významný prvkem pro zajišťování sou-
ladu zpracování s Obecným nařízením bude pro některé správce pověřenec 
pro ochranu osobních údajů.

Další důmyslností v Obecném nařízení je propracovanější pojetí přístupu 
založeného na riziku, v rámci něhož je rozlišováno riziko zpracování, které je 
u každého správce jiné, a od tohoto rizika se následně odvíjejí adekvátní po-
vinnosti správce. Jinými slovy, Obecné nařízení reflektuje rozdílnost rizika 
u každého správce a podle rizika zpracování daného správce mu stanovuje 
méně či více povinností.

Každého správce se Obecné nařízení tedy dotkne jinak, právě v závis-
losti na zpracovatelských operacích, které provádí, resp. přesněji řečeno, 
na riziku, jež představují pro práva a svobody fyzických osob. Nejvíce tak 
dopadne na správce s rozsáhlým zpracováním osobních údajů nebo zpraco-
váním, které je svou povahou rizikové pro subjekty údajů.

Obecné nařízení významným způsobem posiluje práva subjektu údajů 
a přichází s jejich propracovanějším pojetím, což se projevuje mimo jiné 
i v zakotvení nového práva na přenositelnost.

V neposlední řadě lze zmínit i podrobnější podmínky a více možností 
pro předávání osobních údajů do třetích zemí či větší míru „evropského“ 
dohledu nad jednotným uplatňováním Obecného nařízení, což se odráží 
např. v tzv. mechanismu jednotnosti nebo u přeshraničního zpracování 
tzv. vedoucím dozorovým úřadem či v úkolech Evropského sboru pro 
ochranu osobních údajů spočívajících mimo jiné prostřednictvím svěře-
ných pravomocí v některých případech zajišťovat jednotný výklad a apli-
kaci Obecného nařízení ze strany dozorových úřadů.

Pokud jde o klíčové pojmy a základní zásady zpracování, na kterých 
je zpracování osobních údajů obecně postaveno, představuje Obecné na-
řízení v tomto ohledu kontinuitu se Směrnicí 95/46/ES, resp. zákonem 



23

o ochraně osobních údajů. Definice osobního údaje či zpracování jsou ob-
sahově zachovány stejně jako zásady zpracování osobních údajů12), které 
jsou imanentní součástí zpracování osobních údajů a které byly vtěleny 
i do zákona o ochraně osobních údajů, byť nikoliv přímo jako zásady zpra-
cování, ale inkorporovány do jednotlivých povinností správce.

Důsledkem propracovanějšího a tudíž i delšího textu Obecného nařízení 
je zároveň „nabobtnání“ jeho rozsahu ve srovnání s předpisy, které upravo-
valy ochranu osobních údajů před účinností Obecného nařízení13).

2.1 Struktura Obecného na ízení
Jelikož jde o nařízení Evropské unie, se kterým se velká část veřejnosti, 
a to i odborné, neměla doposud možnost setkat a v praxi aplikovat, je vhodné 
nejprve vysvětlit strukturu14) Obecného nařízení, vzhledem k tomu, že 
se liší od zákona především tím, že se skládá ze dvou částí, a sice z Pream-
bule a vlastního (normativního) textu stanovující práva a povinnosti, tak jak 
je již obvyklé i u formy zákona.

Preambuli, kterou tvoří tzv. recitály, lze označit za důvodovou zprávu 
či výklad normotvůrce, protože obsahuje důvody přijetí Obecného nařízení 
a jednotlivých povinností, práv či nových institutů, někdy i návody, jak 
je chápat.

Druhá část, kterou již tvoří vlastní text Obecného nařízení, stanovuje 
pravidla pro zpracování osobních údajů, tedy text podobný zákonu (s tím 
rozdílem, že je členěn na články, nikoliv paragrafy) a bude tedy stěžejní při 
uplatňování Obecného nařízení.

Pro úspěšnou komplexní profesní práci s vlastním textem Obecného na-
řízení je nutné pracovat i s jednotlivými recitály, protože některé z nich jsou 
poměrně zásadní pro výklad některých článků a institutů a dá se říci, že po-
kud se jich některý recitál týká, pak je nutné k němu při výkladu přihlížet. 
Jejich přečtení a alespoň orientační znalost velmi usnadní vytvoření si cel-
kového obrázku o Obecném nařízení a jeho vlastní aplikaci. Proto v této pu-

 12) Zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, 
přesnost, omezení uložení a integrita a důvěrnost.

 13) Pro zajímavost Směrnice 95/46/ES obsahuje 9 968 slov, resp. 68 315 znaků (včetně 
mezer). Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje 8 112 slov, resp. 54 101 znaků 
(včetně mezer). Obecné nařízení, včetně Preambule, obsahuje 45 609 slov, 
resp. 310 656 znaků (včetně mezer).

 14) Forma právního předpisu skládajícího se z Preambule a vlastního textu je zá-
kladním znakem směrnice, resp. nařízení Evropské unie obecně.

2. Obecné na ízení o ochran  osobních údaj



58

VÝKLADOVÁ ÁST

8. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ
Zásady zpracování osobních údajů můžeme označit za základní stavební 
kameny, na nichž je celé Obecné nařízení postaveno. Vlastně bychom mohli 
zásady zpracování osobních údajů považovat i za základy celé ochrany 
osobních údajů při jejich zpracování, jelikož jsou již od počátku imanentní 
zpracování osobních údajů a v tomto ohledu tak nejde o žádné „nové“ vyjá-
dření zásad zpracování. 

Zásady zpracování, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparent-
nost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, 
integrita a důvěrnost, jsou zevšeobecněným vyjádřením dílčích povinností 
rozvedených v dalších článcích Obecného nařízení. Většina z nich jsou jako 
jednotlivé povinnosti vyjádřeny i ve Směrnici 95/46/ES, resp. v zákoně 
o ochraně osobních údajů. 

Novým pojetím v Obecném nařízení je jejich vyjmenování přímo jako 
zásady zpracování osobních údajů a současně stanovení odpovědnosti 
správce za jejich dodržení včetně jeho povinnosti být schopen dodržení 
souladu se zásadami doložit, což je již zmíněný princip odpovědnosti 
správce (ve spojení s čl. 24 odst. 1 Obecného nařízení).

Dokládání souladu je nepřetržitým procesem, komplexní proces plnění 
povinností vyplývající z Obecného nařízení, nikoliv jednorázovým stavem 
v minulosti. Obecné nařízení napomáhá správcům uvést zpracování v sou-
lad se zásadami a prokázat tento soulad novými standardizovanými ná-
stroji, jakými jsou např. záznamy o činnostech zpracování nebo možností 
vzniku kodexů chování a osvědčení.

K zajištění souladu a jeho dokládání viz kapitola 16.

Čl. 5 odst. 1 a 2

Sankce čl. 83 odst. 5 písm. a) – 20 000 000 EUR nebo, jde-li o podnik, 
až do výše 4 % ročního obratu

8.1 Zásada zákonnosti
Zásadu zákonnosti lze považovat za nejdůležitější zásadu, protože vyjad-
řuje tezi, že správce osobních údajů může osobní údaje k určitému účelu 
zpracovávat (a tedy je vůbec mít) pouze tehdy, má-li k takovému zpracování 
alespoň jeden právní důvod.
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Právní důvod představuje právním řádem předpokládané oprávnění 
zpracovávat osobní údaje ze strany správce za určitým legitimním účelem. 
Správci tak vždy musí svědčit minimálně jeden právní důvod, aby mohl 
osobní údaje zpracovávat. Pokud u zpracování osobních údajů nastane 
absence právního důvodu takového zpracování, vzniká povinnost osobní 
údaje zlikvidovat, neuplatní-li se souběžně jiný právní důvod zpracování 
(jak již bylo vysvětleno v předchozí kapitole k účelu zpracování). Uplatní-li 
se jiný právní důvod pouze částečně, nikoliv na celý rozsah údajů, je nutné 
údaje, jejichž zpracování již není pokryto žádným právním důvodem, zli-
kvidovat.

Jestliže od počátku neexistoval řádný právní důvod zpracování, jedná 
se o nelegální zpracování a tento nedostatek nejde zhojit bezvadným plně-
ním ostatních povinností stanovených Obecným nařízením.

Zásada zákonnosti, tj. přítomnost právního důvodu zpracování, je tedy 
základním předpokladem, aby bylo možné hovořit o zpracování osobních 
údajů správcem jako o zákonném. Každému správci musí ke zpracování 
osobních údajů vždy svědčit alespoň jeden z právních důvodů uvedených 
v čl. 6 odst. 1 Obecného nařízení, resp. pro zvláštní kategorie osobních 
údajů v čl. 9 odst. 2 Obecného nařízení.

Čl. 5 odst. 1 písm. a), čl. 6 a čl. 9, R39

8.2 Zásada korektnosti a zásada transparentnosti
Správce nesmí vůči subjektu údajů zastírat účel, pro který jsou osobní údaje 
zpracovávány, a současně by měl subjektu údajů poskytnout informace ze-
jména o tom, kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu osobní údaje zpra-
covává a komu jsou osobní údaje předávány.

Zásada transparentnosti dále vyžaduje, aby informace, které sub-
jekt údajů od správce dostává či na něž má právo, byly snadno přístupné 
(např. ve vhodných případech přes internet) a srozumitelné, za použití 
jasných jazykových prostředků. Zásada transparentnosti je rozvedena ze-
jména v ustanoveních upravujících práva subjektu údajů, a to především 
v ustanoveních o informacích poskytovaných správcem subjektu údajů při 
získávání osobních údajů a v právu na přístup k osobním údajům.

Se zásadou transparentnosti se však můžeme setkat i v případě porušení 
zabezpečení ochrany osobních údajů, představuje-li takový případ vysoké 

8. Zásady zpracování osobních údaj
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12. POV ENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJ
Pro české správce a zpracovatele je institut pověřence pro ochranu osobních 
údajů novinkou, jelikož zákon o ochraně osobních údajů institut pověřence 
nezná, byť ve Směrnici 95/46/ES je jejich možné fungování předvídáno41). 
Český zákonodárce však k jejich zakotvení do zákona o ochraně osobních 
údajů nepřikročil.

Institut pověřence je znám v řadě evropských zemí, přičemž za zmínku 
stojí např. Německo či nám historicky blízké Slovensko. Pověřenci fungují 
i v centrálních institucích Evropské unie. Pozitivní zkušenost s rolí a plnění 
úkolů pověřenci byla důvodem jejich převzetí i do Obecného nařízení.

Hlavním úkolem pověřence je především být nápomocný správcům do-
sáhnout souladu zpracování osobních údajů a tím chránit i práva a svobody 
subjektu údajů u rizikovějších zpracování, jelikož povinnost jej jmenovat 
je omezena pouze pro některé správce, v souladu s přístupem založeným 
na riziku. Pověřenec působí jako kontaktní místo jak pro subjekty údajů, 
tak i pro dozorový úřad. 

Roli pověřence, která je v organizaci důležitá, odpovídají i podmínky pro 
jeho působení a úkoly mu svěřené.

Předem je nutné zmínit, že za pověřence lze označovat pouze osoby, 
jejichž jmenování stanovuje jako povinnost pro některé správce nebo zpra-
covatele Obecné nařízení v čl. 37 odst. 1, resp. pokud správce pověřence 
jmenuje dobrovolně. Vždy pak jde o osobu, která se řídí pravidly pro pově-
řence v čl. 37 až čl. 39 Obecného nařízení42). 

Skupina WP29 vydala v dubnu 2017 revidovaná vodítka k pověřencům, 
ke kterým je v této kapitole přihlíženo.

Čl. 35 odst. 2, čl. 37 až čl. 39, R97

Vodítka Pracovní skupiny WP29 k pověřencům pro ochranu osobních údajů (podle 
posledního schváleného stavu WP 243 rev.01)

 41) Viz čl. 18 odst. 2 Směrnice 95/46/ES, který umožňuje členským státům stanovit 
zjednodušení či výjimku z oznamovací povinnosti, pokud správce určí, v souladu 
s vnitrostátním právem, kterému podléhá, osobu pověřenou ochranou údajů.

 42) Za pověřence nelze považovat osobu, která byla pouze „pověřena“ staráním se 
o zpracování osobních údajů u správce nebo zpracovatele, na nějž se povin-
nost jmenovat pověřence nevztahuje, aniž by správce nebo zpracovatel vůči této 
osobě dodržoval pravidla týkající se pověřence stanovená v čl. 37 až čl. 39 Obec-
ného nařízení.
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16. ZAJIŠT NÍ A DOKLÁDÁNÍ SOULADU ZPRACOVÁNÍ
Podle čl. 24 odst. 1 Obecného nařízení musí správce s přihlédnutím k po-
vaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování zavést vhodná technická 
a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování 
je prováděno v souladu s Obecným nařízením. Obdobně je stanovena v čl. 5 
odst. 2 Obecného nařízení odpovědnost správce za dodržení souladu a jeho 
prokázání se zásadami zpracování.

Soulad zpracování osobních údajů musí být trvalý stav, nikoliv jednorá-
zový stav v minulosti. Tomu musí odpovídat i činnosti zajišťování a prokazo-
vání souladu, které jsou neustálým procesem plnění povinností kladených 
Obecným nařízením na správce, včetně např. jmenování pověřence ve sta-
novených případech, umožňování řádného výkonu práv subjektů údajů 
a spolupráce s dozorovým úřadem. Prokazování souladu je tak komplex 
činností, nikoliv jedna či několik izolovaných činností.

Jelikož dokládání souladu představuje pro správce nepochybně zvý-
šené nároky, poskytuje Obecné nařízení správcům vhodné nástroje, které 
jim mohou výrazně pomoci při zajišťování souladu a současně napomoci 
dostát povinnosti soulad prokázat. Těmito nástroji jsou zejména záznamy 
o činnostech zpracování, kodexy chování, osvědčení a vnitřní koncepce 
(politika) ochrany osobních údajů.

Zatímco záznamy o činnostech zpracování jsou pro správce povinné, 
až na stanovené výjimky, tak přihlášení se k dodržování kodexu chování 
a získání osvědčení je pro správce dobrovolné. 

Pokud jde o vnitřní koncepce ochrany osobních údajů, ty by měly být 
uplatňovány správci ve vhodných případech, zejména v případě rozsáh-
lejších operací zpracování. Obecným nařízením nejsou blíže rozvedeny, 
kromě zmínky v čl. 24 odst. 2.

Ačkoliv je v této kapitole řešen způsob dokládání souladu zpracování 
ze strany správce, je nutné poznamenat, že níže uvedené lze vztáhnout 
i na zpracovatele, avšak s vědomím, že těm není stanovena povinnost do-
kládání souladu zpracování, tak jak je stanovena správcům v čl. 5 odst. 2, 
resp. čl. 24 odst. 1 Obecného nařízení. 

I na zpracovatele se vztahuje povinnost vést záznamy o činnostech 
zpracování, až na stanovené výjimky, a rovněž zpracovatelé mohou dob-
rovolně dodržovat kodexy chování a získat osvědčení nebo uplatňovat 
vnitřní koncepce ochrany osobních údajů. Samozřejmostí i pro zpracovatele je 

16. Zajišt ní a dokládání souladu zpracování
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18. SANKCE A PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ POKUT
Součástí každé právní normy zpravidla bývá i sankční část, která má pre-
ventivní a donucují účinek na adresáty právní normy, tj. účelem hrozby 
sankce je donutit adresáty chovat se podle normou stanovených pravidel. 
Obecné nařízení není výjimkou a v čl. 83 stanovuje podmínky pro ukládání 
pokut, včetně jejich možné výše.

Bez nadsázky lze říci, že první konkrétní informací, kterou většina 
správců ohledně Obecného nařízení zaznamenala, byla výše maximální 
pokuty za jeho porušení. Ta je 20 000 000 EUR, resp. jedná-li se o podnik, 
až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově, podle toho jaká hod-
nota je vyšší, teoreticky tedy není horní hranice možné pokuty přesně sta-
novena, což se však týká pouze podniku, kterým se podle definice v čl. 4 
odst. 18 Obecného nařízení rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba 
vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu, včetně 
osobních společností nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou 
činnost.

Měřeno optikou České republiky, jde skutečně o velmi vysoké částky, 
ale musíme si uvědomit, že Obecné nařízení je celoevropským předpisem, 
který dopadá nejen na správce v České republice, ale i v dalších členských 
zemích, kde sídlí jedny z největších světových společností v pozici správců. 
Nesmíme ani zapomenout, že Obecné nařízení se extrateritoriálně vztahuje 
i na některé subjekty usazené mimo Evropskou unii, zpracovávají-li osobní 
údaje subjektů údajů, které se nacházejí v Evropské unii a zpracování sou-
visí s nabídkou zboží nebo služeb či monitorováním jejich chování, pokud 
k němu dochází v rámci Evropské unie. Půjde o společnosti typu Facebook 
či Google, které by stěží odradila výše maximální pokuty 10 000 000 Kč, 
kterou umožňuje udělit zákon o ochraně osobních údajů. Možnosti udě-
lení velmi vysokých pokut jsou v tomto ohledu namístě a výše maximální 
sankce pro podniky vyjádřené v procentech z obratu, což je v poslední době 
trendem právě v oblastech, kde z důvodu velikostí subjektů, na které po-
vinnosti dopadají, již přestávala platit striktní rozpětí pokut, umožní plnit 
jejich preventivní a odstrašující funkci. Obecné nařízení se tak vyrovnává 
s dobou i na poli pokut.

Čl. 83, čl. 84, R148 až R152
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o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle kterého se budou po-
kuty procesně projednávat a který nově upravuje tzv. materiálně-formální 
definici přestupku, kdy ke spáchání přestupku již nestačí pouhé naplnění 
skutkové podstaty přestupku, ale zároveň musí být přítomna i materiální 
stránka, což znamená společenskou škodlivost protiprávního činu.

Zákon o zpracování osobních údajů by měl navíc obsahovat ustanovení, 
podle kterého, dojde-li k nápravě protiprávního stavu bezprostředně poté, 
kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad pro ochranu osobních 
údajů od uložení pokuty upustit.

Promlčecí doba je stanovena v § 30 zákona o odpovědnosti za pře-
stupky a řízení o nich. Pro přestupky spočívající v porušení Obecného 
nařízení platí 3letá promlčecí lhůta, jelikož se jedná o čin, za který zákon 
(rozumějme Obecné nařízení) stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice 
je alespoň 100 000 Kč.

Přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů, který rov-
něž vybírá udělené pokuty. V případě potřeby je vymáhá Celní úřad.

18.2 Výše pokut
Obecné nařízení rozděluje druhy porušení do dvou kategorií, které jsou roz-
lišeny výší možné sankce, a to podle možného dopadu porušení na zájem 
chráněný Obecným nařízením, kterým je ochrana práv a svobod subjektu 
údajů při zpracování osobních údajů. Jinými slovy, porušení povinnosti, 
jejíž nedodržení více ohrožuje zájem chráněný Obecným nařízením, spadá 
do kategorie s možnou vyšší sankcí než nedodržení povinnosti, které chrá-
něný zájem ohrožuje méně (např. více ohrožovat práva a svobody fyzických 
osob bude nedodržení zásad zpracování než nevyhotovení záznamů o čin-
nostech zpracování).

Skutkové podstaty jsou koncipovány poměrně široce, vždy jako poru-
šení k povinnostem vyplývajícím z určených článků. Proto nelze zapomí-
nat, že sankce může být udělena nejen za nesplnění „hlavní“ povinnosti, 
ale i za nesplnění souvisejících povinností. Někteří správci mají např. povin-
nost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tím, že jej jmenují, 
splní „hlavní povinnost“, ale to ještě neznamená, že nemohou být pokuto-
váni za nesplnění dalších povinností, které se k institutu pověřence vážou, 
např. za nezajištění, aby pověřenec nebyl ve střetu zájmů.

Společně pro obě kategorie platí, že pokud správce nebo zpracovatel 
u stejných nebo souvisejících operací zpracování poruší více ustanovení 

18. Sankce a podmínky ukládání pokut
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Obecného nařízení, nesmí celková výše správní pouty překročit výši stano-
venou pro nejzávažnější porušení.

Pokud jde o pokuty ukládané orgánům veřejné moci a veřejným sub-
jektům, umožňuje Obecné nařízení členskému státu určit pravidla týkající 
se ukládání těmto subjektům. Podle zákona o zpracování osobních údajů 
by měla být možnost udělit takovým subjektům pokutu do maximální 
výše 10 000 000 Kč. Důvodem tohoto omezení je snaha zohlednit fakt, 
že pokuty udělené těmto subjektům plynou zpravidla z veřejných rozpo-
čtů a bylo by neúčelné ponechat pro tyto subjekty nejvyšší možnou výši 
pokuty, tj. 20 000 000 EUR. Pokud jde o možné výše pokut pro ostatní sub-
jekty, platí dále uvedené.

18.2.1 Pokuty 10 000 000 EUR, resp. 2 % celkového ro ního obratu

První kategorie obsahuje porušení Obecného nařízení, za které lze udělit 
pokutu do výše 10 000 000 EUR, resp. jde-li o podnik, tak do výše 2 % cel-
kového ročního obratu celosvětově, podle toho, která hodnota je vyšší. Jde 
o porušení ustanovení o povinnostech správce a zpracovatele podle čl. 8, 
čl. 11, čl. 25 až čl. 39, čl. 42 a čl. 43 Obecného nařízení.

Porušení se může dopustit i subjekt pro vydávání osvědčení, a to kon-
krétně podle čl. 42 a čl. 43 Obecného nařízení týkajících se vydávání osvěd-
čení, a také akreditovaný subjekt k monitorování kodexu chování80), který 
poruší povinnosti mu kladené v čl. 41 odst. 4 Obecného nařízení.

Pro lepší přehlednost obsahuje dále uvedená tabulka zjednodušený 
výčet porušení, která nejčastěji budou, především pro správce, připadat 
v praxi v úvahu.

 80) Pozor na chybu v prvním oficiálním českém překladu, kdy je tento subjekt ve 
skutkové podstatě v čl. 83 odst. 4 písm. c) Obecného nařízení zaměněn za sub-
jekt pro vydávání osvědčení. Správně by měl čl. 83 odst. 4 písm. c) znít: povin-
nosti akreditovaného subjektu podle čl. 41 odst. 4 Obecného nařízení.
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správce tuto námitku respektovat a osobní údaje dále pro účely přímého 
marketingu nezpracovávat.

Shora uvedené se týká zasílání marketingových sdělení zákazníkům 
správce. Pokud chce správce zasílat obchodní nabídky klasickou poštou ji-
ným subjektům údajů, měl by od subjektů údajů získat jejich souhlas, který 
může subjekt údajů kdykoliv později odvolat.

P ímý marketing – elektronicky

Elektronická forma marketingové komunikace ve srovnání s klasickou pí-
semnou korespondencí jednoznačně převažuje, především z důvodu její 
jednoduchosti a nízkých nákladů. 

Zpracování osobních údajů (e-mailových adres, telefonních čísel apod.) 
pro účely přímého marketingu lze podřadit pod recitál 47 Obecného na-
řízení, který vyjadřuje, že zpracování osobních údajů pro účely přímého 
marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného 
zájmu správce. Právní důvod zpracování e-mailových adres, telefonních čí-
sel atd. pro přímý marketing tak bude poskytovat čl. 6 odst. 1 písm. f) Obec-
ného nařízení. Oprávněný zájem však bude opět zpravidla svědčit pouze 
vůči zákazníkům správce stejně jako u „klasické pošty“.

Aby se předešlo obtěžování uživatelů elektronických kontaktů nevyžádanými 
obchodními sděleními, jsou navíc nastavena pravidla, za kterých lze šířit ob-
chodní sdělení, a tato pravidla platí i pro e-mailové adresy právnických osob. 

Pravidla pro šíření obchodních sdělení jsou stanovena v zákoně o někte-
rých službách informační společnosti. Ačkoliv se další text zaměřuje přede-
vším na e-mailovou formu komunikace, lze jej použít analogicky i pro ostatní 
formy elektronicky šířených obchodních sdělení.

1.1 Co se rozumí obchodním sd lením?
Obchodní sdělení je definováno v § 2 písm. f) zákona o některých služ-
bách informační společnosti jako všechny formy sdělení, včetně reklamy 
a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé 
podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem 
nebo vykonává regulovanou činnost.

Obchodní sdělení směřuje k přímé či nepřímé podpoře podnikatele 
nebo osoby vykonávající regulovanou činnost. To je odlišujícím prvkem 
od ostatních nevyžádaných zpráv.

Ve smyslu definice obchodního sdělení je nutné za něj považovat i žá-
dost o vyslovení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, jelikož i v takovém 

1. P ímý marketing – obchodní sd lení
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se může v případě otázek či uplatnění práv obrátit (to je užitečné v případě, 
kdy se chrání budova, která má několik vlastníků, nebo nájemců, a subjekt 
údajů by nemohl vůbec zjistit, kdo kameru provozuje).

Příklad informace ohledně kamerového systému formou piktogramu*):

PROSTOR JE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM 
SE ZÁZNAMEM                                                                    

Správcem zpracování je: ………….. 
Podrobnější informace o kamerovém sytému je možné získat na hlavní 
vrátnici nebo na tel. …...…… nebo e-mailu …….… nebo na www………… 

 *) Měl by být poskytnut alespoň jeden kontakt. 

Správce se nemusí obávat, že by zveřejněním informací podle čl. 13 
Obecného nařízení došlo k ohrožení či snížení funkčnosti kamerového 
systému, jelikož informace poskytované podle tohoto článku jsou obecné 
a spíše právního než technického rázu.

Plnění informační povinnosti je jednou z povinností spadajících do ka-
tegorie práv subjektu údajů. Při provozování kamerového systému tak ne-
lze opomíjet ani další práva subjektu údajů. Správce kamerového systému 
by měl být připraven i na eventualitu, že subjekt údajů bude uplatňovat 
právo na přístup k osobním údajům a v rámci něj požadovat kopii zpraco-
vávaných osobních údajů (čl. 15 odst. 3 Obecného nařízení). Více k právům 
subjektu údajů ve Výkladové části kapitole 14.

K informační povinnosti, resp. transparentnosti kamerového sytému 
je nutné zmínit, že v praxi pramení mnoho stížností na kamerový systém 
z jeho přezíravé instalace provozovatelem (SVJ, družstvo, zaměstnavatel), 
který se rozhodne kamerový systém začít provozovat bez náležité kon-
zultace se zainteresovanými stranami (vlastníky, nájemníky) či bez řádné 
a spravedlivé (férové) informace pro zaměstnance. Zejména zaměstnanci 
pak dostávají oprávněný strach, že jsou sledováni, když nemají ani základní 
informace o kamerovém systému. Transparentním informováním o (uva-
žovaném) kamerovém systému si může jeho provozovatel ušetřit mnoho 
nepříjemných chvil s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
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2.5 Záznamy o innostech zpracování
Související povinností s provozováním kamerového systému do účin-
nosti Obecného nařízení je splnění oznamovací povinnosti podle zákona 
o ochraně osobních údajů. Oznamovací povinnost součástí Obecného 
nařízení není. Náhradu oznamovací povinnosti z části plní záznamy o čin-
nostech zpracování, které musí správci vést, pokud se neuplatní výjimka 
z této povinnosti. Z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování jsou 
vyloučeny podniky nebo organizace zaměstnávající méně než 250 osob, 
ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro 
práva a svobody subjektu údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahr-
nuje zpracování zvláštních kategorií osobních údajů nebo osobních údajů 
týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Jelikož provozování kamerového systému bude zpravidla představovat 
riziko pro práva a svobody fyzických osob, navíc takové zpracování nebude 
příležitostné, bude muset provozovatel kamerového systému vést záznamy 
o činnostech zpracování. Lze doporučit, aby základní bezpečnostní otázky 
byly upraveny i v záznamech o činnostech zpracování. Samozřejmě se tím 
nemyslí, že by v záznamech o činnostech zpracování měla být zveřejněna 
i uživatelská jména a hesla k přístupu k záznamům.

K záznamům o činnostech zpracování viz podrobněji ve Výkladové 
části kapitole 16. Vzor možného záznamu o činnostech zpracování pro ka-
merový systém u správce viz závěr této kapitoly.

2.6 Nakládání se záznamy a doba jejich uchování
Pro celkové zajištění souladu kamerového systému, resp. jím prováděného 
zpracování osobních údajů, je nezbytné řádné nakládání se záznamy 
a adekvátní doba jejich uchování. Oba dva aspekty se odvíjejí od účelu.

Záznamy z kamerového systému by měly být využívány pouze v odůvod-
něných případech, tj. když nastane incident, který naplňuje účel pořízení 
kamerového systému. Rozhodně nelze nahrávat záznamy z kamerových 
systémů na internet pro pobavení, nebo je zaslat kolegům či se na ně jen 
tak z nudy dívat. 

Pokud je zachycen vážný incident, lze záznam poskytnout Policii České 
republiky nebo jiným orgánům, včetně pojišťovny atd. Správce by se měl 
vyvarovat umísťování záznamů na internet s rychlými soudy o tom, že za-
chycená osoba je zloděj atd. Pokud však kamerový záznam zachycuje zře-
telnou situaci např. krádež drahého kola, může rychlé zveřejnění záznamu 

2.  Kamerové systémy a Obecné na ízení
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4.  NEP ESNOSTI V ESKÉM P EKLADU 
OBECNÉHO NA ÍZENÍ

Protože je Obecné nařízení evropským předpisem, bylo v originále koncipo-
váno v anglickém jazyce. Při překladu do českého jazyka došlo k několika 
méně či více závažným chybám, resp. nepřesnostem, na které je vhodné 
upozornit. Nový český překlad nebude nejspíše pořizován, ale dojde k vy-
hotovení opravné tiskové sestavy, která bude zveřejněna.

Články, v nichž jsou chyby podstatnějšího charakteru, jsou podtrženy.

Recitál 117 – úvod recitálu obsahuje nadbytečné „je“.

Čl. 4 odst. 2 – překlad definice zpracování je nepřesný. Správný překlad by 
měl znít: … „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací, která je 
prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, pomocí či bez 
pomoci automatizovaných postupů…

Čl. 14 odst. 5 – správně má návětí znít: Odstavce 1 až 4 se nepoužijí…

Čl. 35 odst. 1 – správně má znít: Pokud je pravděpodobné, že určitý druh 
zpracování, zejména při využití nových technologií, s přihlédnutím k povaze, 
rozsahu, kontextu a účelům zpracování má za následek vysoké riziko...

Čl. 40 odst. 2 písm. e) – správně má znít: …informace poskytované veřej-
nosti a subjektům údajů…

Čl. 41 odst. 5 – poslední část věty má správně znít: …nebo jestliže jsou čin-
nosti tohoto subjektu v rozporu s tímto nařízením.

Čl. 43 odst. 3 – odkaz ve druhé větě má správně znít: …podle odst. 1 písm. b) 
tohoto článku…

Čl. 45 odst. 2 písm. b) – místo slovo souladu má správně být slovo soulad.

Čl. 46 odst. 4 – správně má znít: Dozorový úřad použije mechanismus jed-
notnosti uvedený v čl. 63 v případech uvedených v odstavci 3 tohoto 
článku.

Čl. 47 odst. 2 písm. d) – na druhém řádku má sousloví správně znít: …, zá-
měrnou a standardní ochranu osobních údajů,…

Čl. 53 odst. 4 – začátek věty má správně znít: Člen může být odvolán…

Čl. 60 odst. 10 – druhá věta má správně znít: Správce nebo zpracovatel 
oznámí opatření přijatá k zajištění souladu s daným rozhodnutím...

Čl. 83 odst. 4 písm. c) – správně má znít: povinnosti akreditovaného sub-
jektu… Případně alternativní překlad by mohl být monitorujícího subjektu.
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5. ANGLICKÉ POJMY A VÝRAZY
Big Data – moderní, poměrně neurčitý pojem, který může zahrnovat růz-
norodé činnosti zpracování velkých objemů dat. Jednou z nich je schopnost 
zpracovávat velké objemy dat a z nich těžit užitečné informace. Lze přeložit 
i jako data velkého objemu. K tomuto tématu lze doporučit Usnesení Evrop-
ského parlamentu ze dne 14. března 2017 o dopadech dat velkého objemu 
na základní práva: soukromí, ochrana údajů, zákaz diskriminace, bezpeč-
nost a prosazování práva. V tomto dokumentu jsou data velkého objemu 
chápána jako data, jež se vztahují ke shromažďování, analýze a opakující se 
akumulaci velkého množství dat včetně osobních údajů z různých zdrojů, 
která podléhají automatizovanému zpracování pomocí počítačových algo-
ritmů a pokročilých technik zpracování údajů s využitím uložených dat 
i datových toků s cílem vytvářet určité korelace, trendy a vzory (analýza 
dat velkého objemu). Celý dokument k dispozici na bit.ly/EPbigdata.

Cloud Computing – poskytování výpočetních služeb či programů servery 
dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdá-
leně. Uživatel cloud computing nejčastěji využívá v případech, kdy nemá 
vlastní dostatečnou hardwarovou vybavenost. Výhodou je možnost kon-
figurace výkonu či služby. Existují různé druhy cloud computingu (infra-
struktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS) a software jako 
služba (SaaS)).

Compliance – zajištění jednání v souladu s právními předpisy.

Core Activity – hlavní činnost konkrétního subjektu. V souvislosti s Obec-
ným nařízením je pojem hlavní činnost jedním z kritérií pro určení povin-
nosti jmenovat pověřence (viz čl. 37 odst. 1 písm. b) a c) Obecného nařízení).

Data Breach – případ porušení zabezpečení osobních údajů. Pokud nastane 
taková situace, musí správce, v závislosti na míře rizika, takový případ ohlá-
sit dozorovému úřadu (přítomnost „rizika“) nebo i oznámit subjektu údajů 
(přítomnost „vysokého rizika“).

GAP Analysis – tzv. GAP analýza, kterou lze v oblasti ochrany osobních 
údajů definovat jako analýzu prováděného zpracování s cílem odhalit rizika 
a nedostatky a ty pak odstranit. Jinými slovy, porovnává se faktický stav 
s ideálním stavem a identifikují se nástroje pro odstranění zjištěných od-
chylek od ideálního stavu.

Granularity – členitost souhlasu, pokud jde o jednotlivé účely v něm vyjá-
dřené. Jinými slovy členitost se používá pro označení, do jaké míry má být 
souhlas členěn na jednotlivé účely, pro které je souhlas dáván.

4. Nep esnosti v eském p ekladu Obecného na ízení; 5. Anglické pojmy a výrazy


