
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 –
Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES



DOSAVADNÍ LEGISLATIVA
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22 let stará směrnice 95/46     (1995)
36 let stará Úmluva 108 (1981)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  (2000)

nejsou schopny dostatečně čelit novým výzvám

V dnešním složitém digitálním prostředí stávající pravidla 
neposkytují 

- potřebnou úroveň harmonizace 
- nezbytnou účinnost pro zajištění práva na ochranu

osobních údajů



SVĚT KOLEM NÁS SE ZMĚNIL
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NAŘÍZENÍ EU 2016/679
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74 % Evropanů považuje zveřejňování 

osobních informací jako narůstající 

součást moderního způsobu života

43 % uživatelů internetu je 

přesvědčeno, že po nich je 

požadováno větší množství údajů než 

je potřeba



NOVÉ VÝZVY V OCHRANĚ ÚDAJŮ
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- rychlý pokrok a rozvoj 

technologií

- rostoucí globalizace



DOSAVADNÍ CÍLE A ZÁSADY NADÁLE PLATÍ
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Významným pozitivním přínosem 
GDPR z pohledu byznysu a je tzv. 
„přístup na základě rizik“ (risk-based
approach)

= zatímco stanovená pravidla jsou 
stejná pro všechny, jejich aplikace v 
praxi je rozmanitá a závisí na úrovni 
rizika, které dané zpracování vytváří 
vůči soukromí jedinců   



GDPR V PRAXI
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Nebezpečí při uplatňování 
zásad a pravidel GDPR v praxi 

velmi široký výklad

aplikační absolutismus 



SOUDNÍ DVŮR EU
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„Stručně řečeno, zdravý rozum není 
pramenem práva. Avšak výklad by se 
jím měl určitě řídit.

Bylo by nanejvýš nešťastné, kdyby 
se ochrana osobních údajů měla 
přeměnit na obstrukci  
prostřednictvím osobních údajů.“

GENERÁLNÍ ADVOKÁT  CJEU 

MICHAL BOBEK  ve svém Stanovisku ve 

Věci C-13-16, předneseném dne 26. ledna 

2017



ČERVENÁ NIT V NAŘÍZENÍ
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Pravděpodobnost a míra 
rizika vychází z 

Povahy – Rozsahu -
Kontextu - Účelu 
zpracování



GDPR  NEUKLÁDÁ POVINNOSTI VÝVOJOVÝM 
PRACOVIŠTÍM
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výrobcům, distributorům technických a sw produktů a prostředků pro zpracování údajů

pracoviště však budou vystavena tlaku uživatelů, aby jejich produkty zohledňovaly požadavky GDPR a usnadnily práci 

koncovým uživatelům

- Privacy by Design  

- Privacy by Default

- Realizace práv subjektů údajů 

(výmaz, přenositelnost, aktualizaci, …,)

- Zabezpečení a ochrana osobních informací

- Ohlašovací povinnost narušení bezpečnosti     

- ……….  atd.



POVINNOSTI SPRÁVCŮ
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Zaměstnanci a pracovníci správce a 
zpracovatele musí být dobře 
obeznámeni s otázkami soukromí, 
legislativou pro ochranu údajů, 
bezpečnostními opatřeními a s 
analýzou možných rizik vůči 
soukromí jednotlivců



BEZPEČNOST ZPRACOVÁNÍ
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Správce a zpracovatel přijmou po 
vyhodnocení rizik opatření, aby 
ochránili osobní údaje před 
náhodným či nepovoleným zničením 
nebo před náhodnou ztrátou a aby 
předešli jakýmkoli nepovoleným 
formám zpracování, zejména 
nedovolenému sdělování či šíření 
osobních údajů, přístupu k nim nebo 
jejich pozměnění



OHLAŠOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
DOZOROVÉMU ÚŘADU 
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Jakékoli porušení zabezpečení osobních 
údajů správce bez zbytečného odkladu a 
pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy 
se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu 
(ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení 
mělo za následek riziko pro práva a svobody 
fyzických osob)

Hackers stole 57 million drivers' and 

users' details, but Uber didn't say a 

word

Uber paid $100,000 for hackers' 
silence over huge data breach



POVĚŘENEC PRO OCHRANU ÚDAJŮ  
(DPO)
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jedna z nejvíce diskutovaných a 

problémových změn

- povinné nebo dobrovolné?

- jaké kritérium zvolit pro 

povinnost mít Pověřence?

- na jaké subjekty se vztahuje?

Příliš mnoho otázek!



PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
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Právo na přístup k údajům         

Právo na opravu 

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku 

Automatizované individuální rozhodování

Právo být zapomenut a právo na výmaz

Právo na omezení zpracování



PROFILOVÁNÍ

16

Subjekt údajů má právo nebýt 
předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, 
včetně profilování, které má pro 
něho právní účinky nebo se ho 
obdobným způsobem významně 
dotýká

LinkedIn



PRÁVO NA VÝMAZ  („BÝT ZAPOMENUT“)

Subjekt údajů má právo požadovat od 
správce výmaz osobních údajů, které se jej 
týkají, a zdržení se dalšího šíření těchto 
údajů, zejména v souvislosti s osobními 
údaji, které subjekt údajů zpřístupnil v 
dětském věku, pokud je splněn jeden z 
těchto důvodů:

- údaje již nejsou potřebné pro účely

- subjekt údajů odvolá svůj souhlas

- námitka proti zpracování v marketingu



PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

18

právo získat osobní údaje, které subjekt 
údajů poskytl správci, ve 
strukturovaném a běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a má právo je 
předat jinému správci, aniž by tomu 
původní správce bránil

- zpracování se provádí automatizovaně

- zpracování  je založeno na souhlasu 
nebo na smlouvě



PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO 3. ZEMÍ 
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- EU-US Privacy Shield

- Rozhodnutí Komise

- Závazná podniková pravidla    (Binding Corporate Rules)  
(schválená dozorovým úřadem)
- Poskytnutí vhodných záruk
- Standardní smluvní doložky  (Standard Contractual
Clauses)

- Výjimky pro specifické situace 
(souhlas, plnění smlouvy, důležitý veřejný zájem, určení-
výkon-obhajoba právních nároků, životně důležitý zájem s.ú., 
předání z veřejných rejstříků)



SANKCE
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musí být účinné, přiměřené a 
odrazující

Orgán dozoru uloží pokutu až 
do výše 20 000 000 EUR, nebo 
(v případě podniků), až do výše 4% 
jejich celkového ročního obratu 
celosvětově za předchozí 
rozpočtový rok



JEN ŽÁDNOU PANIKU
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Všichni již v klidu a pohodě  

- analyzovali dopady GDPR na současné 
zpracování osobních údajů

- stanovili postupy pro jejich realizaci a

- docílí souladu s GDPR v květnu  2018

HODNĚ ÚSPĚCHŮ  !!



IMA s.r.o.

Na Valentince 1, 150 00 Praha 5

Tel.: (+ 420) 251 081 097 |  E-mail: ima@ima.cz

Prezentaci pro Vás připravil Karel  Neuwirt 

Tel: (+420) 604 291 939  |  E-mail: karel.neuwirt@centrum.cz
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