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Newsletter: Revoluce v právu ochrany osobních 
údajů bude v roce 2018 

V květnu 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno 
tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto nařízení 
představuje největší změnu v oblasti práva na ochranu osobních 
údajů za posledních 20 let. 

Účinnost nařízení nastane 25. května 2018. Každý, kdo zpracovává 
osobní údaje, se na novou úpravu bude muset důkladně připravit. 
Za porušení vybraných ustanovení nařízení hrozí (mimo jiné) 
pokuty až do EUR 20.000.000, nebo 4 % celkového ročního 
obratu celosvětově za předchozí finanční rok. Tím není dotčeno 
právo subjektů údajů na náhradu škody.

Níže uvádíme výběr několik zajímavostí z nové úpravy.  

Široké uplatnění. Nařízení dopadne na každého správce nebo 
zpracovatele osobních údajů, který má provozovnu v EU. Právní 
forma provozovny není rozhodující, podstatný je faktický stav 
a skutečný výkon činnosti. Nová úprava bude platit i pro správce 
nebo zpracovatele, kteří nejsou usazeni v EU, ale nabízejí zboží 
nebo služby subjektům údajů v EU nebo monitorují jejich chování. 
Takoví správci či zpracovatelé budou povinni jmenovat svého 
zástupce v EU.

Souhlas. Nově je výslovně zakotvena možnost subjektů údajů 
odvolat udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 
Odvolání souhlasu přitom musí být stejně snadné jako jeho 
poskytnutí. 

Děti na internetu. Šestnáctileté dítě může poskytnout souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s nabídkou 
služeb informační společnosti (členský stát může věkovou hranici 
snížit až na 13 let). U mladších dětí je nutný rodičovský souhlas. 
Správce musí vyvinout přiměřené úsilí, aby ověřil, že rodičovský 
souhlas skutečně udělila osoba vykonávající rodičovskou 
zodpovědnost k dítěti. 

Větší informační povinnost. Správce bude povinen 
poskytnout subjektu údajů celou řadu informací a sdělení, včetně 
informací např. o možných důsledcích neposkytnutí povinných 
osobních údajů nebo o případném automatizovaném rozhodování 
a profilování. Dle nařízení mají být informace poskytnuty stručně, 
transparentně a srozumitelně (přestože samotné nařízení 
informační povinnost upravuje na více jak 6 stranách textu). 

Nová práva subjektů údajů. Subjekty údajů mají podle 
nařízení zcela nová práva, jako je zejména právo nebýt předmětem 
žádného rozhodnutí, které by bylo založeno výhradně na 



automatizovaném zpracování (např. automatizované zamítnutí 
on-line žádosti o úvěr),  právo být zapomenut nebo právo na 
omezení zpracování.

Zpracovatel. Nařízení stanoví řadu nových náležitostí smlouvy, 
kterou správce pověřuje zpracovatele zpracováním údajů. Je 
řešeno také tzv. řetězení zpracovatelů.     

Povinnost nahlásit porušení zabezpečení osobních 
údajů. Správci budou mít povinnost hlásit dozorovému úřadu 
případy porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného 
odkladu a pokud možno do 72 hodin, ledaže je nepravděpodobné, 
že by porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody 
fyzických osob. V závažnějších případech bude správce muset 
kontaktovat také přímo dotčené osoby - subjekty údajů. 

Kodexy a certifikáty. Správci a zpracovatelé se budou moci 
rozhodnout dodržovat schválené kodexy chování nebo získat 
osvědčení, aby doložili plnění svých povinností. 

Hranice 250 zaměstnanců. Podniky nebo organizace, které 
zaměstnávají alespoň 250 osob, budou mít v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů více administrativních povinností. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Někteří správci 
a zpracovatelé budou mít povinnost jmenovat tzv. pověřence pro 
ochranu osobních údajů, který má odborné znalosti práva a praxe 
v oblasti ochrany údajů. Jedná se např. o situace, kdy dochází 
k rozsáhlému pravidelnému a systematickému monitorování 
subjektů údajů nebo kdy se rozsáhle zpracovávají zvláštní 
kategorie údajů. 

Odlišná vnitrostátní úprava. Nařízení v řadě případů 
umožňuje odchylnou vnitrostátní úpravu. Je tedy možné, že 
faktické dopady nařízení v ČR se ještě změní v návaznosti na nově 
přijatou legislativu.

Pokud máte k novému obecnému nařízení o ochraně osobních 
údajů jakékoliv dotazy, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Rádi 
s Vámi budeme sdílet naše poznatky a zkušenosti.  
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