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AKTUALITY Z OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nový zákon o zpracování osobních údajů
Ve středu 24.4.2019 nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který
nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a upřesňuje některá ustanovení GDPR.
Ačkoli tento zákon zásadní změny nepřinese, jsou zde některá témata, na která je důležité upozornit:
▪

Způsobilost dětí k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou
služeb informační společnosti byla v § 7 stanovena na 15 let. Pozměňovacím návrhem měla
být původně věková hranice stanovena na nejnižší možnou úroveň, tj. 13 let, ale tuto změnu
PSP odmítla s ohledem na věkovou hranici občanskoprávní a trestněprávní odpovědností dětí.

▪

V § 8 byla potvrzena avizovaná možnost pro správce plnit informační povinnost způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Veřejná dostupnost stručné, srozumitelné a transparentní
informace o zpracování je dostatečnou zárukou náležité informovanosti subjektu údajů.

▪

Podle § 10 nemusí správce provádět posouzení vlivu zpracování, pokud je zpracování nutné k
plnění právní povinnosti (např. zaměstnavatel při plnění svých zákonných povinností vůči svým
zaměstnancům). V té souvislosti doporučujeme nahlédnout také do seznamu druhů operací
zpracování osobních údajů, které podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jež
vydal Úřad pro ochranu osobních údajů.

▪

Pokud chce mít správce potvrzeno, že je v souladu s GDPR, může si nechat v návaznosti na §
15 vydat osvědčení od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., který byl Úřadem pro ochranu
osobních údajů k akreditaci pověřen. Akreditace je zcela dobrovolná a slouží ke zvýšení
důvěryhodnosti správce.

▪

Jedno z rizik a nebezpečí představuje § 62, který velmi široce definuje skutkové podstaty
přestupků, za které lze udělit ony velmi vysoké pokuty, jejichž přesná výše je specifikována v
GDPR. Limitace pokut je dána pouze pro veřejnou sféru – maximální pokuta pro orgány veřejné
moci a veřejné subjekty je stanovena na 10 000 000 Kč. Omezení je navrhnuto zejména z toho
důvodu, že tyto subjekty jsou financovány z veřejných rozpočtů.

Doporučujeme se tedy v každém případě obrátit na odborníky, kteří prověří, zda vaše aktuální nastavení
ochrany osobních údajů je dostatečné a žádné riziko pro vás nová česká právní úprava ochrany
osobních údajů nepředstavuje.
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Brexit
Datum Brexitu je opět odsunut, a to na konec října 2019, přičemž Velká Británie může Evropskou unii
opustit i dříve, v případě, že schválí vyjednanou dohodu. Ať už Brexit nastane na podzim, nebo bude
datum Brexitu znovu měněno, je nutné si uvědomit následky Brexitu pro zpracování osobních údajů a
přijmout včas potřebná opatření k eliminaci rizik.
Platí následující:
▪

V případě Brexitu bez dohody přestane dnem Brexitu platit volný pohyb osobních údajů
zaručený nařízením GDPR. Velká Británie se stane z pohledu nařízení GDPR nezabezpečenou
třetí zemí, do níž je možné osobní údaje předat jen za podmínek stanovených v GDPR. Jako
nejefektivnější řešení se jeví uzavření tzv. standardních smluvních doložek.

▪

V případě Brexitu s dohodou se uplatní obsah finální vyjednané a schválené dohody. Již třikrát
odmítnutá dohoda obsahuje přechodné období do konce roku 2020, během kterého by byl volný
pohyb osobních údajů mezi EU a Velkou Británií stále zaručen. Během tohoto období by
Evropská komise měla pracovat na přijetí rozhodnutí, že Velká Británie zajišťuje odpovídající
úroveň ochrany, tj. nebylo by nutné přijímat dodatečná opatření např. v podobě standardních
smluvních doložek. Naproti tomu Velká Británie by ve stejné době měla zajistit srovnatelná
opatření pro volný pohyb osobních údajů do EU.

Proto doporučujeme učinit co nejdříve následující kroky:
▪

získat spolehlivý přehled, ve kterých situacích Vaše společnost předává osobní údaje do Velké
Británie nebo naopak osobní údaje u Velké Británie přijímá,

▪

určit v jaké pozici se smluvní partner nachází (zda se jedná o zpracovatele, správce nebo
příjemce) a

▪

v případě, že vývoj situace bude směřovat k tomu, že opět bude velmi reálný Brexit bez dohody,
nebo uzavřená a schválená dohoda již nebude obsahovat ustanovení umožňující volný pohyb
osobních údajů mezi EU a Velkou Británií, přijmout potřebná opatření k zabezpečení osobních
údajů např. v podobě uzavření standardních smluvních doložek.

Mezi nejčastější situace, při kterých dochází k předání osobních údajů, které je z pohledu GDPR řešit,
je např. předání osobních údajů zaměstnanců české dceřiné společnosti ke zpracování mateřské
společnosti se sídlem ve Velké Británii, odebírání služeb od britského dodavatele, k jejichž poskytnutí
je nutné zpracování osobních údajů, jejichž správcem je česká společnost.
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Zpracovatelské audity
Zpracovatelský audit může provést správce osobních údajů u zpracovatele, se kterým spolupracuje
nebo hodlá spolupracovat, aby byl schopen prokázat, že splnil povinnost dle čl. 28 odst. 1 GDPR, dle
které správce využije pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruk zavedení vhodných
technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla
zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
Audit může být proveden v následujících situacích:
▪

pravidelný (relevantní např. při dlouhodobé spolupráci za stále stejných v praxi
nekontrolovaných podmínek)

▪

mimořádný (např. nastane situace, která vede správce k závěru, že zpracovatel neposkytuje
dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření např. závažné
poručení zabezpečení osobních údajů)

▪

v jiných vhodných případech (např. v souvislosti s vyjednáváním o obsahu smlouvy o
zpracování osobních údajů a nastavení spolupráce)

Zpracovatelský audit může provést správce buď vlastními silami, nebo může využít služeb odborníků.
Zejména u velkých společností se značným množstvím zpracovatelů je vhodné pravidla pro správné,
včasné a vhodné provedení zpracovatelského auditu zakotvit ve vnitřním předpisu. Vznikla-li i ve Vaší
společnosti potřeba provedení zpracovatelských auditů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám budeme
nápomocni.
Kontroly a pokuty

Od účinnosti GDPR, tedy od 25. května 2018, bylo uskutečněno 38 ukončených kontrol, mezi nimiž bylo
v 16 případech zjištěno porušení zákona o ochraně osobních údajů. Dalších 23 kontrol probíhá.
V souvislosti s GDPR Úřad k dnešnímu dni udělil osm pravomocných pokut v celkové výši 370 000 Kč.
Další novinky
Dne 23.5.2019 se Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU) kriticky vyjádřil k nálezu Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ze dne 14. května 2019 ve věci data retention. Nález ÚS se týkal návrhu skupiny
poslanců na zrušení některých ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a
některých ustanovení dalších zákonů. Napadená právní úprava ukládá mobilním operátorům povinnost
uchovávat o všech svých klientech data po dobu šesti měsíců zpětně. Tyto data mohou být následně
poskytována orgánům činným v trestním řízení, Policii ČR např. za účelem předcházení nebo
odhalování hrozeb terorismu, a dalším orgánům. UOOU se vyjádřil, že Ústavní soud svým nálezem
znesnadňuje pozici UOOU, neboť UOOU je při své činnosti vázán nejen tímto nálezem Ústavního
soudu, ale i dosavadní judikaturou Soudního dvora Evropské unie, která se od názoru Ústavního soudu
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liší.

Více

informací

můžete

nalézt

zde

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=34217

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com

Tento

materiál

slouží

pouze

jako

všeobecná

informace o aktuálních tématech, nejedná se o
poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní
okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky
adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat
příslušné

profesionální

služby

k

uvedeným

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu
nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její
partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a
daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací
zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost
za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.

