VIII.
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU
I. Změna trestního řádu
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 466a
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské 32016L1919
unie11).
--------------------------------------------------------11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU
ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v
trestním řízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace
v trestním řízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup
k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského
zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a
právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními
úřady v případě zbavení osobní svobody. Směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9.
března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce
neviny a právo být přítomen při trestním řízení před
soudem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro
podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro
osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského
zatýkacího rozkazu.
§ 466b
32016L0680
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů
Ministerstvem spravedlnosti
(1) Ministerstvo spravedlnosti může, je-li to nezbytné pro
výkon jeho působnosti v trestním řízení, zpracovávat
osobní údaje. Osobní údaje může zpracovávat i k jinému
účelu, než pro který byly původně shromážděny.
(2) Ministerstvo spravedlnosti může předávat nebo
zpřístupňovat osobní údaje orgánům příslušným k

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 12 odst. 1

Odpovídající předpis EU
Obsah

Členské státy do 25. května 2019 uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně
sdělí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví
členské státy.

Čl. 4 odst. 1
písm. a) až c)
a odst. 2

Zásady zpracování osobních údajů
1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem;
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které
jsou zpracovávány;
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst.
1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu
s právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie
či členského státu.

předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech.
32016L0680

Čl. 8

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

§ 466c

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

32016L0680

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí
v rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

32016L0680

Čl. 10 písm.
a)

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;

32016L0680

Čl. 32

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které
Ministerstvo spravedlnosti zpracovává při výkonu své
působnosti v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech (dále jen „pověřenec“),
jmenuje ministr spravedlnosti státního zaměstnance
zařazeného v Ministerstvu spravedlnosti, který je odborně
připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2.
(2) Pověřenec
a) poskytuje v Ministerstvu spravedlnosti informace a
poradenství o povinnostech v oblasti ochrany osobních
údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 32016L0680
podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a
rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů a
c) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů a spolupracuje s ním.
(3) Ministerstvo spravedlnosti zajistí pověřenci
odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho úkolů,
včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a 32016L0680
možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti.
Ministerstvo spravedlnosti dále zajistí, aby byl pověřenec
informován o všech připravovaných a prováděných
činnostech zpracování osobních údajů.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe
v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
Čl. 33

Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů,
k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.

Čl. 34

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států
v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
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Odpovídající předpis EU
Obsah

c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.
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II. Změna občanského soudního řádu
Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 26

114a odst.
2

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

(7) Ve věcech ochrany osobních údajů se může dát 32016R0679
subjekt údajů v řízení zastupovat též právnickou osobou,
jejíž zisk se nerozděluje a k jejímž činnostem uvedeným
ve stanovách patří ochrana práv těchto osob; za
právnickou osobu jedná k tomu pověřený její
zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů
vyžadováno pro výkon advokacie.

80 odst. 1

f) zjistí názor Úřadu pro ochranu osobních údajů, souvisí- 32016R0679
li předmět řízení bezprostředně s otázkou ochrany
osobních údajů, a

58 odst. 5

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zastupování subjektů údajů
1. Subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež
byly řádně založeny v souladu s právem některého členského státu, jejichž statutární
cíle jsou ve veřejném zájmu a jež vyvíjejí činnost v oblasti ochrany práv a svobod
subjektů údajů ohledně ochrany jejich osobních údajů, aby jeho jménem podal
stížnost, uplatnil práva uvedená v článcích 77, 78 a 79 a, pokud tak stanoví právo
členského státu, uplatnil právo na odškodnění podle článku 82.
5. Každý členský stát v právních předpisech stanoví, že jeho dozorový úřad má
pravomoc upozornit na porušení tohoto nařízení justiční orgány, a pokud je to
vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj jinak zapojit s cílem vymoci dodržení
tohoto nařízení.
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III. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 13a
(1) Orgány sociálního zabezpečení zpracovávají osobní
údaje a jiné údaje, jsou-li nezbytné pro výkon jejich
působnosti. Tyto údaje orgány sociálního zabezpečení
zpřístupňují nebo předávají dalším orgánům veřejné moci
nebo osobám v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem.

Odpovídající předpis EU
Celex č.
Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

32016R0679

Čl. 23 odst.
1 písm. e)

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
…
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;

(2) Orgány sociálního zabezpečení při zpracování osobních 32016R0679
údajů, k němuž dochází v souvislosti s výkonem jejich
působnosti podle tohoto zákona nebo jiných právních
předpisů
a) označí vhodným způsobem osobní údaje, jejichž přesnost
byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena
námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovávají i bez
souhlasu subjektu údajů, a

Čl. 18 odst.
1 písm. a)
a d)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

b) mohou provádět výkon svojí působnosti, nejde-li o
32016R0679
vydávání rozhodnutí, též způsobem, který je založen
výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů;
popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž

Čl. 22 odst.
1 až 4

Poznámka

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to
na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
…
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými
důvody subjektu údajů.
1. 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

6

významně dotýká.

základě je toto zpracování prováděno, uvede orgán
sociálního zabezpečení v záznamech o činnosti zpracování
osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho
roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních
údajů.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které
se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná
opatření zajišťující ochranu práv a svobod a
oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c)
provede správce údajů vhodná opatření na ochranu
práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů,
alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva
vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku
ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně
ustanovení správního řádu o stížnosti.
Čl. 21 odst.
1

4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o
zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst.
1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a
nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a
svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na
základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně
profilování založeného na těchto ustanoveních.
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IV. Změna notářského řádu
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 95a
(1) Notář vede evidenční pomůcky. Při zakládání a vedení 32016R0679
evidenčních pomůcek se postupuje podle kancelářského
řádu.

§ 109g

§ 109h

(2) Ti, jimž je notář povinen zapůjčit spisy podle § 96,
mohou rovněž nahlížet do evidenčních pomůcek, zejména
do příslušného svazku ověřovací knihy, a činit z nich opisy
a výpisy.
(1) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o 32016R0679
pozůstalosti jako soudního komisaře, sleduje, zda notář
zpracovává osobní údaje při provádění těchto úkonů v
souladu s právními předpisy upravujícími ochranu
osobních údajů. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí o tom
příslušného notáře a uvede, jak je napravit.
(2) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o
pozůstalosti jako soudního komisaře, přijímá podněty
týkající se zpracování osobních údajů notářem a informuje
o způsobu jejich vyřízení toho, kdo podnět učinil, tak, aby
předcházel ohrožení
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech,
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku,
c) ochrany utajovaných informací, nebo
d) oprávněných zájmů třetí osoby.
Ustanovení čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 32016R0679
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6796)
se ve vztahu k osobním údajům, které jsou zpracovávány
notáři při provádění úkonů soudního komisaře v řízení o
pozůstalosti nepoužijí, je-li to nezbytné pro zajištění

Odpovídající předpis EU
Obsah

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 6 odst. 1
písm. c) a
odst. 3 písm.
b)

1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek
a pouze v odpovídajícím rozsahu:
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
3. Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) a e) musí být stanoven:
b) právem členského státu, které se na správce vztahuje.

55 odst. 3

Čl. 23

3. Dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, které
provádějí soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí.

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech,
b) ochrany nezávislosti soudů a soudců,
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod jiných osob,
nebo
d) vymáhání soukromoprávních nároků.

Celex č.

Odpovídající předpis EU
Obsah

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b)obranu;
c)veřejnou bezpečnost;
d)prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e)jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f)ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g)prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h)monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
i)ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j)vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní
ustanovení, alespoň, je-li to relevantní, pokud jde o:
a)účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b)kategorie osobních údajů;
c)rozsah zavedených omezení;
d)záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

protiprávnímu předání;
e)specifikaci správců nebo kategorie správců;
f)doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování nebo
kategorie zpracování;
g)rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h)právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto informování
nemůže být na újmu účelu omezení.
§ 109i

(1) Komora je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro 32016R0679
účely vedení, správy a provozu evidence, seznamu nebo
Rejstříku zástav.
(2) Notářské komory a Komora jsou oprávněny
zpracovávat osobní údaje pro účely evidence notářů,
notářských kandidátů a notářských koncipientů a pro
plnění dalších povinností stanovených tímto zákonem.
(3) Notář je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro potřeby výkonu notářské činnosti, další
činnosti podle § 3, jiné činnosti podle § 4 a pro účely
vedení evidenčních pomůcek.

Čl. 6 odst. 1
písm. c) a
odst. 3 písm.
b)

1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek
a pouze v odpovídajícím rozsahu:
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
3. Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) a e) musí být stanoven:
b) právem členského státu, které se na správce vztahuje
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V. Změna zákona o Vězeňské službě ČR
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 23a
(2) Na zpracování osobních údajů v evidenci uvedené 32016L0680
odst. 2
v odstavci 1 se užije zvláštní zákon s těmito výjimkami:
b) Vězeňská služba nemá povinnost informovat osobu, jíž
se údaje týkají, o obsahu své evidence,
c) b) k předání osobních údajů z této evidence do jiných
států, pokud se tak děje v rámci spolupráce v trestních 32016L0680
věcech uskutečňované na základě vyhlášené mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, není nutný
předchozí souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů,
d) c) osobní údaje se v evidenci uchovávají nejméně 10 let
od propuštění osoby, které se tyto údaje týkají, z výkonu
zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí svobody.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 5

Doba uložení osobních údajů a přezkum
Členské státy stanoví, že budou určeny přiměřené lhůty pro výmaz osobních údajů
nebo pro pravidelný přezkum potřeby uložení osobních údajů. Jejich dodržování
zajistí procesní opatření.

Čl. 14

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
S výhradou článku 15 členské státy stanoví, že subjekt údajů má právo získat od
správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k následujícím informacím:
a) účely a právní základ zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) pokud možno předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů
týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu a kontaktní údaje tohoto úřadu;
g) sdělení osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a veškerých dostupných
informací o jejich původu.
2. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem určit kategorie
zpracování, na něž se mohou plně nebo částečně vztahovat výjimky podle
odstavce 1.
3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 členské státy zajistí, aby správce bez
zbytečného odkladu písemně informoval subjekt údajů o jakémkoli odmítnutí nebo
omezení přístupu a o důvodech tohoto odmítnutí nebo omezení. Tyto informace není
třeba uvádět, pokud by jejich poskytnutí ohrožovalo některý z účelů podle
odstavce 1. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o možnosti
podat stížnost u dozorového úřadu nebo žádat soudní ochranu.
4. Členské státy stanoví, že správce zdokumentuje věcné či právní důvody, na nichž
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 23b

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Celex č.

32016L0680

(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které
Vězeňská služba zpracovává pro plnění svých úkolů v
oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné
činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech, (dále jen „pověřenec“)
jmenuje generální ředitel příslušníka nebo občanského
zaměstnance Vězeňské služby, který je odborně připraven
pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2.
(2) Pověřenec
a) poskytuje ve Vězeňské službě informace a poradenství o
povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle zákona 32016L0680
upravujícího zpracování osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a
rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů a
c) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů a spolupracuje s ním.
(3)
Vězeňská
služba
zajistí
pověřenci
odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho úkolů,
včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a 32016L0680
možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti.
Vězeňská služba rovněž zajistí, aby byl pověřenec
informován o všech připravovaných a prováděných
činnostech zpracování osobních údajů.
(4) Úkoly pověřence může na základě písemné
dohody Vězeňské služby a ministerstva vykonávat
pověřenec určený podle trestního řádu.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 32

Odpovídající předpis EU
Obsah

se rozhodnutí zakládá. Tyto informace se zpřístupní dozorovým úřadům.
Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe
v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.

Čl. 33

Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů,
k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.

Čl. 34

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států
v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

§ 23ab

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

(1) Vězeňská služba může zpracovávat osobní údaje, 32016L0680
pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Osobní údaje
může zpracovávat i k jinému účelu, než pro který byly
původně shromážděny.
(2) Vězeňská služba může předávat nebo zpřístupňovat
osobní údaje orgánům příslušným k předcházení,
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření,
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a
věcech. Údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací
detence, ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
poskytuje na žádost též
a) soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další
působnosti,
b) ministerstvu a Rejstříku trestů,
c) orgánům veřejné moci, pokud je potřebují pro svou 32016L0680
činnost a
d) jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí
právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon.
(3) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve
vazbě, pravomocným odsouzením, může Vězeňská služba
osobní údaje takové osoby předat nebo zpřístupnit podle
odstavce 2 písm. c) a d) jen s jejím souhlasem.
(4) Vězeňská služba je správcem evidence osob ve výkonu
zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 4 odst. 1
písm. a) až c)
a odst. 2

Odpovídající předpis EU
Obsah

včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.
Zásady zpracování osobních údajů
1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem;
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které
jsou zpracovávány;
2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst.
1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu
s právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie
či členského státu.

Čl. 8

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

svobody na území České republiky, která obsahuje
32016L0680
a) údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním
řízení oznámených Vězeňské službě,
b) údaje umožňující určení totožnosti každé osoby ve
výkonu zabezpečovací detence a uvězněné osoby,
c) údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby
nebo trestu odnětí svobody včetně údajů o přesném místě a
době, kdy taková osoba vykonávala zabezpečovací detenci, 32016L0680
vazbu nebo trest odnětí svobody, přehledu o udělených
odměnách a uložených kázeňských trestech a údajů o
výsledcích zdravotních prohlídek.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí
v rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 10 písm.
a)

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
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VI. Změna zákona o České národní bance
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
(1) Česká národní banka zpracovává osobní údaje v
50a
32016R0679
rozsahu nezbytném pro plnění úkolů stanovených v § 1a a
2.
(2) Ustanovení čl. 15 a 18, čl. 19 věta druhá, čl. 21 odst. 4
a čl. 34 odst. 4 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67942) se
nepoužijí na osobní údaje zpracovávané Českou národní
bankou v oblasti péče o finanční stabilitu a v rámci výkonu
dohledu na finančním trhu, kterými jsou zejména údaje o
dohlížené osobě, osobách v ní působících a osobách, které
jsou obchodními partnery či klienty dohlížené osoby,
anebo zájemci o její služby, jakož i o osobách s těmito
osobami spjatých. Tyto údaje Česká národní banka
zpracovává po dobu, po kterou mohou být použity při
výkonu dohledu nebo při řešení krize podle právních
předpisů upravujícího řešení krizí na finančním trhu a v
souvisejících řízeních.
(3) Ustanovení čl. 13 odst. 3, čl. 14, 15 a 18, čl. 19 věta
druhá a čl. 34 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se
nepoužijí na osobní údaje zpracovávané v souvislosti s
činnostmi České národní banky podle krizového zákona a
zákona upravujícího hospodářská opatření pro krizové
stavy, kterými jsou údaje o osobách vykonávajících
činnosti povolované Českou národní bankou, osobách v
nich působících a osobách, které s nimi mají obchodní
nebo jiný vztah. Tyto údaje Česká národní banka
zpracovává po dobu, po níž vykonává činnosti podle těchto

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 23 odst. 1 1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
písm. e) a h), může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
čl. 23 odst. 2
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně,
s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní
ustanovení, alespoň, je-li to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich
protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců;
f) doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování
nebo kategorie zpracování;
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právních předpisů, k jejichž provedení jsou uvedené údaje
nezbytné, a dále po dobu, po kterou jsou uplatňována
příslušná opatření, účinné příslušné krizové plány,
přetrvávají následky jiných činností podle těchto právních
předpisů nebo po kterou tyto údaje mohou být použity v
souvisejících řízeních.
(4) Ustanovení čl. 15 a 16 a v jim odpovídajícím rozsahu
čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 se nepoužijí na osobní údaje zpracovávané v
souvislosti s obrazovými záznamy pořizovanými a
ukládanými při ochraně a zabezpečení peněžního provozu
České národní banky, kterými jsou údaje o osobách
vstupujících a nacházejících se v prostorách, kde peněžní
provoz probíhá. Tyto údaje Česká národní banka
zpracovává po dobu potřebnou z hlediska ochrany a
zabezpečení peněžního provozu nebo po kterou tyto údaje
mohou být použity v souvisejících řízeních.
(5) Ustanovení čl. 15, 16 a 18, čl. 19 věta druhá a čl. 34
odst. 4 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se
nepoužijí na zpracovávané osobní údaje získané Českou
národní bankou z předložených výkazů, kterými jsou
zejména údaje o vykazující osobě, osobách v ní působících
a osobách, které mají s vykazujícími osobami obchodní
nebo jiný vztah, jenž je předmětem vykazovací povinnosti.
Tyto údaje Česká národní banka zpracovává po dobu, po
kterou tyto údaje mohou být předmětem sestavovaných
statistik nebo jinak použity podle § 41 odst. 2 anebo v
souvisejícím řízení s vykazující osobou.
(6) Česká národní banka poskytne Úřadu pro ochranu
osobních údajů v rozsahu nezbytném pro výkon jeho
působnosti informace, které jsou chráněné povinností
mlčenlivosti podle jiného zákona, pouze pokud to takový
zákon umožňuje.

g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto informování
nemůže být na újmu účelu omezení.
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VII. Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Ustanovení novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní
podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
§ 16c odst. 3 písm. (3) Ministerstvo při zpracování osobních údajů
32016R0679
a)
a) nemusí omezit jejich zpracování v případě, že subjekt
údajů popírá jejich přesnost nebo vznesl námitku proti
tomuto zpracování a

čl. 18 odst. 1 písm. 1.
a)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na
dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;

čl. 18 odst. 1 písm. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21
d)
odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce
převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
čl. 23 odst. 1 písm.
e)

§ 16c odst. 3 písm.
b)

b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i 32016R0679
výhradně na základě automatizovaného zpracování
osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová
kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno,
uvede ministerstvo v záznamech o činnosti zpracování
osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho
roku od posledního použití pro zpracování osobních údajů
dotčeného subjektu údajů.

čl. 22 odst. 1

1.

Právo Unie nebo členského státu, které se na správce
nebo zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím
legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v
článku 5, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku
odpovídají právům a povinnostem stanoveným v
článcích 12 až 22, jestliže takové omezení respektuje
podstatu základních práv a svobod a představuje
nezbytné a přiměřené opatření v demokratické
společnosti s cílem zajistit:
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo
členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční
zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních,
rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a
sociálního zabezpečení;
1. 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.

čl. 22 odst. 2 písm.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
b)
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na
správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření
zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
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údajů; nebo
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VIII. Změna zákona o Ústavním soudu
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 25b
Zpracovávání osobních údajů

Celex č.

32016L0680

(1) Ústavní soud může zpracovávat osobní údaje, pokud je
to nezbytné pro plnění jeho úkolů. Osobní údaje může
zpracovávat i k jinému účelu, než pro který byly původně
shromážděny.
(2) Ústavní soud může předávat nebo zpřístupňovat osobní
údaje orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 4 odst. 1
písm. a) až c)
a odst. 2 a 4

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zásady zpracování osobních údajů
1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem;
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které
jsou zpracovávány;
2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst.
1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu s
právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie či
členského státu.

32016L0680

Čl. 8

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

32016L0680

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí
v rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

32016L0680

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 10 písm.
a)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.

§ 25c

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nevykonává činnost 32016L0680
ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů Ústavním
soudem, které souvisí s rozhodovací činností Ústavního
soudu a jinými činnostmi s tím nezbytně spojenými.

Čl. 32 odst. 1

§ 25d

(1) Soulad postupu Ústavního soudu s právními předpisy v 32016L0680
oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních
údajů, jsou-li zpracovávány v souvislosti s rozhodovací
činností Ústavního soudu a jinými činnostmi s tím
nezbytně spojenými, sleduje zaměstnanec určený
předsedou Ústavního soudu; zjistí-li nedostatky, vyrozumí
o tom správce nebo zpracovatele a uvede, jak je napravit.
(2) Zaměstnanec určený podle odstavce 1 přijímá podněty 32016R0679
týkající se zpracování osobních údajů a informuje o
způsobu jejich vyřízení toho, kdo podnět učinil, tak, aby
předcházel ohrožení
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech,
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku,
c) ochrany utajovaných informací, nebo
d) oprávněných zájmů třetí osoby.

Čl. 45 odst. 2

Příslušnost
2. Každý členský stát stanoví, že žádný dozorový úřad není příslušný k dozoru nad
operacemi zpracování, které provádějí soudy v rámci svých soudních pravomocí.
Členské státy mohou stanovit, že jejich dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru
nad operacemi zpracování, které provádějí jiné nezávislé justiční orgány v rámci
svých justičních pravomocí.

Čl. 55 odst. 3

Příslušnost
3. Dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, které
provádějí soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 25e

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

(1) Ustanovení čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu 32016R0679
čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/6799) se ve vztahu k osobním údajům, které jsou
zpracovávány Ústavním soudem v souvislosti s jeho
rozhodovací činností a jinými činnostmi s tím nezbytně
spojenými za účelem výkonu jeho pravomoci, nepoužijí,
je-li to nezbytné pro zajištění
a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech,
b) ochrany nezávislosti soudů a soudců,
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,
nebo
d) vymáhání soukromoprávních nároků.
(2) Ústavní soud bez zbytečného odkladu vyrozumí subjekt
údajů, který uplatnil práva stanovená v čl. 12 až 22 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o uplatnění
výjimky podle odstavce 1.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 23

Odpovídající předpis EU
Obsah

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b)obranu;
c)veřejnou bezpečnost;
d)prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e)jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f)ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g)prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h)monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
i)ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j)vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní
ustanovení, alespoň, je-li to relevantní, pokud jde o:
a)účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b)kategorie osobních údajů;
c)rozsah zavedených omezení;
d)záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich
protiprávnímu předání;
e)specifikaci správců nebo kategorie správců;
f)doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování nebo
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Souvisí-li předmět řízení bezprostředně s otázkou ochrany 32016R0679
osobních údajů, soudce zpravodaj bez zbytečného odkladu
zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. a)
Ústavy také Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytne
mu lhůtu k vyjádření k návrhu.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

kategorie zpracování;
g)rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h)právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto informování
nemůže být na újmu účelu omezení.
ČL. 58 odst. 5 5. Každý členský stát v právních předpisech stanoví, že jeho dozorový úřad má
pravomoc upozornit na porušení tohoto nařízení justiční orgány, a pokud je to
vhodné, zahájit soudní řízení či se do něj jinak zapojit s cílem vymoci dodržení
tohoto nařízení.
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IX. Změna zákona o státním zastupitelství
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 12i odst.
32009D0426
Zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím
1 až 5
(1) Státní zastupitelství může zpracovávat osobní údaje,
pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti. Osobní
údaje může zpracovávat i k jinému účelu, než pro který
byly původně shromážděny.
(2) Státní zastupitelství může zpřístupňovat nebo předávat
osobní údaje
32009D0426
a) orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech,
b) orgánům a osobám provozujícím zařízení, ve kterém je
podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda,
jde-li o místa, kde státní zastupitelství v zákonem
stanovených případech vykonává dozor, plní jiné úkoly
vyplývající z právních předpisů nebo kam předává osobu,
anebo osobám, které v takovém místě zajišťují výkon
omezení osobní svobody, nebo
32016L0680
c) soudům v souvislosti s jeho účastí v řízení při výkonu
jiné než trestní působnosti a orgánům veřejné správy pro
výkon jejich působnosti.
(3) Nejvyšší státní zastupitelství je správcem centrální
evidence stíhaných osob, v níž jsou za účelem předcházení,
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření,
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a
věcech, zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:
a) spisová značka a označení orgánu, který evidovaný úkon
učinil,
b) identifikační údaje osoby, proti které se trestní řízení

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 9a odst. 2

Pravomoci národního člena na vnitrostátní úrovni
2. Každý členský stát určí povahu a rozsah pravomocí svého národního člena
v oblasti justiční spolupráce týkající se tohoto členského státu. Každý členský stát
však svěří svému národnímu členovi alespoň pravomoci popsané v článku 9b a s
výhradou článku 9e pravomoci popsané v článcích 9c a 9d, které by měl na
vnitrostátní úrovni k dispozici jako soudce, státní zástupce či policista.

Čl. 9b

Běžné pravomoci
1. Národní členové jakožto příslušné vnitrostátní orgány jsou oprávněni obdržet,
předat, usnadnit a poskytnout dodatečné informace a provést navazující činnosti
v souvislosti s výkonem žádostí a rozhodnutí o justiční spolupráci, včetně nástrojů
uvádějících v účinek zásadu vzájemného uznávání. Jsou-li vykonávány pravomoci
uvedené v tomto odstavci, je příslušný vnitrostátní orgán neprodleně uvědomen.
2. V případě částečného či nedostatečného výkonu žádosti o justiční spolupráci jsou
národní členové jakožto příslušné vnitrostátní orgány oprávněni požádat příslušný
vnitrostátní orgán svého členského státu o dodatečná opatření za účelem úplného
výkonu žádosti.

Čl. 4 odst. 1
písm. a) až c)
a odst. 2

Zásady zpracování osobních údajů
1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem;
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které
jsou zpracovávány;
2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst.
1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu s
právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie či
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Celex č.

vede,
c) identifikační údaje poškozených a dalších osob na
32016L0680
trestním řízení zúčastněných,
d) právní kvalifikace skutku, pro který se trestní řízení
vede, s vyznačením jejích změn a
e) rozhodnutí, opatření a příkazy vztahující se k osobě,
proti které se řízení vede, včetně údajů o jejich výkonu.
(4) Centrální evidence stíhaných osob je neveřejná. Přístup 32016L0680
do centrální evidence stíhaných osob mají pouze státní
zastupitelství pro potřeby výkonu své působnosti a ostatní
orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační
služba pro účely trestního řízení. Pro účely plnění úkolů v
Eurojustu má přístup do centrální evidence stíhaných osob
také národní člen Eurojustu. Pro účely plnění úkolů podle
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních lze údaje z centrální evidence stíhaných osob v
nezbytném rozsahu poskytnout na vyžádání též
32016L0680
ministerstvu.
(5) Osobní údaje vedené v centrální evidenci stíhaných
osob se vymažou po uplynutí skartační lhůty spisu, ve
kterém byl učiněn úkon, na základě kterého byl záznam
osobních údajů v centrální evidenci stíhaných osob
proveden.
32016L0680

§ 12k

Nejvyšší státní zástupce jmenuje pověřence pro ochranu 32016R0679

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

členského státu.
Čl. 5

Doba uložení osobních údajů a přezkum
Členské státy stanoví, že budou určeny přiměřené lhůty pro výmaz osobních údajů
nebo pro pravidelný přezkum potřeby uložení osobních údajů. Jejich dodržování
zajistí procesní opatření.

Čl. 8

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí
v rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 10 písm.
a)

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;

Čl. 37 odst. 3

3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem,
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§ 12l
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§ 12m
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Celex č.

osobních údajů pro celou soustavu státního zastupitelství;
úkoly tohoto pověřence může na základě písemné dohody
státního zastupitelství a ministerstva vykonávat pověřenec
pro ochranu osobních údajů ministerstva. Činnost
pověřence podle věty první nezahrnuje činnosti ve vztahu
ke zpracovávání osobních údajů státním zastupitelstvím, 32016L0680
které jsou nezbytné pro výkon působnosti státního
zastupitelství v oblasti předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech.
(2) Nejvyšší státní zastupitelství vyrozumí o způsobu 32016L0680
vyřízení podání týkajícího se ochrany osobních údajů toho,
kdo jej učinil, tak, aby předcházelo ohrožení
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání,
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
včetně pátrání po osobách a věcech,
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku,
c) ochrany utajovaných informací, nebo
d) oprávněných zájmů třetí osoby.
Ustanovení § 26 odst. 2 až 4 a § 27 odst. 3 až 6 zákona 32016R0679
č. .../2018 Sb., o zpracování osobních údajů, se použijí i na
vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, výmaz
nebo omezení zpracování podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/67910).

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný
pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.

Čl. 32 odst. 1

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.

Čl. 15 odst. 1

Omezení práva na přístup
1. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která přístup subjektů údajů
k informacím úplně nebo částečně omezují v takovém rozsahu a na takovou dobu,
jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům
a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpečnost;
d) chránit národní bezpečnost;
e) chránit práva a svobody druhých.

23 odst. 1

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
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c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
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X. Změna zákona o Rejstříku trestů
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 2 odst. 5 (5) Rejstřík trestů může zpracovávat osobní údaje, pokud je 32016L0680
to nezbytné pro výkon jeho působnosti.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 8

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

§ 2b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Rejstřík
trestů zpracovává pro výkon své působnosti v oblasti
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech, (dále jen „pověřenec“) jmenuje ředitel
zaměstnance zařazeného v Rejstříku trestů, který je
odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci
2.
(2) Pověřenec
a) poskytuje v Rejstříku trestů informace a poradenství o
povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně

32016L0680

Čl. 10 písm.
a)

32016L0680

Čl. 32

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe
v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
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Celex č.

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle zákona 32016L0680
upravujícího zpracování osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a
rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů a
c) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů a spolupracuje s ním.
(3) Rejstřík trestů zajistí pověřenci odpovídající podmínky
k řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním
údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat odborné 32016L0680
vědomosti a dovednosti. Rejstřík trestů rovněž zajistí, aby
byl pověřenec informován o všech připravovaných a
prováděných činnostech zpracování osobních údajů.
(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě
písemné dohody Rejstříku trestů a Ministerstva
spravedlnosti vykonávat pověřenec určený podle trestního
řádu.

§ 15a odst. (1) V případech, kdy byly z evidence Rejstříku trestů 32016L0680
1 písm. c), poskytnuty údaje nezbytné pro zajišťování
e) a f)
c) veřejné bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,
e) výkonu trestů a ochranných opatření,
f) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku,

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 33

Odpovídající předpis EU
Obsah

Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů,
k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.

Čl. 34

Čl. 15 odst. 1

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států
v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.
Omezení práva na přístup
1. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která přístup subjektů údajů
k informacím úplně nebo částečně omezují v takovém rozsahu a na takovou dobu,
jak je to v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům
a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů;
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c) chránit veřejnou bezpečnost;
d) chránit národní bezpečnost;
e) chránit práva a svobody druhých.
32016L0680

Čl. 16 odst. 4

4. Členské státy stanoví, že správce informuje subjekt údajů písemně o jakémkoli
odmítnutí opravy či výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a o důvodech
tohoto odmítnutí. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která povinnost
poskytnout tyto informace úplně nebo částečně omezují v takovém rozsahu, jak je to
v demokratické společnosti s náležitým přihlédnutím k základním právům
a oprávněným zájmům dotčené fyzické osoby nutné a přiměřené, s cílem:
a) zabránit maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;
b) zabránit nepříznivému ovlivňování prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů;
c) chránit veřejnou bezpečnost;
d) chránit národní bezpečnost;
e) chránit práva a svobody druhých.
Členské státy stanoví, že správce informuje subjekty údajů o možnosti podat stížnost
u dozorového úřadu nebo žádat soudní ochranu.
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Zdravotní pojišťovna při zpracování osobních údajů, k
němuž dochází v souvislosti s výkonem její působnosti
podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,

a) označí vhodným způsobem osobní údaje, jejichž přesnost
byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena
námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu
subjektu údajů, a

b) může provádět výkon svojí působnosti, nejde-li o
vydávání
rozhodnutí,
výhradně
na
základě
automatizovaného zpracování osobních údajů; popis
počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
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32016R0679

Čl. 23 odst.
1 písm. e)

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce
nebo
zpracovatele
vztahuje,
může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
…
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;

32016R0679

Čl. 18 odst.
1 písm. a)
a d)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

32016R0679

Čl. 22 odst.
1 až 4

Poznámka

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na
dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
…
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl.
21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.
1. 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.
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základě je toto zpracování prováděno, uvede zdravotní
pojišťovna v záznamech o činnosti zpracování osobních
údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od
jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se
na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná
opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných
zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede
správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod
a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na
lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a
práva napadnout rozhodnutí.
4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o zvláštní
kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se
neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena
vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a
oprávněných zájmů subjektu údajů.
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XII. Změna zákona o civilním letectví
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681
Pozn. pod
32016L0681
ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence
čarou č. 1 cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a
stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné
činnosti.

§ 2 odst.
15

(15) Jmennou evidencí cestujících se rozumí záznamy
32016L0681
cestovních požadavků cestujících obsažených v
rezervačním systému leteckého dopravce, kontrolním
systému odletů používaném leteckým dopravcem pro
přihlášení cestujících k letu nebo v obdobném systému
leteckého dopravce, které zahrnují veškeré údaje
poskytnuté cestujícím nebo jeho jménem leteckému
dopravci za účelem zpracování a kontroly rezervace míst
pro konkrétní let.
Předávání údajů ze jmenné evidence cestujících

§ 69a

32016L0681

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 18 odst. 1

Čl. 3 odst. 5

„jmennou evidencí cestujících (dále jen „PNR“)“ evidence cestovních požadavků
každého cestujícího, která obsahuje všechny potřebné informace, jež umožňují
rezervujícím a zúčastněným leteckým dopravcům zpracovávat a kontrolovat
rezervace u každé cesty rezervované kterýmkoliv cestujícím nebo jeho jménem bez
ohledu na to, zda je uvedena v rezervačních systémech, kontrolních systémech odletů
užívaných pro přihlášení cestujících k letu nebo jiných rovnocenných systémech
poskytujících stejné funkce;

Čl. 2

1. Jestliže se členský stát rozhodne používat tuto směrnici na lety uvnitř EU,
oznámí to písemně Komisi. Členský stát může toto oznámení učinit nebo odvolat
kdykoliv. Komise toto oznámení a případné odvolání zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie.
2. Pokud je učiněno oznámení uvedené v odstavci 1, použijí se všechna ustanovení
této směrnice na lety uvnitř EU, jako by se jednalo o lety mimo EU, a na údaje PNR
na letech uvnitř EU, jakoby se jednalo o údaje PNR na letech mimo EU.
3. Členský stát se může rozhodnout, že tuto směrnici bude uplatňovat pouze na
vybrané lety uvnitř EU. V okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí členský stát určí lety,
které považuje za nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Členský stát se může
kdykoliv rozhodnout změnit výběr takto určených letů uvnitř EU.

24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu a

b)
bezprostředně po nástupu cestujících na palubu
letadla připraveného k odletu.
(2)
Údaje ze jmenné evidence cestujících týkající se
letu uskutečňovaného leteckým dopravcem z území

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí do 25. května 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví
členské státy.

(1)
Letecký dopravce předá útvaru Policie České
republiky údaje ze jmenné evidence cestujících, které
shromažďuje při své obvyklé činnosti a které se týkají jím
uskutečňovaného letu se vzletem, mezipřistáním nebo
přistáním na území České republiky. Letecký dopravce
tyto údaje předá elektronicky nebo, není-li to technicky
možné, jiným vhodným způsobem, a to ve lhůtě
a)

Odpovídající předpis EU
Obsah

32016L0681

Čl. 3 odst. 3

„letem uvnitř EU“ jakýkoliv plánovaný nebo neplánovaný let provozovaný leteckým
dopravcem z území členského státu, jenž má přistát na území jednoho nebo několika
jiných členských států bez mezipřistání na území třetí země;
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členského státu Evropské unie s přistáním na území
jednoho nebo několika jiných členských států Evropské
unie bez mezipřistání mimo členské státy Evropské unie je 32016L0681
letecký dopravce povinen předat podle odstavce 1 jen
tehdy, jde-li o let zveřejněný v Úředním věstníku Evropské
unie.
(3)
Údaje ze jmenné evidence cestujících předávané
bezprostředně po nástupu cestujících na palubu letadla
připraveného k odletu může letecký dopravce předat
rovněž formou aktualizace údajů předaných ve stanovené
lhůtě před plánovaným časem odletu.
(4)
Údaje ze jmenné evidence cestujících, které
letecký dopravce předává podle odstavce 1, předá letecký
dopravce Policii České republiky rovněž na její žádost v
souvislosti s konkrétním ohrožením protiprávním činem, a
to neprodleně po doručení žádosti.
(5)

Údaje ze jmenné evidence cestujících jsou

a)
rezervační kód pro jednotlivý záznam ve jmenné
evidenci cestujících,
b)

datum rezervace a datum vystavení letenky,

c)

datum plánované cesty,

d)

jméno nebo jména a příjmení cestujícího,

e)

adresa a kontaktní informace o cestujícím,

f)
veškeré údaje o provedené platbě za poskytnuté
služby,
g)
veškeré údaje o průběhu letu pro jednotlivý
záznam ve jmenné evidenci cestujících,
h)

veškeré údaje o věrnostním programu cestujícího,

Odpovídající předpis EU
Obsah

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 8

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby letečtí dopravci
předávali metodou „dodávání“ údaje PNR uvedené v příloze I v rozsahu, v jakém je
již shromáždili v průběhu své obvyklé činnosti, do databáze útvaru pro informace
o cestujících toho členského státu, na jehož území bude let přistávat nebo z jehož
území bude let zahájen. V případech, kdy je let označen sdíleným kódem mezi
jedním nebo více leteckými dopravci, nese povinnost předávat údaje jmenné
evidence o všech cestujících daného letu letecký dopravce, který let provozuje.
V případech, kdy let mimo EU zahrnuje jedno či více mezipřistání na letištích
členských států, předá letecký dopravce údaje jmenné evidence o všech cestujících
útvarům pro informace o cestujících všech dotčených členských států. To platí
i tehdy, když jedno či více mezipřistání na letištích různých členských států zahrnuje
let uvnitř EU, avšak pouze ve vztahu ke členským státům, jež shromažďují údaje
PNR na letech uvnitř EU.
2. V případě, že letečtí dopravci shromáždili údaje API uvedené v bodě 18 přílohy
I, avšak neuchovávají je stejnými technickými prostředky, jakými uchovávají ostatní
údaje PNR, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby letečtí
dopravci tyto údaje předali metodou „dodávání“ útvaru pro informace o cestujících
členských států uvedených v odstavci 1. V případě takového předání se na tyto údaje
API vztahují všechna ustanovení této směrnice.
3. Letečtí dopravci předávají údaje PNR elektronicky za použití společných
protokolů a podporovaných datových formátů přijatých přezkumným postupem
uvedeným v čl. 17 odst. 2, nebo, v případě technické poruchy, jakýmikoliv jinými
vhodnými prostředky zajišťujícími odpovídající úroveň bezpečnosti:
a)

24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu; a
b) bezprostředně po uzavření letu, to znamená bezprostředně po nástupu
cestujících na palubu letadla připraveného k odletu, kdy již není možné, aby
cestující nastoupili na palubu nebo ji opustili.

4. Členské státy leteckým dopravcům umožní, aby předání údajů podle odst. 3
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i)
identifikační
cestovní agentury,

kód

cestovní
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Ustanovení
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písm. b) omezili na aktualizaci předání podle písm. a) uvedeného odstavce.

nebo

5. Je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní a skutečné
ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností,
předají letečtí dopravci v jednotlivých případech na žádost útvaru pro informace
o cestujících v souladu s vnitrostátním právem údaje PNR i v jiných okamžicích, než
jsou uvedeny v odstavci 3.

j)
veškeré údaje o stavu odbavení cestujícího,
potvrzení jeho odletu a o případech, kdy se cestující
nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště
bez rezervace,
k)

veškeré údaje o vyčlenění cestujícího z rezervace,

l)
veškeré údaje o nezletilých osobách cestujících
32016L0681
bez doprovodu,
m)
veškeré údaje obsažené v položce „obecné
poznámky“ v rezervačním systému leteckého dopravce,
n)
číslo vystavené letenky, datum a místo jejího
vystavení, identifikační kód vystavující cestovní kanceláře
a veškeré údaje z automatizovaného systému cen a
rezervačních podmínek leteckého dopravce,
o)

číslo sedadla a veškeré další informace o sedadle,

p)
kód leteckého dopravce uváděný
společného označování linek,
q)

Odpovídající předpis EU
Obsah

v rámci

veškeré údaje o zavazadlech,

Údaje PNR shromažďované leteckými dopravci
Příloha I

1. Lokalizační záznam PNR
2. Datum rezervace/vystavení letenky
3. Datum (data) zamýšlené cesty
4. Jméno (jména)
5. Adresa a kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailová adresa)
6. Veškeré informace o způsobech platby, včetně zúčtovací adresy
7. Úplná trasa pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících
8. Informace o věrnostním programu cestujícího
9. Cestovní agentura nebo zprostředkovatel

r)
počet a jména a příjmení cestujících v rámci
jednotlivého záznamu ve jmenné evidenci cestujících,

10. Situace cestujícího včetně potvrzení odletu, odbavení, informací o případech, kdy
se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace.

s)
až i) a

údaje o cestujících uvedené v § 69 odst. 2 písm. a)

11. Rozčleněné nebo rozdělené informace PNR

t)
s).“.

jakékoli změny údajů uvedených v písm. a) až

12. Obecné poznámky (včetně všech dostupných informací o nezletilých osobách
mladších 18 let bez doprovodu, jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, věk, jazyk
(jazyky), kterým (kterými) hovoří, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při odletu a
vztah k nezletilému, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při příletu a vztah k
nezletilému, zprostředkovatel při odletu a příletu)
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

13. Informace o vystavení letenky, včetně čísla letenky, data vystavení letenky a
jednosměrných letenek, a obsah rubrik ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
14. Číslo sedadla a jiné informace o sedadle
15. Informace o sdílení kódů.
16. Veškeré informace o zavazadlech
17. Počet a další jména cestujících v rámci jednoho záznamu PNR.
18. Veškeré shromážděné údaje API (včetně typu, čísla, země vydání a data pozbytí
platnosti dokladu totožnosti, státní příslušnosti, příjmení, jména, pohlaví, data
narození, letecké společnosti, čísla letu, data odletu, data příletu, místa odletu, místa
příletu, času odletu a času příletu)
19. Všechny předchozí změny záznamů PNR uvedených pod body 1 až 18.
§ 93 odst. b) jako letecký dopravce v rozporu s § 69a odst. 1, 2 nebo 32016L0681
4
4 nepředá jím shromážděné údaje, nepředá tyto údaje ve
stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,

Čl. 14

Členské státy přijmou pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění,
aby byly tyto sankce uplatňovány.
Členské státy zejména stanoví pravidla pro sankce, včetně finančních sankcí, pro
letecké dopravce, kteří nepředávají údaje podle článku 8, nebo tak nečiní
v požadovaném formátu.
Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

§ 93 odst. 5) Za přestupek lze uložit pokutu
32016L0681
5
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm.
c), odstavce 2 písm. b) nebo písm. d) bodu 5, odstavce 3
písm. a), písm. b) bodu 2, písm. f) bodu 1, 5 nebo 6 nebo
písm. h) bodu 1 až 7 nebo odstavce 4 písm. a), b) nebo c)
odstavce 4 písm. a), b), c) nebo d),

Čl. 14

Členské státy přijmou pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění,
aby byly tyto sankce uplatňovány.
Členské státy zejména stanoví pravidla pro sankce, včetně finančních sankcí, pro
letecké dopravce, kteří nepředávají údaje podle článku 8, nebo tak nečiní
v požadovaném formátu.
Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
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XIII. Změna zákona o Probační a mediační službě
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 4a
(1) Probační a mediační služba může zpracovávat osobní 32016L0680
údaje, pokud je to nezbytné pro výkon její působnosti.
Osobní údaje může zpracovávat i k jinému účelu, než pro
který byly původně shromážděny.
(2) Probační a mediační služba může předávat nebo
zpřístupňovat osobní údaje orgánům příslušným k
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech. Probační a mediační služba může
předávat nebo zpřístupňovat osobní údaje, které získala při
výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění
úkolů v rámci jejich působnosti.
32016L0680

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 4 odst. 1
písm. a) až c)
a odst. 2

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zásady zpracování osobních údajů
1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem;
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které
jsou zpracovávány;
2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1
odst. 1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu
s právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie
či členského státu.

Čl. 8

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

32016L0680

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí
v rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

32016L0680

§ 4b

(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které 32016L0680
Probační a mediační služba zpracovává pro výkon své
působnosti v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování
trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech (dále jen „pověřenec“),
jmenuje ředitel Probační a mediační služby zaměstnance
Probační a mediační služby, který je odborně připraven pro
plnění úkolů uvedených v odstavci 2.
(2) Pověřenec
a) poskytuje v Probační a mediační službě informace a
poradenství o povinnostech v oblasti ochrany osobních
údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a 32016L0680
rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů a
c) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů a spolupracuje s ním.
(3) Probační a mediační služba zajistí pověřenci
odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho úkolů,
včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a
možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 10 písm.
a)

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;

Čl. 32

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe
v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.

Čl. 33

Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů,
k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.

37

Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Probační a mediační služba rovněž zajistí, aby byl 32016L0680
pověřenec informován o všech připravovaných a
prováděných činnostech zpracování osobních údajů.
(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může
na základě písemné dohody Probační a mediační služby a
ministerstva vykonávat pověřenec určený podle trestního
řádu.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 34

Odpovídající předpis EU
Obsah

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států
v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.
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XIV. Změna zákona o soudech a soudcích
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 122b
Zpracovávání osobních údajů soudy

Celex č.

32016L0680

(1) Soudy mohou zpracovávat osobní údaje, pokud je to
nezbytné pro výkon jejich působnosti. Soudy mohou
zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než pro který
byly původně shromážděny.
(2) Soudy mohou předávat nebo zpřístupňovat osobní
údaje orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech. Soudy mohou též
předávat nebo zpřístupňovat osobní údaje, které získaly při
výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění
úkolů v rámci jejich působnosti.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 4 odst. 1
písm. a) až c)
a odst. 2 a 4

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zásady zpracování osobních údajů
1. Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje:
a) zpracovávány zákonným a korektním způsobem;
b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly
zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které
jsou zpracovávány;
2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst.
1 jiný než účel, pro nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné, pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní údaje pro takový účel v souladu s
právem Unie či členského státu a
b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a přiměřené v souladu s právem Unie či
členského státu.

32016L0680

Čl. 8

Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné
ke splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1
odst. 1 a v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo
členského státu.
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

32016L0680

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí
v rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

§122c

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

(1) Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen
„pověřenec“) nevykonává činnost ve vztahu ke
zpracovávání osobních údajů soudem, které jsou potřebné
pro výkon působnosti soudu v oblasti předcházení,
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření,
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a
věcech, a za účelem projednávání a rozhodování sporů a
jiných věcí a pro činnosti s tím nezbytně spojené patřící do
jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním
řízení, zákonů o soudním řízení správním a v dalších
případech stanovených zákonem nebo mezinárodní
smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena.
(2) Soudy se mohou písemně dohodnout, že úkoly
pověřence podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího ochranu osobních údajů12) vykonává
pověřenec určený určitým soudem. Soudy a ministerstvo se
mohou písemně dohodnout, že tyto úkoly vykonává
pověřenec určený ministerstvem.

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů
o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy,
pokud je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů
a: a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem,
může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný
pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.

32016L0680

Čl. 10 písm.
a)

32016R0679

Čl. 37 odst. 3

32016L0680

Čl. 32 odst. 1

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.

32016L0680

Čl. 32 odst. 3

3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

32016R0679

Čl. 37 odst. 3

3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem,
může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný
pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

§ 122d

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

(1) Orgán k tomu určený sleduje soulad postupu soudu s 32016L0680
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při
zpracování osobních údajů, jsou-li zpracovávány v
souvislosti s předcházením, vyhledáváním a odhalováním
trestné činnosti a stíháním trestných činů, výkonem trestů a
ochranných opatření, zajišťováním bezpečnosti České
republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech, nebo s činností soudů 32016R0679
související s projednáváním a rozhodováním sporů a jiných
věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do
jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním
řízení, zákonů o soudním řízení správním a v dalších
případech stanovených zákonem nebo mezinárodní
smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena. Zjistí-li
nedostatky, vyrozumí o tom příslušného správce nebo
zpracovatele a uvede, jak je napravit.
(2) Orgánem podle odstavce 1 se rozumí v případě
sledování postupu okresního soudu krajský soud, do jehož
obvodu okresní soud patří v případě sledování postupu
krajského soudu vrchní soud, do jehož obvodu krajský
soud patří a v případě sledování postupu vrchního soudu
Nejvyšší soud.
(3) V případě Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu se orgánem podle odstavce 1 rozumí zaměstnanec
určený jeho předsedou.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 45 odst. 2

Příslušnost
2. Každý členský stát stanoví, že žádný dozorový úřad není příslušný k dozoru nad
operacemi zpracování, které provádějí soudy v rámci svých soudních pravomocí.
Členské státy mohou stanovit, že jejich dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru
nad operacemi zpracování, které provádějí jiné nezávislé justiční orgány v rámci
svých justičních pravomocí.

Čl. 55 odst. 3

Příslušnost
3. Dozorové úřady nejsou příslušné k dozoru nad operacemi zpracování, které
provádějí soudy jednající v rámci svých soudních pravomocí.
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

§ 122e

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah
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(4) Orgán podle odstavce 1 přijímá podněty týkající se
zpracování osobních údajů a informuje o způsobu jejich
vyřízení tak, aby předcházel ohrožení
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech,
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání,
které má znaky přestupku,
c) ochrany utajovaných informací, nebo
d) oprávněných zájmů třetí osoby.
(1) Ustanovení čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu 32016R0679
čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 se ve vztahu k osobním údajům, které jsou
zpracovávány soudy v souvislosti s jejich rozhodovací
činností a jinými činnostmi s tím nezbytně spojenými za
účelem výkonu jejich pravomoci, nepoužijí, je-li to
nezbytné pro zajištění
a) předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných
opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky,
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech,
b) ochrany nezávislosti soudů a soudců,
c) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,
nebo
d) vymáhání soukromoprávních nároků.
(2) Soud bez zbytečného odkladu vyrozumí subjekt údajů,
který uplatnil práva stanovená v čl. 12 až 22 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o uplatnění
výjimky podle odstavce 1.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 23

Odpovídající předpis EU
Obsah

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b)obranu;
c)veřejnou bezpečnost;
d)prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e)jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f)ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g)prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h)monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

i)ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j)vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní
ustanovení, alespoň, je-li to relevantní, pokud jde o:
a)účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b)kategorie osobních údajů;
c)rozsah zavedených omezení;
d)záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich
protiprávnímu předání;
e)specifikaci správců nebo kategorie správců;
f)doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování nebo
kategorie zpracování;
g)rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h)právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto informování
nemůže být na újmu účelu omezení.
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XV. Změna soudního řádu správního
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 35
(7) Ve věcech ochrany osobních údajů se může dát subjekt 32016R0679
údajů v řízení zastupovat též právnickou osobou, jejíž zisk
se nerozděluje a k jejímž činnostem uvedeným v
zakladatelském právním jednání patří ochrana práv
subjektů údajů; za právnickou osobu jedná k tomu
pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle
zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 80 odst. 1

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zastupování subjektů údajů
1. Subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež
byly řádně založeny v souladu s právem některého členského státu, jejichž statutární
cíle jsou ve veřejném zájmu a jež vyvíjejí činnost v oblasti ochrany práv a svobod
subjektů údajů ohledně ochrany jejich osobních údajů, aby jeho jménem podal
stížnost, uplatnil práva uvedená v článcích 77, 78 a 79 a, pokud tak stanoví právo
členského státu, uplatnil právo na odškodnění podle článku 82.

Zastupování subjektů údajů
32016L0680

Čl. 55

Členské státy v souladu s procesním právem členského státu stanoví, že subjekt
údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, jež byly řádně
založeny v souladu s právem některého členského státu, jejichž statutární cíle jsou ve
veřejném zájmu a jež jsou činné v oblasti práv a svobod subjektů údajů ohledně
ochrany jejich osobních údajů, aby jeho jménem podal stížnost a uplatnil práva
uvedená v článcích 52, 53 a 54.
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XVI. Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
§ 133a písm. a)

Odpovídající předpis EU

Obsah
Celex č.
Garanční fond při zpracování osobních údajů
32016R0679
a) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že
subjekt údajů popírá jejich přesnost nebo vznesl námitku
proti tomuto zpracování, a

Ustanovení
Obsah
čl. 18 odst. 1 písm. 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
a)
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na
dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
čl. 18 odst. 1 písm. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21
d)
odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce
převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
čl. 23 odst. 1 písm.
e)

§ 133a písm. b)

b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i
32016R0679
výhradně na základě automatizovaného zpracování
osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová
kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno,
uvede Garanční fond v záznamech o činnosti zpracování
osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho
roku od posledního použití pro zpracování osobních
údajů.

čl. 22 odst. 1

1.

Právo Unie nebo členského státu, které se na správce
nebo zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím
legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v
článku 5, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku
odpovídají právům a povinnostem stanoveným v
článcích 12 až 22, jestliže takové omezení respektuje
podstatu základních práv a svobod a představuje
nezbytné a přiměřené opatření v demokratické
společnosti s cílem zajistit:
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo
členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční
zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních,
rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a
sociálního zabezpečení;
1. 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.

čl. 22 odst. 2 písm. 2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
b)
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na
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správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření
zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
údajů; nebo
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XVII. Změna zákona o archivnictví
Navrhovaný právní předpis

Ustanovení
§ 64

Obsah

Odpovídající předpis EU

Celex č.

Ustanovení

(3) Určení původci evidují dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem v 32016R0679
evidenční pomůcce. Záznam o dokumentu v evidenční pomůcce určení původci
spojí s dokumentem jednoznačným identifikátorem.
(4) Vykonávají-li určení původci spisovou službu v elektronické podobě v
elektronickém systému spisové služby, vedou jako samostatnou funkční část
evidenční pomůcky jmenný rejstřík v elektronické podobě určený pro
automatické zpracovávání údajů o odesílatelích a adresátech dokumentů
evidovaných v evidenční pomůcce a jiných osobách, jichž se dokumenty
evidované v evidenční pomůcce týkají. Vykonávají-li určení původci spisovou
službu v listinné podobě, mohou vést jako samostatnou funkční část evidenční
pomůcky jmenný rejstřík v listinné podobě určený pro zpracovávání údajů o
odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a jiných
osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají.
(5) Určení původci vedou ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu, adresátu
dokumentu nebo jiné osobě, jíž se dokument týká, alespoň
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
b) jméno, popřípadě jmena a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu
podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,
c) obchodní firmu nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu zapsanou v
obchodním rejstříku nebo právnickou osobu,
d) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
e) identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena, a
f) bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby, pokud byl
určeným původcem přidělen.
(6) Určení původci mohou vést ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu
nebo adresátu dokumentu, který je fyzickou osobou, a o jiné fyzické osobě, jíž se
dokument týká, aniž by byl vyžadován jejich souhlas, údaje spadající do
minimálního souboru osobních identifikačních údajů jedinečně identifikujících
fyzickou nebo právnickou osobu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího rámec interoperability37), nejde-li o údaje podle odstavce 5.
(7) Určení původci stanoví nejvýše tříletou skartační lhůtu pro údaje o fyzické
osobě vedené ve jmenném rejstříku počínající běžet předáním dokumentů a spisů,

Čl. 15 odst. 1

Obsah
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení,
zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má
právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní
údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména
příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních
organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo
výmaz osobních údajů týkajících se subjektu
údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo
vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních
údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.
22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných
důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
1. Minimální soubor osobních identifikačních údajů
jedinečně
identifikujících
fyzickou
nebo
právnickou osobu musí v případě, že se používá
v přeshraničním kontextu, splňovat požadavky
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ke kterým se údaje o fyzické osobě vztahovaly, nebo archivu nebo jejich
zničením.
(8) Určení původci jsou oprávněni využívat pro účely vedení jmenného rejstříku
údaje o odesílateli dokumentu, adresátu dokumentu nebo jiné fyzické osobě, jíž
se dokument týká, pokud je jejich zdrojem jimi vedený spis.
32015R1501

stanovené v příloze.

Čl. 11

2. Minimální soubor údajů týkající se fyzické osoby,
která zastupuje právnickou osobu, musí v
případě, že se používá v přeshraničním kontextu,
obsahovat kombinaci atributů uvedených v
příloze pro fyzické osoby a právnické osoby.
3. Údaje se přenášejí v původním písmu a v případě
potřeby rovněž přepsané do latinky.
1. Minimální soubor údajů pro fyzické osoby
Minimální soubor údajů pro fyzické osoby musí
obsahovat všechny tyto povinné atributy:
a) současné (současná) příjmení;
b) současné jméno (jména);
c) datum narození;
d) jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím
členským státem v souladu s technickými
specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace
a pokud možno následně neměnný.

Příloha

Minimální soubor údajů pro fyzické osoby může
obsahovat jeden nebo více těchto dalších
atributů:
a) jméno (jména) a příjmení při narození;
b) místo narození;
c) současnou adresu;
d) pohlaví.
2. Minimální soubor údajů pro právnické osoby
Minimální soubor údajů pro právnické osoby musí
obsahovat všechny tyto povinné atributy:
a) současný oficiální název;
b) jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím
členským státem v souladu s technickými
specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace
a pokud možno následně neměnný.
Minimální soubor údajů pro právnické osoby může
obsahovat jeden nebo více těchto dalších
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Čl. … bod 6

(4) Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům obsaženým v archiváliích 32016R0679
podle čl. 15 a v jemu odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů38) se vykonává pouze
nahlížením do archiválií podle tohoto zákona.
(5) Ustanovení čl. 16 a čl. 18 až 21 a v jim odpovídajícím rozsahu čl. 5 přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů38) se
na zpracování osobních údajů pro účely archivnictví nepoužijí.

Čl. 89

atributů:
a) současnou adresu;
b) identifikační číslo pro účely DPH;
c) daňové registrační číslo;
d) identifikační kód uvedený v čl. 3 odst. 1 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES;
e) identifikační kód právnické osoby uvedený v
prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1247/2012;
f) registrační a identifikační číslo hospodářských
subjektů (EORI) uvedené v prováděcím nařízení
Komise (EU) č. 1352/2013;
g) číslo pro účely spotřebních daní stanovené v čl. 2
bodu 12 nařízení Rady (ES) č. 389/2012.
1. Zpracování pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely podléhá v
souladu s tímto nařízením vhodným zárukám
práv a svobod subjektu údajů. Tyto záruky zajistí,
aby byla zavedena technická a organizační
opatření, zejména s cílem zajistit dodržování
zásady minimalizace údajů. Tato opatření mohou
zahrnovat pseudonymizaci za podmínky, že lze
tímto způsobem splnit sledované účely. Pokud
mohou být sledované účely splněny dalším
zpracováním, které neumožňuje nebo které
přestane umožňovat identifikaci subjektů údajů,
musí být tyto účely splněny tímto způsobem.
2.

Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely, může právo Unie nebo
členského státu stanovit odchylky od práv
uvedených v článcích 15, 16, 18 a 21, s výhradou
podmínek a záruk uvedených v odstavci 1 tohoto
článku, pokud je pravděpodobné, že by daná
práva znemožnila nebo vážně ohrozila splnění
zvláštních účelů, a tyto odchylky jsou pro splnění
těchto účelů nezbytné.

3.

Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely
archivace ve veřejném zájmu, může právo Unie
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nebo členského státu stanovit odchylky od práv
uvedených v článcích 15, 16, 18, 19, 20 a 21,
s výhradou podmínek a záruk uvedených v
odstavci 1 tohoto článku, pokud je
pravděpodobné, že by daná práva znemožnila
nebo vážně ohrozila splnění zvláštních účelů, a
tyto odchylky jsou pro splnění těchto účelů
nezbytné.
4. Pokud typ zpracování uvedený v odstavcích 2 a 3
slouží zároveň k jinému účelu, povolené
odchylky se vztahují pouze na zpracování pro
účely uvedené ve zmíněných odstavcích.
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XVIII. Změna zákona o nemocenském pojištění
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 123b
(1) Orgány nemocenského pojištění zpracovávají osobní
údaje a jiné údaje, jsou-li nezbytné pro výkon jejich
působnosti. Tyto údaje orgány nemocenského pojištění
předávají dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v
rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

Odpovídající předpis EU
Celex č.
Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
32016R0679

Čl. 23 odst.
1 písm. e)

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
…
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;

32016R0679

Čl. 18 odst.
1 písm. a)
a d)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

(2) Orgány nemocenského pojištění při zpracování osobních
údajů, k němuž dochází v souvislosti s výkonem jejich
působnosti podle tohoto zákona nebo jiných právních
předpisů

a) označí pro účely dalšího zpracování vhodným způsobem
osobní údaje, jejichž správnost byla popřena nebo proti
jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto osobní
údaje dále zpracovávají i bez souhlasu osoby, které se tyto
údaje týkají,

Obsah

b) mohou provádět výkon svojí působnosti, nejedná-li se o 32016R0679
vydávání rozhodnutí, též způsobem, který je založen
výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů;
popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž

Poznámka

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to
na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;
…
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými
důvody subjektu údajů.
Čl. 22 odst.
1 až 4

1. 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
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významně dotýká.

základě je toto zpracování prováděno, uvede příslušný
orgán nemocenského pojištění v záznamech o činnosti
zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu
jednoho roku od posledního použití pro zpracování
osobních údajů osoby, které se tyto údaje týkají.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které
se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná
opatření zajišťující ochranu práv a svobod a
oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c)
provede správce údajů vhodná opatření na ochranu
práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů,
alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva
vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku
ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně
ustanovení správního řádu o stížnosti.
Čl. 21 odst.
1

4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o
zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst.
1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a
nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a
svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na
základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně
profilování založeného na těchto ustanoveních.
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XIX. Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Navrhovaný právní předpis ČR
Ustanovení

Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

Obsah

Poznámka

(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 16 odst.
2a3

Ustanovení

V § 16 odst. 2 a 3 se slovo „nejméně“ zrušuje.

32015L0849

Čl. 40

1. Členské státy vyžadují, aby povinné osoby
uchovávaly následující dokumenty a informace v souladu
s vnitrostátním právem za tím účelem, aby finanční
zpravodajské jednotky nebo jiné příslušné orgány mohly
předcházet možnému praní peněz nebo financování
terorismu, odhalovat je a vyšetřovat:
a) v případě hloubkové kontroly klienta kopii dokumentů
a informací, které jsou zapotřebí ke splnění požadavků na
hloubkovou kontrolu klienta podle kapitoly II, po dobu
pěti let od zániku jejich obchodního vztahu s klientem
nebo ode dne příležitostné transakce;
b) další doklady a záznamy transakcí skládající se z
originálů dokumentů nebo kopií přípustných pro účely
soudního řízení podle platného vnitrostátního práva, které
jsou nezbytné k identifikaci transakcí, po dobu pěti let od
zániku jejich obchodního vztahu s klientem nebo ode dne
příležitostné transakce.

Členské státy zajistí, aby povinné osoby po uplynutí dob
uchovávání uvedených v prvním pododstavci osobní
údaje smazaly, pokud vnitrostátní právní předpisy
nestanoví jinak a neurčují, za jakých podmínek povinné
osoby smějí nebo musí údaje dále uchovávat. Členské
státy mohou další uchovávání osobních údajů povolit
nebo požadovat poté, co provedou důkladné posouzení
jeho nezbytnosti a přiměřenosti, a považují-li toto další
uchovávání osobních údajů odůvodněně za nezbytné pro
předcházení, odhalování nebo vyšetřování praní peněz a
financování terorismu. Doba tohoto dalšího uchovávání
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nesmí přesáhnout dodatečných pět let.

2. Pokud k 25. červnu 2015 probíhá v některém členském
státě soudní řízení týkající se předcházení domnělému
praní peněz nebo financování terorismu nebo jeho
odhalování, vyšetřování nebo stíhání a povinná osoba má
informace nebo dokumenty vztahující se k tomuto řízení,
může je uchovávat v souladu s vnitrostátním právem
po dobu pěti let od 25. června 2015. Aniž jsou dotčeny
vnitrostátní trestněprávní předpisy týkající se důkazů
platné pro probíhající vyšetřování trestné činnosti a
soudní řízení, mohou členské státy povolit nebo
vyžadovat uchovávání takových informací nebo
dokumentů po dalších pět let, bylo-li zjištěno, že je toto
další uchovávání nezbytné a přiměřené pro předcházení,
odhalování, vyšetřování nebo stíhání domnělého praní
peněz nebo financování terorismu.

V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Po uplynutí
§ 16 odst.
této lhůty zajistí příslušný správce likvidaci uchovávaných
4
údajů a dokladů.“.

32015L0849

Čl. 40

1. Členské státy vyžadují, aby povinné osoby
uchovávaly následující dokumenty a informace v
souladu s vnitrostátním právem za tím účelem, aby
finanční zpravodajské jednotky nebo jiné příslušné
orgány mohly předcházet možnému praní peněz nebo
financování terorismu, odhalovat je a vyšetřovat:
a) v případě hloubkové kontroly klienta kopii
dokumentů a informací, které jsou zapotřebí ke
splnění požadavků na hloubkovou kontrolu klienta
podle kapitoly II, po dobu pěti let od zániku jejich
obchodního vztahu s klientem nebo ode dne
příležitostné transakce;
b) další doklady a záznamy transakcí skládající se z
originálů dokumentů nebo kopií přípustných pro účely
soudního řízení podle platného vnitrostátního práva,
které jsou nezbytné k identifikaci transakcí, po dobu
pěti let od zániku jejich obchodního vztahu s klientem
nebo ode dne příležitostné transakce.
Členské státy zajistí, aby povinné osoby po uplynutí
dob uchovávání uvedených v prvním pododstavci

54

osobní údaje smazaly, pokud vnitrostátní právní
předpisy nestanoví jinak a neurčují, za jakých
podmínek povinné osoby smějí nebo musí údaje dále
uchovávat. Členské státy mohou další uchovávání
osobních údajů povolit nebo požadovat poté, co
provedou důkladné posouzení jeho nezbytnosti a
přiměřenosti, a považují-li toto další uchovávání
osobních údajů odůvodněně za nezbytné pro
předcházení, odhalování nebo vyšetřování praní peněz
a financování terorismu. Doba tohoto dalšího
uchovávání nesmí přesáhnout dodatečných pět let.
2. Pokud k 25. červnu 2015 probíhá v některém
členském státě soudní řízení týkající se předcházení
domnělému praní peněz nebo financování terorismu
nebo jeho odhalování, vyšetřování nebo stíhání a
povinná osoba má informace nebo dokumenty
vztahující se k tomuto řízení, může je uchovávat v
souladu s vnitrostátním právem po dobu pěti let od 25.
června 2015. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní
trestněprávní předpisy týkající se důkazů platné pro
probíhající vyšetřování trestné činnosti a soudní řízení,
mohou členské státy povolit nebo vyžadovat
uchovávání takových informací nebo dokumentů po
dalších pět let, bylo-li zjištěno, že je toto další
uchovávání nezbytné a přiměřené pro předcházení,
odhalování, vyšetřování nebo stíhání domnělého praní
peněz nebo financování terorismu.
§ 17a

(1) Povinná osoba zpracovává osobní údaje v rozsahu
32016R0679
nezbytném pro plnění povinností podle tohoto zákona.
(2) Kromě informace podle § 24 odst. 2 neposkytne povinná
osoba subjektu údajů informace o zpracování osobních
údajů za účelem plnění povinností podle tohoto zákona.

Čl. 6 odst. 1
písm. c), e)

1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna
nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v
odpovídajícím rozsahu:
…
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje;
…
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
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veřejné moci, kterým je pověřen správce;
…

32015L0849

Čl. 39 odst.
1

Čl. 41 odst.
2a3

1. Povinné osoby a jejich ředitelé a zaměstnanci
nesdělí dotčenému klientovi ani jiným třetím osobám
skutečnost, že informace jsou předávány, budou
předány nebo byly předány v souladu s článkem 33
nebo 34, ani že se provádí nebo může být provedena
analýza týkající se praní peněz nebo financování
terorismu.

2. Osobní údaje smějí povinné osoby zpracovávat na
základě této směrnice pouze pro účely předcházení
praní peněz a financování terorismu, jak je uvedeno
v článku 1, a nesmějí je dále zpracovávat způsobem,
který je s těmito účely neslučitelný. Zpracovávání
osobních údajů na základě této směrnice pro jakékoli
jiné účely, například komerční, se zakazuje.
3. Povinné osoby poskytnou novým klientům
informace požadované podle článku 10 směrnice
95/46/ES před navázáním obchodního vztahu nebo
provedením příležitostné transakce. Tyto informace
obsahují zejména obecné upozornění týkající se
právních povinností povinných osob podle této
směrnice zpracovávat osobní údaje pro účely
předcházení praní peněz a financování terorismu, jak
je uvedeno v článku 1 této směrnice.

(2) Povinná osoba poskytne klientovi před navázáním
§ 24 odst.
obchodního vztahu nebo provedením obchodu mimo
2
obchodní vztah informace o zpracování osobních údajů

32016R0679

Čl. 6 odst. 2

2. Členské státy mohou zachovat nebo zavést
konkrétnější ustanovení, aby přizpůsobily používání
pravidel tohoto nařízení ohledně zpracování ke splnění
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požadované podle právních předpisů upravujících ochranu
a zpracování osobních údajů31), včetně obecného
upozornění na povinnost zpracovávat osobní údaje pro
účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.

odst. 1 písm. c) a e) tím, že přesněji určí konkrétní
požadavky na zpracování a jiná opatření k zajištění
zákonného a spravedlivého zpracování, a to i u jiných
zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování, jak
stanoví kapitola IX.
32015L0849

§31a

(1) Pověřence pro ochranu osobních údajů v Úřadu jmenuje
32016R0679
ředitel.
(2) Úřad v rozsahu nezbytném pro plnění povinností podle
tohoto zákona zpracovává osobní údaje.
(3) Úřad nevyhoví žádosti o přístup k osobním údajům,
popřípadě takové žádosti vyhoví pouze částečně, pokud by
vyhověním došlo k ohrožení
a) plnění úkolu za účelem zabránění zneužívání finančního
systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k
financování terorismu,
b) vytváření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z
trestné činnosti nebo financování terorismu, nebo
c) ochrany utajovaných informací.
(4) Pokud by vyhověním žádosti o přístup k osobním
údajům nebo sdělením o nevyhovění této žádosti, včetně
odůvodnění, došlo k ohrožení podle odstavce 3, Úřad
informuje subjekt údajů stejně jako ty žadatele, jejichž
osobní údaje nezpracovává.
(5) Úřad nevyhoví žádosti o opravu nebo výmaz osobních
údajů nebo omezení jejich zpracování, popřípadě vyhoví

Čl. 41 odst.
3

3. Povinné osoby poskytnou novým klientům
informace požadované podle článku 10 směrnice
95/46/ES před navázáním obchodního vztahu nebo
provedením příležitostné transakce. Tyto informace
obsahují zejména obecné upozornění týkající se
právních povinností povinných osob podle této
směrnice zpracovávat osobní údaje pro účely
předcházení praní peněz a financování terorismu, jak
je uvedeno v článku 1 této směrnice.

Čl. 23

1. Právo Unie nebo členského státu, které se
na správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření
v demokratické společnosti s cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;
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pouze částečně, pokud by vyhověním došlo k ohrožení
podle odstavce 3. Pokud by sdělením o nevyhovění žádosti,
včetně odůvodnění, došlo k ohrožení podle odstavce 3,
Úřad žadatele informuje tak, aby takovému ohrožení
předcházel.
(6) Úřad neoznámí porušení zabezpečení osobních údajů
subjektu údajů, popřípadě oznámí pouze v takovém
rozsahu, aby sdělením nedošlo k ohrožení podle odstavce 3.

e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání
porušování etických pravidel regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci
spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a
g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod
druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1
zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li
to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování; b)
kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu
přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců; f) doby
uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a
účely zpracování nebo kategorie zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném
omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu
účelu omezení.
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Čl. 37

1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro
ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný
subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých
soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají
v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému
rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé
pravidelné a systematické monitorování subjektů
údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají
v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.
2. Skupina podniků může jmenovat jediného
pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je
snadno dosažitelný z každého podniku.
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné
moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím
k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován
jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro
několik takových orgánů nebo subjektů.
4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v
odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie
nebo členského státu, musí pověřence pro ochranu
osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel
nebo sdružení a jiné subjekty zastupující kategorie
správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu
osobních údajů může jednat ve prospěch takovýchto
sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo
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zpracovatele.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být
jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména
na základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly
stanovené v článku 39.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být
pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může
úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.
7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje
pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je
dozorovému úřadu.

32015L0849

Čl. 41 odst.
4

4. V souvislosti s uplatňováním zákazu sdělovat
informace stanoveného v čl. 39 odst. 1 přijmou
členské státy legislativní opatření, kterými zcela nebo
zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k
osobním údajům, které se jej týkají, v rozsahu, v němž
je takové omezení potřebné a přiměřené v
demokratické společnosti s řádným ohledem na
oprávněné zájmy dotčené osoby:
a) k tomu, aby povinná osoba nebo vnitrostátní
příslušný orgán mohly řádně plnit své úkoly pro účely
této směrnice; nebo
b) v zájmu zajištění toho, aby se nebránilo úředním
nebo právním šetřením, analýzám, vyšetřováním nebo
postupům pro účely této směrnice a aby nebylo
ohroženo předcházení, vyšetřování a odhalování praní
peněz a financování terorismu.
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XX. Změna zákona o policii
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 79
32016L0680
Základní ustanovení
(1) Odstavce 2 až 6 a § 79a až 88 se použijí na zpracování
osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů,
zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 1 odst. 1

Předmět a cíle
1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Čl. 2 odst. 1, 2

Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů příslušnými orgány pro
účely uvedené v čl. 1 odst. 1.
2. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

(2) Policie může zpracovávat osobní údaje, je-li to
nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. Policie může
zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů
subjektu údajů, které souvisí s účelem uvedeným v
odstavci 1.

Čl. 8 odst. 2

32016R0679

Zákonnost zpracování
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 2 odst. 1,2

Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V
kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d) příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení.
(3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu,
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, 32016L0680
členství v odborové organizaci, zdravotním stavu,
sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy,
je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného
činu nebo přestupku.
(4) Policie zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v
odstavci 1 nebo 2 odděleně od osobních údajů
zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie.

(5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2
může policie zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění
jiných úkolů policie stanovených zákonem.

§ 79a

(1) Policejní prezident jmenuje pověřencem pro ochranu 32016L0680

Čl. 10

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů o
sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud
je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů a:
a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
b) na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nebo
c) pokud se týká údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů.

Čl. 9 odst. 1, 2

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 32

2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů,
než jsou úkoly pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto
účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké, statistické či
historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci
činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
Článek 32
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

osobních údajů (dále jen „pověřenec“) policistu nebo
zaměstnance policie, který je odborně připraven k plnění
úkolů uvedených v odstavci 2.
(2) Pověřenec
a) poskytuje v policii informace a poradenství o
povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k riziku, povaze a rozsahu
činností zpracování plnění povinností v oblasti ochrany
osobních údajů, včetně zpřístupňování údajů podle § 84c
odst. 3,
c) kontroluje dodržování podmínek přístupu využívajících
orgánů České republiky k údajům jmenné evidence
cestujících uvedeným v § 69a odst. 5 zákona o civilním
letectví40) (dále jen „údaje jmenné evidence cestujících“),
d) kontroluje činnost příslušníka nebo zaměstnance Celní
správy České republiky, pokud se podílí na činnostech
policie podle § 84b až 84d,
e) přijímá stížnosti a žádosti subjektů údajů související se
zpracováním osobních údajů policií a s výkonem jejich
práv a
f) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů a spolupracuje s ním.
(3) Policie zajistí pověřenci odpovídající podmínky k
řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním
údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat odborné
vědomosti a dovednosti. Policie rovněž zajistí, aby byl
pověřenec informován o všech připravovaných a
prováděných činnostech zpracování.

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
Čl. 33

Článek 33
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k
přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.
Článek 34
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Čl. 34
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
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Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států v
oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.
Pracovník pro ochranu údajů v rámci útvaru pro informace o cestujících
1. Útvar pro informace o cestujících jmenuje pracovníka pro ochranu údajů, který je
odpovědný za sledování zpracování údajů PNR a dodržování příslušných záruk.
32016L681

Čl. 5
2. Členské státy poskytnou pracovníkům pro ochranu údajů příslušné prostředky,
aby mohli účinně a nezávisle plnit své úkoly a povinnosti.
3. Členské státy zajistí, aby subjekty údajů měly právo obrátit se na pracovníka pro
ochranu údajů jako na jednotné kontaktní místo ve všech záležitostech souvisejících
se zpracováním svých údajů PNR.

§ 80

1) Policie i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní
údaje zpracovávané pro účely uvedené v § 79 odst. 1,
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo přímo
použitelný předpis Evropské unie,
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné
k odstranění závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo
veřejného pořádku, nebo

32016L0680
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c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, který dal k
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li jeho prospěch
na základě okolností důvodně předpokládat.

32016R0679

(2) Nepřesné osobní údaje nelze zpřístupňovat nebo
předávat; neověřené osobní údaje se při zpřístupnění nebo
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojdeli k nesprávnému zpřístupnění nebo předání nebo k
zpřístupnění nebo předání nepřesných osobních údajů, 32016L0680
policie o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce
těchto údajů a orgán příslušný k plnění účelu uvedeného v
§ 79 odst. 1, který je jejich původcem.
(3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat
osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly
zpřístupněny nebo předány, pokud policie s tímto
zpracováním souhlasí.

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 2 odst. 1,2

Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V
kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d) příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení.

Čl. 16 odst. 5,
6

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení zpracování
5. Členské státy stanoví, že správce uvědomí o opravě nepřesných osobních údajů
příslušný orgán, od nějž tyto nepřesné osobní údaje pocházejí.
6. Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní údaje opraveny nebo
vymazány nebo zpracování bylo omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí
příjemce a příjemci tyto osobní údaje opraví či vymaží nebo omezí zpracování
osobních údajů, za které odpovídají.
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(4) Policie může při zpřístupnění nebo předání osobních
údajů stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto
nebo jiného zákona týkající se zpracování zpřístupněných
nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro zpřístupnění
nebo předání orgánu příslušnému k plnění účelu uvedeného
v § 79 odst. 1 nebo pro zpřístupnění nebo předání podle §
80 nebo 88a.

§ 80a

(1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat 32016L0680
osobní údaje při předcházení trestné činnosti, prověřování
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný
čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie,
jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k
provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/68041),
b) Evropskému policejnímu úřadu,
c) Eurojustu, nebo
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu
Evropské unie v rozsahu a za účelem stanoveným
mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o
policejní spolupráci.
(2) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat
osobní údaje do zahraničí při využívání informačního
systému vytvořeného státy, které jsou vázány
mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na
společných hranicích a s nimi souvisejícími předpisy
Evropské unie27) (dále jen „Schengenský informační
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Zvláštní podmínky pro zpracování
Čl. 9 odst. 3, 4 3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu
použitelné pro předávající příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro zpracování,
uvědomí tento orgán příjemce takových osobních údajů o těchto podmínkách a o
nutnosti je dodržovat.
4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v
jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy
V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než ty,
které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.
Článek 9 odst.
Zvláštní podmínky pro zpracování
4
4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v
jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy
V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než ty,
které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.
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systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným těmito
mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie.
(1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat 32016L0680
osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo
bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní
předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/68041), nebo obdobnému orgánu
mezinárodní organizace, je-li to nezbytné pro předcházení
trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících
tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření nebo
při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
včetně pátrání po osobách a věcech.
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Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.
2. Členské státy stanoví, že předání osobních údajů bez předchozího povolení
jiného členského státu podle odst. 1 písm. c) je přípustné pouze tehdy, pokud je
nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů
členského státu, a předchozí povolení nelze včas získat. Orgán příslušný pro vydání
předchozího povolení musí být neprodleně informován.
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3. Veškerá ustanovení této kapitoly se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany
fyzických osob zajištěná touto směrnicí nebyla znehodnocena.
(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle
odstavce 1 vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie
vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti
policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže
orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň
ochrany již není zajištěna.

Čl. 36 odst. 1

Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
1. Členské státy stanoví, že se předání osobních údajů do určité třetí země nebo
určité mezinárodní organizaci může uskutečnit, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí
země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi nebo tato
mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání
nevyžaduje žádné zvláštní povolení.
Předání založené na vhodných zárukách

(3) Policie může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést
zpřístupnění nebo předání osobních údajů mezinárodní
organizaci nebo bezpečnostnímu sboru podle odstavce 1,
přijmou-li nezbytná opatření pro zajištění ochrany
osobních údajů. Policie informuje Úřad pro ochranu
osobních údajů o kategoriích zpřístupnění nebo předání a
uchová informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění
nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích; to
neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních
údajů stanoví pro bezpečnostní sbor nebo mezinárodní
organizaci podle odstavce 1právní předpis nebo
mezinárodní smlouva.

(4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě
první, může policie zpřístupnit nebo předat osobní údaje,
je-li to nezbytné pro

Čl. 37

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí podle čl. 36 odst. 3, stanoví členské státy, že se
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci může uskutečnit:
a) pokud byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve vztahu k
ochraně osobních údajů; nebo
b) pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání osobních údajů a
dospěl k závěru, že ve vztahu k ochraně osobních údajů existují vhodné záruky.
2. Správce informuje dozorový úřad o kategoriích předání podle odst. 1 písm. b).
3.
Je-li předání osobních údajů založeno na odst. 1 písm. b), musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému
úřadu, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o
přijímajícím příslušném orgánu, důvody předání a předané osobní údaje.

Čl. 38

Výjimky pro specifické situace
1. Členské státy stanoví, že neexistuje-li rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, může se předání nebo kategorie
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnit pouze
za podmínky, že jsou nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby;
b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví právo členského
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a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné osoby,
b) zpřístupnění nebo předání podle § 80 odst. 1 písm. c),
c) předejití bezprostředního a závažného ohrožení
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v zahraničí,
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v §
79 odst. 1, nebo
e) ochranu konkrétních právních nároků osob v souvislosti
s účely uvedenými v § 79 odst. 1.
(5) Policie osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e)
nezpřístupní nebo nepředá, popřípadě zpřístupní nebo
předá pouze částečně, pokud zájem na ochraně základních
práv a svobod subjektu údajů převažuje nad veřejným
zájmem na jejich zpřístupnění nebo předání.

(6) Policie při postupu podle odstavce 4 uchová informace
o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání,
jakož i dotčených osobních údajích.
(7) Policie dále může s přihlédnutím k závažnosti případu,
účelu původního předání a úrovni ochrany osobních údajů
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím bezpečnostního
sboru nebo mezinárodní organizace podle odstavce 1 byly
osobní údaje, které jim policie předala, předány
bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo jiné mezinárodní
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo
b) požadovat od bezpečnostního sboru nebo mezinárodní

Odpovídající předpis EU
Obsah

státu, který osobní údaje předává;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi;
d) v individuálních případech pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1; nebo
e) v individuálním případě pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v
souvislosti s účely uvedenými v čl. 1 odst. 1.
2. Osobní údaje se nepředají, pokud předávající příslušný orgán rozhodne, že
základní práva a svobody dotčeného subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem
na předání uvedeným v odst. 1 písm. d) a e).
3. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno a
příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému úřadu, přičemž musí
obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o přijímajícím příslušném orgánu,
důvody předání a předané osobní údaje.

Čl. 35 odst. 1
písm. e)

Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
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organizace podle odstavce 1 informace o zpracování
předaných osobních údajů.

§ 80c

(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu policie 32016L0680
při plnění účelu uvedeného v § 79 odst. 1, může policie
zpřístupnit nebo předat osobní údaje jakékoli osobě do
třetího státu nebo orgánu třetího státu, pokud
a) zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu
údajů nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění
takového úkolu a
b) zpřístupnění nebo předání bezpečnostnímu sboru třetího
státu by nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového
úkolu.
(2) Policie o zpřístupnění nebo předání podle odstavce 1
bez zbytečného odkladu informuje příslušný bezpečnostní
sbor třetího státu, ledaže by to vedlo k průtahům nebo
obtížím.
(3) Policie informuje osobu nebo orgán, kterému byly
osobní údaje zpřístupněny nebo předány nebo
zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové osobní údaje
v případě nutnosti zpracovávat.
(4) Policie o zpřístupnění nebo předání podle odstavce 1
informuje Úřad pro ochranu osobních údajů. O postupu
podle odstavců 1 až 3 policie pořídí úřední záznam.

čl. 39

Odpovídající předpis EU
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článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.
Předání osobních údajů příjemcům usazeným ve třetích zemích
1. Odchylně od čl. 35 odst. 1 písm. b) a aniž jsou dotčeny jakékoliv mezinárodní
dohody uvedené v odstavci 2 tohoto článku, může právo Unie nebo členského státu
stanovit, že příslušné orgány uvedené v čl. 3 bodě 7 písm. a) mohou v individuálních
a zvláštních případech předat osobní údaje přímo příjemcům usazeným ve třetích
zemích pouze tehdy, pokud je to v souladu s ostatními ustanoveními této směrnice a
jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) předání je nezbytně nutné ke splnění úkolu příslušného předávajícího orgánu
podle práva Unie nebo členského státu pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
b) předávající příslušný orgán rozhodne, že nad veřejným zájmem vyžadujícím
předání v daném případě nepřevažují žádná základní práva a svobody dotčeného
subjektu údajů;
c) předávající příslušný orgán se domnívá, že předání orgánu příslušnému pro účely
uvedené v čl. 1 odst. 1 ve třetí zemi je neefektivní nebo nevhodné, zejména proto, že
je nelze učinit včas;
d) orgán příslušný pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 ve třetí zemi je bez zbytečného
odkladu informován, ledaže to je neefektivní nebo nevhodné;
e) předávající příslušný orgán informuje příjemce o konkrétním účelu nebo účelech,
pro něž může osobní údaje zpracovat, pokud je takové zpracování nutné.
2. Mezinárodními dohodami uvedenými v odstavci 1 se rozumí jakékoliv platné
dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody mezi členskými státy a třetími
zeměmi v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce.
3. Předávající příslušný orgán informuje dozorový úřad o každém předání osobních
údajů podle tohoto článku.

70

Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

4. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno.
§ 84a

(1) Policie shromažďuje, uchovává a podle § 84b až 84d 32016L0681
dále zpracovává údaje jmenné evidence cestujících,
výsledky jejich požadovaného zpracování a výsledky
posuzování cestujících. Na činnosti policie podle odstavců
2 až 5 a § 84b až 84d se může se souhlasem policejního
prezidenta podílet určený příslušník Celní správy České
republiky.

(2) Využívajícím orgánem České republiky se rozumí
Celní správa České republiky, Finanční analytický úřad,
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vojenská policie
a zpravodajská služba. Využívajícím orgánem členského
státu se rozumí orgán členského státu Evropské unie,
zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 7
odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/68142).

Čl. 4

Útvar pro informace o cestujících
1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán příslušný pro prevenci, odhalování,
vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti či
pobočku tohoto orgánu jako svůj „útvar pro informace o cestujících“.
2. Útvar pro informace o cestujících je odpovědný za:
a) shromažďování údajů PNR od leteckých dopravců a uchovávání, zpracování a
předávání těchto údajů nebo výsledků jejich zpracování příslušným orgánům
uvedeným v článku 7;
b) výměnu údajů PNR a výsledků jejich zpracování s útvary pro informace o
cestujících jiných členských států a s Europolem v souladu s články 9 a 10.

Čl. 7

Příslušné orgány
1. Každý členský stát přijme seznam příslušných orgánů oprávněných požadovat
nebo přijímat údaje PNR nebo výsledek zpracování těchto údajů od útvarů pro
informace o cestujících s cílem tyto informace dále přezkoumat nebo přijmout
vhodné opatření za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických
trestných činů nebo závažné trestné činnosti.
2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou orgány, které jsou příslušné k prevenci,
odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů nebo závažné
trestné činnosti.
3. Pro účely čl. 9 odst. 3 každý členský stát oznámí seznam svých příslušných
orgánů Komisi do 25. května 2017, přičemž toto oznámení může kdykoliv změnit.
Komise toto oznámení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské
unie.
4.
Údaje PNR a výsledek zpracování těchto údajů obdržené od útvaru pro
informace o cestujících mohou být dále zpracovávány příslušnými orgány členských
států pouze pro konkrétní účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání
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teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti.
5. Odstavcem 4 nejsou dotčeny vnitrostátní pravomoci v oblasti vymáhání práva a
justice v případě, že dojde k odhalení jiných trestných činů nebo ke zjištění informací
o nich v průběhu výkonu donucovacího opatření následujícího po takovém
zpracování.
6. Příslušné orgány nepřijmou žádné rozhodnutí, které má pro osobu nepříznivé
právní účinky nebo se jí závažným způsobem dotýká, pouze na základě
automatizovaného zpracování údajů PNR. Taková rozhodnutí nejsou přijímána na
základě rasového nebo etnického původu dané osoby, jejích politických názorů,
náboženského či filozofického přesvědčení, členství v odborových organizacích,
zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace.

Čl. 6 odst. 2
písm. a)
(3) Posuzováním cestujících se rozumí zpracování údajů
jmenné evidence cestujících za účelem určení osob, u
kterých je potřebné další prověření policií, využívajícími
orgány nebo Evropským policejním úřadem před jejich
plánovaným příletem nebo odletem. Výsledky posuzování
cestujících policie uchovává v evidenci podle § 84b odst. 4
po dobu nezbytnou k rozhodnutí, zda je uchování dále
potřebné ve prospěch cestujícího k vyloučení jeho
nesprávného budoucího posouzení.
(4) Přípravou kritérií se rozumí vytváření nebo změna
předem stanovených, cílených a určitých kritérií pro
posuzování cestujících, která nelze založit na údajích podle
§ 84b odst. 2. Na přípravě kritérií se mohou podílet
využívající orgány České republiky, k tomuto účelu jim

Zpracování údajů PNR
2. Útvar pro informace o cestujících zpracovává údaje PNR pouze pro tyto účely:
a) posuzování cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo odletem z
členského státu za účelem identifikace osob, u kterých je vyžadováno další prověření
příslušnými orgány uvedenými v článku 7, případně Europolem podle článku 10,
vzhledem k tomu, že tyto osoby mohou být zapojeny do teroristického trestného činu
nebo závažného trestného činu.

Zpracování údajů PNR
3.
Při posuzování uvedeném v odst. 2 písm. a) může útvar pro informace o
Čl. 6 odst. 3, 4 cestujících:
a) porovnat údaje PNR s databázemi, jež mají význam z hlediska prevence,
odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné
činnosti, včetně databází hledaných osob nebo předmětů nebo osob a předmětů, o
nichž byl proveden záznam, a to v souladu s pravidly Unie a mezinárodními i
vnitrostátními pravidly platnými pro tyto databáze; nebo
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b) zpracovat údaje PNR na základě předem stanovených kritérií.

policie poskytne přístup k údajům jmenné evidence
cestujících.

4.
Jakékoliv posouzení cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo
odletem z členského státu na základě předem stanovených kritérií uvedených v odst.
3 písm. b) se provádí nediskriminačním způsobem. Tato předem stanovená kritéria
musí být cílená, přiměřená a specifická. Členské státy zajistí, aby útvar pro
informace o cestujících ve spolupráci s příslušnými orgány uvedenými v článku 7
stanovil a pravidelně přezkoumával tato kritéria. Tato kritéria nesmí být za žádných
okolností založena na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických
názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení, členství v odborových
organizacích, zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.
Útvar pro informace o cestujících
5. Do jednoho měsíce od zřízení útvaru pro informace o cestujících oznámí každý
členský stát tuto skutečnost Komisi a může své oznámení kdykoliv změnit. Komise
toto oznámení a jeho případné změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Čl. 4 odst. 5

§ 84b

(5) Jednotkou pro informace o cestujících se rozumí orgán
členského státu zveřejněný v Úředním věstníku Evropské
unie podle čl. 4 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/68142).
(1) Účelem zpracování údajů jmenné evidence cestujících 32016L0681
je pouze posuzování cestujících, příprava kritérií, plnění
konkrétního úkolu souvisejícího s trestnou činností
uvedenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
541/201743) nebo s trestnou činností uvedenou v příloze II
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68142),
u níž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí
nejméně 3 roky, a předávání využívajícím orgánům České
republiky a jiným státům pro plnění takového úkolu.

Definice

Čl. 3 odst. 8, 9
Pro účely této směrnice se rozumí:

8) „teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v
článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV;
9) „závažným trestným činem“ trestný čin uvedený v příloze II, za který lze podle
vnitrostátního práva členského státu uložit trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené s odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří
let;
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(2) Údaje jmenné evidence cestujících, které odhalují
rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské
nebo filosofické přesvědčení, členství v odborové
organizaci, zdravotní stav, sexuální chování nebo sexuální
orientaci dané osoby, a údaje neuvedené v § 69a odst. 5
zákona o civilním letectví40) policie neprodleně po přijetí
vymaže.
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Zpracování údajů PNR
2. Útvar pro informace o cestujících zpracovává údaje PNR pouze pro tyto účely:
a) posuzování cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo odletem z
členského státu za účelem identifikace osob, u kterých je vyžadováno další prověření
příslušnými orgány uvedenými v článku 7, případně Europolem podle článku 10,
vzhledem k tomu, že tyto osoby mohou být zapojeny do teroristického trestného činu
nebo závažného trestného činu.
b) reakce, na základě posouzení jednotlivých případů, po podání řádně zdůvodněné
žádosti založené na dostatečných poznatcích příslušných orgánů o poskytnutí a
zpracování údajů PNR v konkrétních případech za účelem prevence, odhalování,
vyšetřování a stíhání teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu
nebo poskytnutí výsledků tohoto zpracování příslušným orgánům a případně
Europolu;
c) analýza údajů PNR za účelem aktualizace nebo vytvoření nových kritérií, která
mají být použita při posuzování prováděných podle odst. 3 písm. b) s cílem
identifikovat osoby, které mohou být zapojeny do teroristického trestného činu nebo
do závažného trestného činu.
Zpracování údajů PNR
1. Údaje PNR předávané leteckými dopravci jsou shromažďovány útvarem pro
informace o cestujících příslušného členského státu, jak je stanoveno v článku 8.
Pokud údaje PNR předávané leteckými dopravci obsahují jiné údaje než údaje
uvedené v příloze I, útvar pro informace o cestujících tyto údaje po obdržení ihned a
trvale zlikviduje.
Ochrana osobních údajů
4. Členské státy zakáží zpracování údajů PNR, které odhalují rasový nebo etnický
původ dané osoby, její politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení,
členství v odborové organizaci, zdraví, sexuální život nebo sexuální orientaci. V
případě, že útvar pro informace o cestujících obdrží údaje PNR, které tyto informace
odhalují, jsou tyto informace okamžitě zlikvidovány.
Zpracování údajů PNR
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8.
Uchovávání, zpracování a analýza údajů PNR se provádí výhradně na
zabezpečeném místě nebo místech na území členských států.
Čl. 6 odst. 8
(3) Policie zpracovává údaje jmenné evidence cestujících
na území Evropské unie.

(4) Policie zpracovává údaje jmenné evidence cestujících
při jejich shromažďování, uchovávání, posuzování
cestujících a přípravě kritérií v evidenci, která je oddělená
od jiných evidencí.

Čl. 6 odst. 3
písm. a)

(5) Při posuzování cestujících může policie porovnat údaje
jmenné evidence cestujících s jinými evidencemi nebo
mezinárodními nebo evropskými informačními systémy,
pokud je oprávněna tyto systémy využít pro předcházení,
vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti.

Zpracování údajů PNR
3.
Při posuzování uvedeném v odst. 2 písm. a) může útvar pro informace o
cestujících:
a) porovnat údaje PNR s databázemi, jež mají význam z hlediska prevence,
odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné
činnosti, včetně databází hledaných osob nebo předmětů nebo osob a předmětů, o
nichž byl proveden záznam, a to v souladu s pravidly Unie a mezinárodními i
vnitrostátními pravidly platnými pro tyto databáze; nebo
b) zpracovat údaje PNR na základě předem stanovených kritérií.
Doba uchovávání údajů a depersonalizace
1. Členské státy zajistí, aby údaje PNR poskytnuté leteckými dopravci útvaru pro
informace o cestujících byly uchovávány v databázi vedené útvarem pro informace o
cestujících po dobu pěti let od jejich předání útvaru pro informace o cestujících
členského státu, na jehož území let přistává nebo z něj odlétá.

Čl. 12

(6) Po uplynutí doby šesti měsíců od přijetí údajů jmenné
evidence cestujících policií nebo jednotkou pro informace
o cestujících policie znepřístupní v evidenci podle odstavce
4 údaje uvedené v § 69a odst. 5 písm. d) až f), h), m) a s)

2. Po uplynutí doby šesti měsíců od předání údajů PNR uvedeného v odstavci 1
jsou veškeré údaje PNR depersonalizovány maskováním níže uvedených prvků
údajů, které by mohly sloužit k přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR
týkají:
a) jméno (jména), včetně jmen dalších cestujících ve jmenné evidenci cestujících a
počet cestujících v evidenci, kteří cestují společně;
b) adresa a kontaktní informace;
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zákona o civilním letectví41). Po uplynutí pěti let od přijetí
policie údaje jmenné evidence cestujících, včetně výsledků
posuzování cestujících uchovávaných k vyloučení
nesprávného budoucího posouzení cestujícího, vymaže; to
neplatí pro údaje jmenné evidence cestujících využívané k
plnění úkolu uvedeného v odstavci 1 nebo v souvislosti s
jinou trestnou činností odhalenou při plnění tohoto úkolu.
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c) veškeré informace o způsobech platby včetně zúčtovací adresy, obsahují-li
informace, jež by mohly sloužit k přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR
týkají, nebo jiných osob;
d) informace o věrnostním programu cestujícího;
e) obecné poznámky, pokud obsahují jakékoliv informace, které by mohly vést k
přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR týkají; a
f) jakékoliv shromážděné údaje API.
3. Po uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 se povolí zpřístupnění
úplných údajů PNR pouze pokud:
a) lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro účely čl. 6 odst. 2 písm. b) a
b) to schválí:
i) soudní orgán nebo
ii) jiný vnitrostátní orgán příslušný podle vnitrostátního práva k ověření splnění
podmínek pro zpřístupnění, o čemž je informován pracovník pro ochranu údajů z
útvaru pro informace o cestujících, který provede následný přezkum.
4. Členské státy zajistí, aby byly údaje PNR po uplynutí doby uvedené v odstavci 1
zlikvidovány trvale. Tato povinnost se netýká případů, kdy byly konkrétní údaje
PNR předány příslušnému orgánu a jsou používány v rámci konkrétního případu pro
účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů
nebo závažné trestné činnosti; v takovém případě se uchovávání takových údajů
příslušným orgánem řídí vnitrostátním právem.
5. Výsledky zpracování podle čl. 6 odst. 2 písm. a) uchovává útvar pro informace o
cestujících pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby mohl uvědomit příslušné orgány a
v souladu s čl. 9 odst. 1 útvary pro informace o cestujících dalších členských států o
pozitivním výsledku porovnání. Pokud se prostřednictvím individuálního přezkumu
neautomatizovanými prostředky podle čl. 6 odst. 5 prokáže, že je výsledek
automatizovaného zpracování negativní, může být přesto výsledek uchováván za
účelem vyloučení budoucích „falešných“ pozitivních výsledků, a to tak dlouho,
dokud podkladové údaje nejsou podle odstavce 4 tohoto článku zlikvidovány.

§ 84c

(1) Údaje jmenné evidence cestujících, výsledky jejich 32016L0681
požadovaného zpracování a výsledky posuzování

Čl. 6 odst. 6

Zpracování údajů PNR
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6. Útvar pro informace o cestujících daného členského státu předá údaje PNR osob
identifikovaných podle odst. 2 písm. a) nebo výsledky zpracování těchto údajů k
dalšímu prověření příslušným orgánům téhož členského státu uvedeným v článku 7.
Tato předání mohou být provedena pouze na základě posouzení jednotlivých případů
a v případě automatizovaného zpracování údajů PNR po individuálním přezkumu
neautomatizovanými prostředky.

cestujících policie předá i bez žádosti využívajícím
orgánům České republiky a jednotkám pro informace o
cestujících, pokud je to potřebné pro plnění úkolu
uvedeného v § 84b odst. 1.

(2) Je-li to potřebné pro plnění konkrétního úkolu v
případě ohrožení souvisejícího s trestnou činností
uvedenou v § 84b odst. 1, vyžádá si policie údaje jmenné
evidence cestujících od leteckého dopravce i v jiné době,
než kterou pro jejich poskytování stanoví zákon o civilním
letectví40).

Čl. 8 odst. 5

(3) Pokud takovou potřebu odůvodňují zjištěné skutečnosti,
může policie pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1
dále zpracovat údaje jmenné evidence cestujících. Údaje
jmenné evidence cestujících, které byly znepřístupněny
podle § 84b odst. 6, výsledky jejich požadovaného
zpracování nebo výsledky posuzování cestujících lze v
plně vypovídající podobě dále zpracovat pro plnění úkolu
uvedeného v § 84b odst. 1, pokud Policejní prezidium
ověří splnění podmínky podle věty první; o tom následně
informuje pověřence.

Čl. 6 odst. 2
písm. a)

Povinnosti leteckých dopravců týkající se předávání údajů
5. Je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní a skutečné
ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností,
předají letečtí dopravci v jednotlivých případech na žádost útvaru pro informace o
cestujících v souladu s vnitrostátním právem údaje PNR i v jiných okamžicích, než
jsou uvedeny v odstavci 3.
Zpracování údajů PNR
2. Útvar pro informace o cestujících zpracovává údaje PNR pouze pro tyto účely:
a) posuzování cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo odletem z
členského státu za účelem identifikace osob, u kterých je vyžadováno další prověření
příslušnými orgány uvedenými v článku 7, případně Europolem podle článku 10,
vzhledem k tomu, že tyto osoby mohou být zapojeny do teroristického trestného činu
nebo závažného trestného činu.
b) reakce, na základě posouzení jednotlivých případů, po podání řádně zdůvodněné
žádosti založené na dostatečných poznatcích příslušných orgánů o poskytnutí a
zpracování údajů PNR v konkrétních případech za účelem prevence, odhalování,
vyšetřování a stíhání teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu
nebo poskytnutí výsledků tohoto zpracování příslušným orgánům a případně
Europolu;
c) analýza údajů PNR za účelem aktualizace nebo vytvoření nových kritérií, která
mají být použita při posuzování prováděných podle odst. 3 písm. b) s cílem
identifikovat osoby, které mohou být zapojeny do teroristického trestného činu nebo
do závažného trestného činu.
Doba uchovávání údajů a depersonalizace
3. Po uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 se povolí zpřístupnění
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(5) Řádně zdůvodněnou žádost k postupu podle odstavce 3
může podat také využívající orgán České republiky,
jednotka pro informace o cestujících nebo Evropský
policejní úřad; v naléhavých případech také využívající
orgán členského státu.
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úplných údajů PNR pouze pokud:
a) lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro účely čl. 6 odst. 2 písm. b) a
b) to schválí:
i) soudní orgán nebo
ii) jiný vnitrostátní orgán příslušný podle vnitrostátního práva k ověření splnění
podmínek pro zpřístupnění, o čemž je informován pracovník pro ochranu údajů z
útvaru pro informace o cestujících, který provede následný přezkum.
Výměna informací mezi členskými státy
4. Výjimečně, je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní
a skutečné ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou
trestnou činností, má útvar pro informace o cestujících členského státu právo požádat
útvar pro informace o cestujících jiného členského státu, aby získal údaje PNR v
souladu s čl. 8 odst. 5 a poskytl je dožadujícímu útvaru pro informace o cestujících.

Výměna informací mezi členskými státy
2. Útvar pro informace o cestujících členského státu má právo požádat, pokud je to
nezbytné, útvar pro informace o cestujících kteréhokoliv jiného členského státu, aby
Čl. 9 odst. 2, 3 mu poskytl údaje PNR, které dožádaný útvar uchovává v databázi a které dosud
nebyly depersonalizovány maskováním prvků údajů podle čl. 12 odst. 2, a, pokud je
to nezbytné, výsledek jakéhokoliv zpracování těchto údajů, pokud již bylo provedeno
podle čl. 6 odst. 2 písm. a). Tato žádost musí být řádně odůvodněna. Může vycházet
z jakéhokoliv prvku údajů nebo z jejich kombinace, jak v daném případě uzná za
vhodné dožadující útvar za účelem prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání
teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti. Útvary pro informace o
cestujících poskytnou požadované informace co možná nejdříve. Pokud byly
požadované údaje depersonalizovány maskováním prvků údajů podle čl. 12 odst. 2,
poskytne útvar pro informace o cestujících úplné údaje PNR pouze v případech, kdy
lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro účely uvedené v čl. 6 odst. 2 písm.
b), a kdy k tomu byl zmocněn orgánem uvedeným v čl. 12 odst. 3 písm. b).
3. Příslušné orgány členského státu mohou přímo požádat útvar pro informace o
cestujících kteréhokoliv jiného členského státu o poskytnutí údajů PNR, které jsou
uchovávány v databázi dožádaného útvaru, pouze pokud je to nezbytné v naléhavých
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případech a za podmínek stanovených v odstavci 2. Žádosti podávané příslušnými
orgány musí být odůvodněny. Kopie žádosti musí být vždy zaslána útvaru pro
informace o cestujících dožadujícího členského státu. Ve všech dalších případech
příslušné orgány podávají žádosti prostřednictvím útvaru pro informace o cestujících
svého vlastního členského státu.

(6) Policie může požádat jednotku pro informace o
cestujících o postup podle odstavce 2 nebo 3, a to i na
podnět využívajícího orgánu České republiky. V
naléhavých případech může žádost o postup podle odstavce
3 vůči jednotce pro informace o cestujících uplatnit i
využívající orgán České republiky.

Čl. 8 odst. 2

Povinnosti leteckých dopravců týkající se předávání údajů
5. Je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní a skutečné
ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností,
předají letečtí dopravci v jednotlivých případech na žádost útvaru pro informace o
cestujících v souladu s vnitrostátním právem údaje PNR i v jiných okamžicích, než
jsou uvedeny v odstavci 3.

Čl. 9 odst. 4

Výměna informací mezi členskými státy
4. Výjimečně, je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní
a skutečné ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou
trestnou činností, má útvar pro informace o cestujících členského státu právo požádat
útvar pro informace o cestujících jiného členského státu, aby získal údaje PNR v
souladu s čl. 8 odst. 5 a poskytl je dožadujícímu útvaru pro informace o cestujících.

Příslušné orgány
4.
Údaje PNR a výsledek zpracování těchto údajů obdržené od útvaru pro
informace o cestujících mohou být dále zpracovávány příslušnými orgány členských
států pouze pro konkrétní účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání
teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti.
Čl. 7 odst. 5
(7) Jsou-li při plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1
zjištěny informace o trestné činnosti neuvedené v § 84b
odst. 1, může policie nebo využívající orgán České
republiky dále použít údaje jmenné evidence cestujících,
výsledky jejich požadovaného zpracování nebo výsledky

5. Odstavcem 4 nejsou dotčeny vnitrostátní pravomoci v oblasti vymáhání práva a
justice v případě, že dojde k odhalení jiných trestných činů nebo ke zjištění informací
o nich v průběhu výkonu donucovacího opatření následujícího po takovém
zpracování.
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posuzování cestujících i pro plnění svého konkrétního
úkolu v souvislosti s takovou trestnou činností.
1) Policie může předat údaje jmenné evidence cestujících, 32016L0681
výsledky jejich požadovaného zpracování nebo výsledky
posuzování cestujících státu, který neuplatňuje právní
předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/68142), pouze pokud
a) je předání potřebné pro posuzování cestujících, přípravu
kritérií nebo plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1, a
b) přijímající stát se zaváže, že předané údaje předá jinému
státu, pouze pokud
1. bude předání nezbytné pro účel uvedený v
písmenu a),
2. s předáním policie vysloví souhlas a
3. budou splněny podmínky uvedené v § 80b.
(2) Souhlas členského státu, který poskytl údaje jmenné
evidence cestujících, výsledky jejich požadovaného
zpracování nebo výsledky posuzování cestujících se
nevyžaduje, pokud
a) je to nezbytné pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst.
1a
b) tento souhlas nelze získat včas.
(3) O předání podle odstavce 2 musí být členský stát a
pověřenec bez zbytečného odkladu informován.
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Předávání údajů třetím zemím
1. Údaje PNR i výsledky zpracování těchto údajů, které jsou uchovávány útvarem
pro informace o cestujících v souladu s článkem 12, může členský stát předat třetí
zemi pouze v rámci jednotlivého případu a pokud:
a) jsou splněny podmínky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutí
2008/977/SVV;
b) je předání nezbytné pro účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2;
c) dotčená třetí země souhlasí s tím, že předá údaje další třetí zemi, pouze pokud je to
zcela nezbytné pro účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s výslovným
souhlasem daného členského státu; a
d) jsou splněny tytéž podmínky jako podmínky podle čl. 9 odst. 2.
2. Bez ohledu na čl. 13 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV je předání
údajů PNR bez předchozího souhlasu členského státu, z něhož jsou údaje obdrženy,
povoleno ve výjimečných případech a pouze pokud:
a) je takové předání nezbytné za účelem reakce na konkrétní a skutečné ohrožení
členského státu nebo třetí země v souvislosti s teroristickými trestnými činy nebo
závažnou trestnou činností; a
b) předchozí souhlas nelze včas získat.
Orgán odpovědný za udělení souhlasu je neprodleně informován a předání je řádně
zaznamenáno a podléhá následnému ověření.
3. Členské státy předávají údaje PNR příslušným orgánům třetích zemí pouze za
podmínek, které jsou v souladu s touto směrnicí, a pouze poté, co si ověřily, že
využití údajů PNR zamýšlené příjemci je v souladu s těmito podmínkami a
zárukami.

§ 87

Policie osobní údaje nevymaže,

32016L0680

Čl. 5

4.
Vždy, když členský stát předá údaje PNR podle tohoto článku, musí být
informován pracovník pro ochranu údajů útvaru pro informace o cestujících tohoto
členského státu.
Členské státy stanoví, že budou určeny přiměřené lhůty pro výmaz osobních údajů
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a) jsou-li dále využívány pro účely uvedené v § 79 odst. 1
nebo jde-li o osobní údaje, které jsou součástí spisového
materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné
nebo automatizované podobě, nebo
b) jde-li o zpracování osobních údajů pohřešované nebo
hledané osoby, za podmínky, že
1. tato osoba byla pohřešována nebo hledána opakovaně,
2. lze důvodně předpokládat, že tato osoba bude opět
pohřešována nebo hledána, nebo
3. osobní údaje této osoby jsou zpracovávány při plnění
úkolů policie v souvislosti s trestnou činností.
(1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské 32016L0680
unie o policejní spolupráci44) zpracovává při plnění svých
úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo předávané
a) členským státem Evropské unie anebo státem
přidruženým mezinárodní smlouvou k provádění
schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“) nebo
zpřístupněné nebo předávané do členského státu Evropské
unie nebo přidruženého státu, nebo
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii
anebo Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„evropský orgán“) nebo informačním systémem zřízeným
na základě Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o
fungování Evropské unie (dále jen „evropský informační
systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané evropskému
orgánu nebo evropskému informačnímu systému,
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.
(2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných
nebo předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky
stanovené předávajícím orgánem na základě příslušného
předpisu Evropské unie o policejní spolupráci.
(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným
předpisem Evropské unie o policejní spolupráci třeba
souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské unie,

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

nebo pro pravidelný přezkum potřeby uložení osobních údajů. Jejich dodržování
zajistí procesní opatření.

Čl. 60

Již platné právní akty Unie
Konkrétní ustanovení o ochraně osobních údajů obsažená v právních aktech Unie
vstoupivších v platnost nejpozději 6. května 2016 v oblasti justiční spolupráce v
trestních věcech a policejní spolupráce, jež upravují zpracování mezi členskými státy
a přístup určených orgánů členských států do informačních systémů zřízených podle
Smluv v mezích působnosti této směrnice, zůstávají nedotčena.
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přidruženého státu nebo evropského orgánu, policie stanoví
tomuto členskému státu Evropské unie, přidruženému státu
nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které má
zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve
stanovené lhůtě svůj souhlas nebo vyjádření nezašle, má se
za to, že s dalším předpokládaným postupem souhlasí.
(1) Ustanovení § 26 odst. 2 až 4 a § 27 odst. 3 až 6 zákona 32016L0680
č. .../2018 Sb., o zpracování osobních údajů, se použijí i na
vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, výmaz
nebo omezení zpracování podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/67945).
32016R0679
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Čl. 9 odst. 2

Zvláštní podmínky pro zpracování
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů,
než jsou úkoly pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto
účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké, statistické či
historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci
činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 23 odst. 1

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
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výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
(2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro
účely uvedené v § 79 odst. 1 i tehdy, pokud byly
shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely.

Čl. 6 odst. 4

Zákonnost zpracování
4. Pokud zpracování pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny,
není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na právu Unie či členského státu,
který v demokratické společnosti představuje nutné a přiměřené opatření k zajištění
cílů uvedených v čl. 23 odst. 1, zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je
zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně
shromážděny, mimo jiné:
a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely
zamýšleného dalšího zpracování;
b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah
mezi subjekty údajů a správcem;
c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie
osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních
věcech a trestných činů podle článku 10;
d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů;
e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace.
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Navrhovaný právní předpis ČR
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Poznámka
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(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 59a

Ustanovení

(1) Správce daně
a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným
způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo
proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto
osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů,
a
b) může provádět výkon správy daní, nejde-li o vydávání
rozhodnutí, výhradně na základě automatizovaného
zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a
výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování
prováděno, uvede správce daně v záznamech o činnosti
zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu
jednoho roku od jejich posledního použití pro zpracování
osobních údajů.
(2) Právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným při
správě daní uplatňuje daňový subjekt v rozsahu a způsobem
stanoveným pro nahlížení do spisu nebo nahlížení do
osobních daňových účtů; obdobně se postupuje při
uplatnění práva třetí osoby na přístup k osobním údajům
zpracovávaným při správě daní.
(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku
ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně
ustanovení o stížnosti.

32016R0679

Čl. 23

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání
porušování etických pravidel regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci
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spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a
g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod
druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1
zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li
to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu
přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců;
f) doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu,
rozsah a účely zpracování nebo kategorie zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném
omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu
účelu omezení.

85

XXII. Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
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vení
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§ 43
(1) Odstavce 2 až 6, § 44 až 47 a § 48a až 53a se použijí na 32016L0680
zpracování osobních údajů za účelem předcházení,
vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných
činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 1 odst. 1

Předmět a cíle
1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Čl. 2 odst. 1, 2

Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů příslušnými orgány pro
účely uvedené v čl. 1 odst. 1.
2. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

(2) Inspekce může zpracovávat osobní údaje, pokud je to
nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. Inspekce může
zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů
subjektu údajů, které souvisí s účely uvedenými v odstavci
1.

Čl. 8 odst. 2

32016R0679

Zákonnost zpracování
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 2 odst. 1,2

Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
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a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V
kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d) příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení.

(3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu,
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, 32016L0680
členství v odborové organizaci, zdravotním stavu,
sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy,
je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného
činu nebo přestupku.
(4) Inspekce zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v
odstavci 1 nebo 2 odděleně od osobních údajů
zpracovávaných při plnění jiných úkolů inspekce.

(5) Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v
odstavci 1 nebo 2 může inspekce zpracovávat v nezbytném
rozsahu i pro plnění jiných úkolů inspekce stanovených
zákonem.

Čl. 10

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů o
sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud
je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů a:
a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
b) na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nebo
c) pokud se týká údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů.

Zvláštní podmínky pro zpracování
Čl. 9 odst. 1, 2 1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů,
než jsou úkoly pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto
účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké, statistické či
historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci
činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
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(6) Plněním úkolu podle § 26 odst. 2 písm. a) zákona č.
…/2018 Sb., o zpracování osobních údajů, se rozumí i
provádění zkoušek spolehlivosti.
(1) Inspekce i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává 32016L0680
osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 43 odst. 1,
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je
součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“)
nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné
k odstranění závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo
veřejného pořádku, nebo
c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, který dal k
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li jeho prospěch
na základě okolností důvodně předpokládat.

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 9 odst. 1

32016R0679

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 2 odst. 1,2

Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V
kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d) příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení.
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(2) Nepřesné osobní údaje nelze zpřístupňovat nebo
předávat; neověřené osobní údaje se při zpřístupnění nebo
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde- 32016L0680
li k nesprávnému zpřístupnění nebo předání nebo k
zpřístupnění nebo předání nepřesných osobních údajů,
inspekce o tom bez zbytečného odkladu informuje
příjemce těchto údajů a orgán příslušný k plnění účelů
uvedených v § 43 odst. 1, který je jejich původcem.
(3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat
osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly
zpřístupněny nebo předány, pokud inspekce s tímto
zpracováním souhlasí.
(4) Inspekce může při zpřístupnění nebo předání osobních
údajů stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto
nebo jiného zákona týkající se zpracování zpřístupněných
nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro zpřístupnění
nebo předání orgánu příslušnému pro plnění účelů
uvedených v § 43 odst. 1 nebo pro zpřístupnění nebo
předání podle § 46 nebo 48.

§ 45

(1) Inspekce zpřístupňuje nebo předává osobní údaje 32016L0680
orgánům příslušným k plnění účelů uvedených v § 43 odst.
1, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.
(2) Inspekce může zpřístupnit nebo předat osobní údaje,
které získala při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1,
orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich
působnosti.
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písm., bod,
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Čl. 16 odst. 5,
6
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Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení zpracování
5. Členské státy stanoví, že správce uvědomí o opravě nepřesných osobních údajů
příslušný orgán, od nějž tyto nepřesné osobní údaje pocházejí.
6. Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní údaje opraveny nebo
vymazány nebo zpracování bylo omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí
příjemce a příjemci tyto osobní údaje opraví či vymaží nebo omezí zpracování
osobních údajů, za které odpovídají.

Zvláštní podmínky pro zpracování
Čl. 9 odst. 3, 4 3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu
použitelné pro předávající příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro zpracování,
uvědomí tento orgán příjemce takových osobních údajů o těchto podmínkách a o
nutnosti je dodržovat.

Čl. 8 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v
jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy
V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než ty,
které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.
Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné ke
splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1 a
v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo členského
státu.
Zvláštní podmínky pro zpracování
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Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní 32016L0680
údaje při předcházení trestné činnosti, prověřování
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný
čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech,
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie,
jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k
provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/680 ),
b) Evropskému policejnímu úřadu,
c) Eurojustu, nebo
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu
Evropské unie v rozsahu a za účelem stanoveným
mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o
policejní spolupráci.
(1) Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat 32016L0680
osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo
bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní
předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/68020), nebo obdobnému orgánu
mezinárodní organizace, pokud je to nezbytné pro
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
odhalování a vyšetřování trestných činů, výkonu trestů a
ochranných opatření nebo při zajišťování veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a
věcech.
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1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
Článek 9 odst.
Zvláštní podmínky pro zpracování
4
4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v
jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy
V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než ty,
které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.

Čl. 35

Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
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d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.
2. Členské státy stanoví, že předání osobních údajů bez předchozího povolení
jiného členského státu podle odst. 1 písm. c) je přípustné pouze tehdy, pokud je
nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů
členského státu, a předchozí povolení nelze včas získat. Orgán příslušný pro vydání
předchozího povolení musí být neprodleně informován.
3. Veškerá ustanovení této kapitoly se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany
fyzických osob zajištěná touto směrnicí nebyla znehodnocena.
(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle
odstavce 1 vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie
vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti
policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže
orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň
ochrany již není zajištěna.

Čl. 36 odst. 1

Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
1. Členské státy stanoví, že se předání osobních údajů do určité třetí země nebo
určité mezinárodní organizaci může uskutečnit, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí
země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi nebo tato
mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání
nevyžaduje žádné zvláštní povolení.
Předání založené na vhodných zárukách

(3) Inspekce může k účelům uvedeným v odstavci 1
provést zpřístupnění nebo předání osobních údajů
bezpečnostnímu sboru nebo mezinárodní organizaci podle

Čl. 37

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí podle čl. 36 odst. 3, stanoví členské státy, že se
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci může uskutečnit:
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odstavce 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění
ochrany osobních údajů. Inspekce informuje Úřad pro
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) o kategoriích
zpřístupnění nebo předání, a uchová informace o čase,
příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i
dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud opatření pro
zajištění ochrany osobních údajů stanoví pro bezpečnostní
sbor nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 1 právní
předpis nebo mezinárodní smlouva.

(4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě
první, může inspekce zpřístupnit nebo předat osobní údaje,
pokud je to nezbytné pro
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné osoby,
b) zpřístupnění nebo předání podle § 47 odst. 1,
c) předejití bezprostředního a závažného ohrožení
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v zahraničí,
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v §
43 odst. 1, nebo
e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s
účely uvedenými v § 43 odst. 1.
(5) Inspekce osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo
e) nezpřístupní nebo nepředá, případně zpřístupní nebo
předá pouze částečně, pokud zájem na ochraně základních
práv a svobod subjektu údajů převažuje nad veřejným
zájmem na jejich zpřístupnění nebo předání.
(6) Inspekce při postupu podle odstavce 4 uchová
informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo
předání, jakož i dotčených osobních údajích.
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a) pokud byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve vztahu k
ochraně osobních údajů; nebo
b) pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání osobních údajů a
dospěl k závěru, že ve vztahu k ochraně osobních údajů existují vhodné záruky.
2. Správce informuje dozorový úřad o kategoriích předání podle odst. 1 písm. b).
3.
Je-li předání osobních údajů založeno na odst. 1 písm. b), musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému
úřadu, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o
přijímajícím příslušném orgánu, důvody předání a předané osobní údaje.

Čl. 38

Výjimky pro specifické situace
1. Členské státy stanoví, že neexistuje-li rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, může se předání nebo kategorie
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnit pouze
za podmínky, že jsou nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby;
b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví právo členského
státu, který osobní údaje předává;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi;
d) v individuálních případech pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1; nebo
e) v individuálním případě pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v
souvislosti s účely uvedenými v čl. 1 odst. 1.
2. Osobní údaje se nepředají, pokud předávající příslušný orgán rozhodne, že
základní práva a svobody dotčeného subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem
na předání uvedeným v odst. 1 písm. d) a e).
3. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno a
příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému úřadu, přičemž musí
obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o přijímajícím příslušném orgánu,

92

Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

důvody předání a předané osobní údaje.

§ 48a

(7) Inspekce dále může s přihlédnutím k závažnosti
případu, účelu původního zpřístupnění nebo předání a
úrovni ochrany osobních údajů
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím bezpečnostního
sboru nebo mezinárodní organizace podle odstavce 1 byly
osobní údaje, které jim inspekce zpřístupnila nebo předala,
zpřístupněny nebo předány bezpečnostnímu sboru jiného
státu nebo obdobnému orgánu jiné mezinárodní
organizace; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo
b) požadovat od bezpečnostního sboru nebo mezinárodní
organizace podle odstavce 1 informace o zpracování
předaných osobních údajů.

Čl. 35 odst. 1
písm. e)

(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekce 32016L0680
při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, může inspekce
zpřístupnit nebo předat osobní údaje jakékoli osobě do
třetího státu nebo orgánu třetího státu, pokud
a) zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu
údajů nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění
takového úkolu, a

čl. 39

Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.
Předání osobních údajů příjemcům usazeným ve třetích zemích
1. Odchylně od čl. 35 odst. 1 písm. b) a aniž jsou dotčeny jakékoliv mezinárodní
dohody uvedené v odstavci 2 tohoto článku, může právo Unie nebo členského státu
stanovit, že příslušné orgány uvedené v čl. 3 bodě 7 písm. a) mohou v individuálních
a zvláštních případech předat osobní údaje přímo příjemcům usazeným ve třetích
zemích pouze tehdy, pokud je to v souladu s ostatními ustanoveními této směrnice a
jsou splněny všechny tyto podmínky:
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a) předání je nezbytně nutné ke splnění úkolu příslušného předávajícího orgánu
podle práva Unie nebo členského státu pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
b) předávající příslušný orgán rozhodne, že nad veřejným zájmem vyžadujícím
předání v daném případě nepřevažují žádná základní práva a svobody dotčeného
subjektu údajů;
c) předávající příslušný orgán se domnívá, že předání orgánu příslušnému pro účely
uvedené v čl. 1 odst. 1 ve třetí zemi je neefektivní nebo nevhodné, zejména proto, že
je nelze učinit včas;
d) orgán příslušný pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 ve třetí zemi je bez zbytečného
odkladu informován, ledaže to je neefektivní nebo nevhodné;
e) předávající příslušný orgán informuje příjemce o konkrétním účelu nebo účelech,
pro něž může osobní údaje zpracovat, pokud je takové zpracování nutné.

b) zpřístupnění nebo předání bezpečnostnímu sboru třetího
státu by nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového
úkolu.
(2) Inspekce o zpřístupnění nebo předání podle odstavce 1
bez zbytečného odkladu informuje příslušný bezpečnostní
sbor třetího státu, ledaže by to vedlo k průtahům nebo
obtížím.
(3) Inspekce informuje osobu nebo orgán třetího státu,
kterému byly osobní údaje zpřístupněny nebo předány, o
účelech, pro které lze takové osobní údaje v případě
nutnosti zpracovávat.
(4) Inspekce o zpřístupnění nebo předání podle odstavce 1
informuje Úřad. O postupu podle odstavců 1 až 3 inspekce
pořídí úřední záznam.

2. Mezinárodními dohodami uvedenými v odstavci 1 se rozumí jakékoliv platné
dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody mezi členskými státy a třetími
zeměmi v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce.
3. Předávající příslušný orgán informuje dozorový úřad o každém předání osobních
údajů podle tohoto článku.

§ 53a

(1) Ředitel jmenuje pověřencem pro ochranu osobních 32016L0680
údajů (dále jen „pověřenec“) příslušníka nebo zaměstnance
inspekce, který je odborně připraven pro plnění úkolů
uvedených v odstavci 2.
(2) Pověřenec
a) poskytuje v inspekci informace a poradenství o
povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a
rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů a
c) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad a spolupracuje s ním.
(3) Inspekce zajistí pověřenci odpovídající podmínky k

Čl. 32

4. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno.
Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
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řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním
údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat odborné
vědomosti a dovednosti. Inspekce rovněž zajistí, aby byl
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Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Odpovídající předpis EU
Obsah

osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Čl. 33
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k
přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Čl. 34
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států v
oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.

§ 53b

(1) Ustanovení § 26 odst. 2 až 4 a § 27 odst. 3 až 6 zákona 32016L0680

Čl. 9 odst. 2

Zvláštní podmínky pro zpracování
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č. .../2018 Sb., o zpracování osobních údajů, se použijí i na
vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení
zpracování nebo výmaz podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/67921).

2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů,
než jsou úkoly pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto
účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké, statistické či
historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci
činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
32016R0679

(2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro
účely uvedené v § 43 odst. 1 i tehdy, pokud byly

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 23 odst. 1

Čl. 6 odst. 4

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
Zákonnost zpracování
4. Pokud zpracování pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny,
není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na právu Unie či členského státu,
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který v demokratické společnosti představuje nutné a přiměřené opatření k zajištění
cílů uvedených v čl. 23 odst. 1, zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je
zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně
shromážděny, mimo jiné:
a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely
zamýšleného dalšího zpracování;
b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah
mezi subjekty údajů a správcem;
c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie
osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních
věcech a trestných činů podle článku 10;
d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů;
e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace.
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§ 165 odst. 3 písm. (3) Ministerstvo při zpracování osobních údajů
32016R0679
a)
a) nemusí omezit jejich zpracování v případě, že subjekt
údajů popírá jejich přesnost nebo vznesl námitku proti
tomuto zpracování, a

Ustanovení

Obsah

čl. 18 odst. 1 písm. 1.
a)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na
dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost
osobních údajů ověřit;

čl. 18 odst. 1 písm. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21
d)
odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce
převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
čl. 23 odst. 1 písm.
e)

§ 165 odst. 3 písm. b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i
32016R0679
b)
výhradně na základě automatizovaného zpracování
osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová
kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno,
uvede ministerstvo v záznamech o činnosti zpracování
osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho
roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních
údajů.

čl. 22 odst. 1

1.

Právo Unie nebo členského státu, které se na správce
nebo zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím
legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v
článku 5, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku
odpovídají právům a povinnostem stanoveným v
článcích 12 až 22, jestliže takové omezení respektuje
podstatu základních práv a svobod a představuje
nezbytné a přiměřené opatření v demokratické
společnosti s cílem zajistit:
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo
členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční
zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních,
rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a
sociálního zabezpečení;
1. 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.

čl. 22 odst. 2 písm. 2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
b)
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na
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správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření
zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
údajů; nebo
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§ 17a
odst. 2 až
4

Ustanovení

(2) Orgány finanční správy při zpracování osobních údajů
a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným
způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo
proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto
osobní údaje dále zpracovávají i bez souhlasu subjektu
údajů, a
b) mohou provádět výkon svojí působnosti, nejde-li o
vydávání
rozhodnutí,
výhradně
na
základě
automatizovaného zpracování osobních údajů; popis
počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž
základě je toto zpracování prováděno, uvede orgán finanční
správy v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a
uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich
posledního použití pro zpracování osobních údajů.
(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku
ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně
ustanovení jiného zákona o stížnosti.
(4) Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenuje
generální ředitel státního zaměstnance v orgánu finanční
správy. Generální ředitel může jmenovat jednoho pověřence
pro ochranu osobních údajů pro více orgánů finanční
správy.

32016R0679

Čl. 23

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání
porušování etických pravidel regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci
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spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a
g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod
druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1
zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li
to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu
přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců;
f) doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu,
rozsah a účely zpracování nebo kategorie zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném
omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu
účelu omezení.

Čl. 37

1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro
ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný
subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých
soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají
v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému
rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé
pravidelné a systematické monitorování subjektů
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údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají
v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.
2. Skupina podniků může jmenovat jediného
pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je
snadno dosažitelný z každého podniku.
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné
moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím
k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován
jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro
několik takových orgánů nebo subjektů.
4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v
odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie
nebo členského státu, musí pověřence pro ochranu
osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel
nebo sdružení a jiné subjekty zastupující kategorie
správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu
osobních údajů může jednat ve prospěch takovýchto
sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo
zpracovatele.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být
jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména
na základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly
stanovené v článku 39.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být
pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může
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úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.
7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje
pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je
dozorovému úřadu.
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XXV. Změna zákona o Celní správě České republiky
Navrhovaný právní předpis ČR

Odpovídající předpis EU

Ustanovení

Celex č.

Obsah

Ustanovení

Obsah

Poznámka

(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
32016R0679
§ 56 odst. (2) Orgány celní správy při zpracování osobních údajů
2a3
a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným
způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo
proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto
osobní údaje dále zpracovávají i bez souhlasu subjektu
údajů, a
b) mohou provádět výkon svojí působnosti, nejde-li o
vydávání
rozhodnutí,
výhradně
na
základě
automatizovaného zpracování osobních údajů; popis
počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž
základě je toto zpracování prováděno, uvede orgán celní
správy v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a
uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich
posledního použití pro zpracování osobních údajů.
(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku
ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně
ustanovení jiného zákona o stížnosti.

Čl. 23

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání
porušování etických pravidel regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci
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spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a
g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod
druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1
zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li
to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu
přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců;
f) doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu,
rozsah a účely zpracování nebo kategorie zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném
omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu
účelu omezení.

32016L0680

Čl. 11

1. Členské státy stanoví, že rozhodování založené
výhradně na automatizovaném zpracování včetně
profilování, které má pro subjekt údajů nepříznivé
právní účinky nebo se ho významně dotýká, je
zakázáno, není-li povoleno právem Unie nebo
členského státu, kterému správce podléhá a jež
poskytuje vhodné záruky práv a svobod subjektu
údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce.

105

2. Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku se
nesmějí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů
uvedené v článku 10, pokud nejsou k dispozici vhodná
opatření zajišťující ochranu práv a svobod a
oprávněných zájmů subjektu údajů.
3. Profilování, které vede k diskriminaci fyzických
osob na základě zvláštních kategorií osobních údajů
uvedených v článku 10, je v souladu s právem Unie
zakázáno.

§ 57

(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen 32016R0679
„pověřenec“) jmenuje generální ředitel celníka nebo
občanského zaměstnance, který je odborně připraven pro
plnění úkolů pověřence. Generální ředitel může jmenovat
jednoho pověřence pro více orgánů celní správy.
(2) Pověřenec
a) je informován o všech připravovaných a prováděných
činnostech zpracování osobních údajů orgánem celní
správy,
b) poskytuje orgánu celní správy informace a poradenství v
oblasti ochrany osobních údajů,
c) prověřuje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu
činností zpracování osobních údajů plnění povinností
orgánu celní správy v oblasti ochrany osobních údajů,
d) přijímá podání subjektů údajů související se zpracováním
osobních údajů orgánem celní správy a s výkonem práv
těchto subjektů, a
e) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů
kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních údajů a
spolupracuje s ním.

Čl. 37

1. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro
ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný
subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých
soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají
v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému
rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé
pravidelné a systematické monitorování subjektů
údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají
v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů
uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10.
2. Skupina podniků může jmenovat jediného
pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud je
snadno dosažitelný z každého podniku.
3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné
moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím
k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován
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jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro
několik takových orgánů nebo subjektů.
4. V jiných případech, než jaké jsou uvedeny v
odstavci 1, mohou nebo, vyžaduje-li to právo Unie
nebo členského státu, musí pověřence pro ochranu
osobních údajů jmenovat správce nebo zpracovatel
nebo sdružení a jiné subjekty zastupující kategorie
správců či zpracovatelů. Pověřenec pro ochranu
osobních údajů může jednat ve prospěch takovýchto
sdružení a jiných subjektů zastupujících správce nebo
zpracovatele.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být
jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména
na základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly
stanovené v článku 39.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být
pracovníkem správce či zpracovatele, nebo může
úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.
7. Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje
pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je
dozorovému úřadu.

Čl. 38

1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro
ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do
veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro
ochranu osobních údajů při plnění úkolů uvedených v
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článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k
plnění těchto úkolů, k přístupu k osobním údajům a
operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.
3. Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro
ochranu osobních údajů nedostával žádné pokyny
týkající se výkonu těchto úkolů. V souvislosti s
plněním svých úkolů není správcem nebo
zpracovatelem propuštěn ani sankcionován. Pověřenec
pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen
vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo
zpracovatele.
4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro
ochranu osobních údajů ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a
výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v
souvislosti s výkonem svých úkolů vázán tajemstvím
nebo důvěrností, v souladu s právem Unie nebo
členského státu.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit i
jiné úkoly a povinnosti. Správce nebo zpracovatel
zajistí, aby žádné z těchto úkolů a povinností nevedly
ke střetu zájmů.

Čl. 39

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává
alespoň tyto úkoly:
a) poskytování informací a poradenství správcům nebo
zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto
nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států
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v oblasti ochrany údajů;
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími
předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany
údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v
oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení
odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné
přípravy pracovníků zapojených do operací
zpracování a souvisejících auditů;
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a
monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
d) spolupráce s dozorovým úřadem a
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v
záležitostech týkajících se zpracování, včetně
předchozí konzultace podle článku 36, a případně
vedení konzultací v jakékoli jiné věci.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při
plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s
operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování.
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro
ochranu osobních údajů. Členské státy mohou této
povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční
orgány, pokud jednají v rámci svých justičních
pravomocí.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být
určen na základě svých profesních kvalit, zejména na
základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly
stanovené v článku 34.
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Čl. 32

3. Pro několik příslušných orgánů může být, s
ohledem na jejich organizační strukturu a velikost,
určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní
údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je
dozorovému úřadu.

Čl. 33

1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl
pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas
zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s
ochranou osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních
údajů při plnění úkolů uvedených v článku 34 tím, že
mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k
přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k
udržování jeho odborných znalostí.
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro
ochranu osobních údajů alespoň těmito úkoly:

Čl. 34

a) poskytovat informace a poradenství správci a
zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich
povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů
Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími
předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany
údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany
osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti,
zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců
zapojených do operací zpracování a souvisejících
auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a
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monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v
záležitostech týkajících se zpracování, včetně
předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést
konzultace v jakékoli jiné věci.
§ 60

(1) Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropské 32016L0680
unie11) a upravuje zpracování osobních údajů orgány celní
správy v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti za
účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné
činnosti a stíhání trestných činů včetně ochrany veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti.
(2) Orgány celní správy mohou zpracovávat osobní údaje,
pokud je to nezbytné pro účely podle odstavce 1. Orgány
celní správy mohou zpracovávat osobní údaje také k
ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, pokud tyto zájmy
souvisí s účely podle odstavce 1.
(3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu,
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o
členství v odborové organizaci, zdravotním stavu,
sexuálním chování nebo sexuální orientaci mohou orgány
celní správy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního
trestného činu.

Čl. 1 odst. 1 Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů příslušnými orgány za účelem prevence,
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Čl. 2 odst. 1

2. Zpracování stejným nebo jiným správcem pro
kterýkoli účel uvedený v čl. 1 odst. 1 jiný než účel, pro
Čl. 4 odst. 2 nějž byly osobní údaje shromážděny, je přípustné,
pokud:
a) je správce oprávněn zpracovávat takové osobní
údaje pro takový účel v souladu s právem Unie či
členského státu a

(4) Osobní údaje podle odstavce 1 mohou orgány celní
správy zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných
úkolů při výkonu své působnosti.

b) je zpracování pro tento jiný účel nezbytné a
přiměřené v souladu s právem Unie či členského státu.

(5) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje pro
účely podle odstavce 1 odděleně od osobních údajů
zpracovávaných při plnění jiných úkolů.
(6) Orgány celní správy mohou za účely uvedenými v
odstavci 1
a) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným
způsobem nebo pod záminkou jiného účelu anebo jiné
činnosti, nebo
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným

Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních
údajů příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1
odst. 1.

Čl. 10

Zpracování osobních údajů, které vypovídají o
rasovém či etnickém původu, politických názorech,
náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení
nebo členství v odborech, a zpracovaní genetických
údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné
identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu
nebo údajů o sexuálním životě či sexuální orientaci
fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud je zcela
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účelům.
(7) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat za účely
uvedenými v odstavci 1 i tehdy, pokud byly zpracovávány
za jiným účelem.

nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod
subjektu údajů a:
a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského
státu;
b) na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné fyzické osoby; nebo
c) pokud se týká údajů zjevně zveřejněných subjektem
údajů.

§ 61

(1) Orgány celní správy mohou i bez žádosti předat nebo 32016L0680
zpřístupnit osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 60
odst. 1,
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo příslušný
předpis Evropské unie upravující oblast zjednodušení
výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími
orgány12),
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné
k odstranění závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo
veřejného pořádku, nebo
c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, který dal k předání
nebo zpřístupnění podnět nebo lze-li jeho prospěch na
základě okolností důvodně předpokládat.
(2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat nebo
zpřístupňovat; neověřené osobní údaje se při předání nebo
zpřístupnění označí a uvede se míra jejich spolehlivosti.
Dojde-li k předání nebo zpřístupnění nepřesných osobních
údajů nebo k nesprávnému předání nebo zpřístupnění
osobních údajů, musí být takové osobní údaje opraveny,
vymazány nebo omezeno jejich zpracování a orgány celní
správy o tom bez zbytečného odkladu informují příjemce
těchto údajů a orgán příslušný pro předcházení, vyhledávání
a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkon
trestů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech nebo zajištění bezpečnosti
České republiky, který je jejich původcem.
(3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat
osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly předány

Čl. 7 odst. 2 2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány učiní
veškerá rozumná opatření s cílem zajistit, aby nebyly
a3
předávány ani zpřístupňovány osobní údaje, které jsou
nepřesné, neúplné nebo již nejsou aktuální. Za tímto
účelem každý příslušný orgán ověří, pokud je to
proveditelné, kvalitu osobních údajů před jejich
předáním nebo zpřístupněním. Při každém předání
osobních údajů se k nim pokud možno doplní
nezbytné informace, jež umožní přijímajícímu
příslušnému orgánu zhodnotit míru jejich přesnosti,
úplnosti, spolehlivosti a aktuálnosti.
3. Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných
osobních údajů nebo že údaje byly předány
protiprávně, musí o tom být příjemce neprodleně
vyrozuměn. V takovém případě musí být osobní údaje
opraveny nebo vymazány nebo být omezeno
zpracování v souladu s článkem 16.
3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo
Unie nebo členského státu použitelné pro předávající
Čl. 9 odst. 3
příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro
a4
zpracování, uvědomí tento orgán příjemce takových
osobních údajů o těchto podmínkách a o nutnosti je
dodržovat.
4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný
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orgán nepoužije na příjemce v jiných členských
státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené
podle hlavy V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU
jiné podmínky podle odstavce 3 než ty, které platí pro
obdobné předávání údajů uvnitř členského státu
předávajícího příslušného orgánu.

nebo zpřístupněny, pokud k tomu orgán celní správy udělí
souhlas.
(4) Orgány celní správy mohou při předání nebo
zpřístupnění osobních údajů stanovit příjemci podmínky
vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se
zpracování předaných nebo zpřístupněných osobních údajů;
to neplatí pro předání orgánům příslušným pro předcházení,
vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných
činů, výkon trestů, zajištění vnitřního pořádku a
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech nebo
zajištění bezpečnosti České republiky, nebo pro předání
osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského
prostoru.

§ 62

(1) Orgány celní správy předávají a zpřístupňují osobní 32016L0680
údaje orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání,
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu
trestů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně
pátrání po osobách a věcech nebo zajištění bezpečnosti
České republiky, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.
(2) Orgány celní správy mohou předat nebo zpřístupnit
osobní údaje, které získaly za účely uvedenými v § 60 odst.
1, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich
působnosti.

Čl. 16 odst.
6

Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní
údaje opraveny nebo vymazány nebo zpracování bylo
omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí
příjemce a příjemci tyto osobní údaje opraví či vymaží
nebo omezí zpracování osobních údajů, za které
odpovídají.

Čl. 9

1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro
účely uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmějí být
zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1,
ledaže takové zpracování povoluje právo Unie nebo
členského státu. Na zpracování osobních údajů pro
tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679,
ledaže se zpracování provádí v rámci činností, které
nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné
orgány plněním jiných úkolů, než jsou úkoly pro účely
uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro
tyto účely, včetně pro účely archivace ve veřejném
zájmu nebo pro vědecké, statistické či historické
použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování
provádí v rámci činností, které nespadají do oblasti
působnosti práva Unie.
3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo
Unie nebo členského státu použitelné pro předávající
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příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro
zpracování, uvědomí tento orgán příjemce takových
osobních údajů o těchto podmínkách a o nutnosti je
dodržovat.
4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný
orgán nepoužije na příjemce v jiných členských
státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené
podle hlavy V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU
jiné podmínky podle odstavce 3 než ty, které platí pro
obdobné předávání údajů uvnitř členského státu
předávajícího příslušného orgánu.
§ 72a

Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo 32016L0680
zpřístupnit osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v
§ 60 odst. 1
a) bezpečnostnímu sboru nebo donucovacímu orgánu
členského státu, jakož i přidruženého státu, který uplatňuje
právní předpisy k provedení právního předpisu Evropské
unie upravujícího zpracování osobních údajů za účelem
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení11),
b) Europolu,
c) Eurojustu, nebo
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu v
rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou
nebo předpisy Evropské unie o policejní spolupráci13).

Čl. 9

1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro
účely uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmějí být
zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1,
ledaže takové zpracování povoluje právo Unie nebo
členského státu. Na zpracování osobních údajů pro
tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679,
ledaže se zpracování provádí v rámci činností, které
nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné
orgány plněním jiných úkolů, než jsou úkoly pro účely
uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro
tyto účely, včetně pro účely archivace ve veřejném
zájmu nebo pro vědecké, statistické či historické
použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování
provádí v rámci činností, které nespadají do oblasti
působnosti práva Unie.
3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo
Unie nebo členského státu použitelné pro předávající
příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro
zpracování, uvědomí tento orgán příjemce takových
osobních údajů o těchto podmínkách a o nutnosti je
dodržovat.
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4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný
orgán nepoužije na příjemce v jiných členských
státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené
podle hlavy V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU
jiné podmínky podle odstavce 3 než ty, které platí pro
obdobné předávání údajů uvnitř členského státu
předávajícího příslušného orgánu.
§ 73b

(1) Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo 32016L0680
zpřístupnit osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol
nebo bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní
předpisy k provedení právního předpisu Evropské unie
upravujícího zpracování osobních údajů za účelem
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a
stíhání trestných činů včetně ochrany před hrozbami pro
veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, nebo obdobnému
orgánu mezinárodní organizace, pokud je to nezbytné pro
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování
a vyšetřování trestných činů, výkonu trestů nebo při
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.
(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle
odstavce 1 vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie
vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti
policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže
orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň
ochrany již není zajištěna.
(3) Pověřený celní orgán může k účelům uvedeným v
odstavci 1 provést předání nebo zpřístupnění osobních
údajů státu nebo mezinárodní organizaci uvedeným v
odstavci 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění
ochrany osobních údajů. Pověřený celní orgán informuje
Úřad pro ochranu osobních údajů o kategoriích předání
nebo zpřístupnění, a uchovává informace o čase, příjemci a
důvodech předání nebo zpřístupnění, jakož i dotčených
osobních údajích; to neplatí, pokud opatření pro zajištění
ochrany osobních údajů stanoví pro bezpečnostní sbor nebo

Čl. 35 odst.
1a2

1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou
předmětem zpracování nebo které jsou určeny ke
zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí
země nebo mezinárodní organizaci, předají příslušné
orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze
tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v této
kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1
odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi
nebo v mezinárodní organizaci, který je orgánem
příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány
osobní údaje z jiného členského státu, tento členský
stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se
svým vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně
podle článku 36 nebo v případě, že takové rozhodnutí
neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné
záruky podle článku 37, nebo v případě, že neexistuje
rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 ani
vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky
pro specifické situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo
mezinárodní organizace příslušný orgán, který provedl
původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
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mezinárodní organizaci podle odstavce 1 právní předpis
nebo mezinárodní smlouva.

členského státu povolí takové další předání po
zohlednění všech relevantních faktorů, včetně
závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní
údaje původně předány, a úrovně ochrany osobních
údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, které
jsou osobní údaje dále předávány.

(4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první,
může pověřený celní orgán předat nebo zpřístupnit osobní
údaje, pokud je to nezbytné
a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné osoby,

2. Členské státy stanoví, že předání osobních údajů
bez předchozího povolení jiného členského státu podle
odst. 1 písm. c) je přípustné pouze tehdy, pokud je
nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu a
závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v určitém
členském státě nebo třetí zemi nebo podstatných
zájmů členského státu, a předchozí povolení nelze
včas získat. Orgán příslušný pro vydání předchozího
povolení musí být neprodleně informován.

b) k předání podle § 61 odst. 1 písm. c),
c) k předejití bezprostředního a závažného ohrožení veřejné
bezpečnosti a vnitřního pořádku v zahraničí,
d) pro plnění konkrétního úkolu za účely uvedenými v § 60
odst. 1, nebo
e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s
účely uvedenými v § 60 odst. 1.
(5) Pověřený celní orgán osobní údaje podle odstavce 4
písm. d) nebo e) nepředá nebo nezpřístupní, popřípadě
předá nebo zpřístupní pouze částečně, pokud zájem na
ochraně základních práv a svobod subjektu údajů převažuje
nad veřejným zájmem na jejich předání nebo zpřístupnění.

1. Členské státy stanoví, že se předání osobních údajů
do určité třetí země nebo určité mezinárodní
organizaci může uskutečnit, jestliže Komise rozhodla,
že tato třetí země, určité území nebo jedno či více
konkrétních odvětví v této třetí zemi nebo tato
mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň
ochrany. Takovéto předání nevyžaduje žádné zvláštní
povolení.

(6) Pověřený celní orgán může dále s přihlédnutím k
závažnosti případu, účelu původního předání nebo
zpřístupnění a úrovni ochrany osobních údajů
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím státu nebo
mezinárodní organizace podle odstavce 1 předány nebo
zpřístupněny osobní údaje, které pověřený celní orgán
tomuto státu nebo mezinárodní organizaci předal nebo
zpřístupnil, bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo
obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace podle
odstavce 1; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo
b) požadovat od státu nebo mezinárodní organizace podle
odstavce 1 informace o zpracování předaných nebo
zpřístupněných osobních údajů.

…
Čl. 36 odst.
1a3

3. Komise může po posouzení odpovídající úrovně
ochrany prostřednictvím prováděcího aktu
rozhodnout, že určitá třetí země, určité území či jedno
nebo více konkrétních odvětví v určité třetí zemi nebo
určitá mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající
úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto článku.
Uvedený prováděcí akt stanoví mechanismus pro
pravidelný přezkum prováděný alespoň každé čtyři
roky, který zohlední veškerý relevantní vývoj v
dotčené třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
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Stanoví také svou územní a odvětvovou působnost a
případně určí dozorový úřad nebo úřady uvedené v
odst. 2 písm. b) tohoto článku. Tento prováděcí akt se
přijímá přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
Čl. 37

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí podle čl. 36 odst. 3,
stanoví členské státy, že se předání osobních údajů do
třetí země nebo mezinárodní organizaci může
uskutečnit:
a) pokud byly právně závazným nástrojem poskytnuty
vhodné záruky ve vztahu k ochraně osobních údajů;
nebo
b) pokud správce posoudil všechny okolnosti daného
předání osobních údajů a dospěl k závěru, že ve
vztahu k ochraně osobních údajů existují vhodné
záruky.
2. Správce informuje dozorový úřad o kategoriích
předání podle odst. 1 písm. b).
3. Je-li předání osobních údajů založeno na odst. 1
písm. b), musí být zdokumentováno a příslušná
dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému
úřadu, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas
předání, informace o přijímajícím příslušném orgánu,
důvody předání a předané osobní údaje.

Čl. 38 odst.
1

1. Členské státy stanoví, že neexistuje-li rozhodnutí o
odpovídající ochraně podle článku 36 ani vhodné
záruky podle článku 37, může se předání nebo
kategorie předání osobních údajů do třetí země nebo
mezinárodní organizaci uskutečnit pouze za
podmínky, že jsou nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů
nebo jiné osoby;
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b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů,
jestliže tak stanoví právo členského státu, který osobní
údaje předává;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a
závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v určitém
členském státě nebo třetí zemi;
d) v individuálních případech pro účely uvedené v čl.
1 odst. 1; nebo
e) v individuálním případě pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků v souvislosti s účely
uvedenými v čl. 1 odst. 1.
§ 73c

(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu 32016L0680
pověřeného celního orgánu za účely uvedenými v § 60 odst.
1, může pověřený celní orgán předat nebo zpřístupnit
jakékoliv osobní údaje osobě nebo orgánu do třetího státu,
pokud
a) zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu
údajů nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění
takového úkolu a
b) předání nebo zpřístupnění zahraničnímu bezpečnostnímu
sboru by nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového
úkolu.
(2) Pověřený celní orgán o předání nebo zpřístupnění podle
odstavce 1 bez zbytečného odkladu informuje příslušný
zahraniční bezpečnostní sbor, ledaže by to vedlo ke ztížení
nebo zmaření dosažení účelu předání nebo zpřístupnění
údajů.
(3) Pověřený celní orgán informuje osobu nebo orgán
třetího státu, kterému byly osobní údaje předány nebo
zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové osobní údaje v
případě nutnosti zpracovávat.
(4) Pověřený celní orgán o předání nebo zpřístupnění podle
odstavce 1 informuje Úřad pro ochranu osobních údajů. O
postupu podle odstavců 1 až 3 pověřený celní orgán pořídí
úřední záznam.

Čl. 39

1. Odchylně od čl. 35 odst. 1 písm. b) a aniž jsou
dotčeny jakékoliv mezinárodní dohody uvedené v
odstavci 2 tohoto článku, může právo Unie nebo
členského státu stanovit, že příslušné orgány uvedené
v čl. 3 bodě 7 písm. a) mohou v individuálních a
zvláštních případech předat osobní údaje přímo
příjemcům usazeným ve třetích zemích pouze tehdy,
pokud je to v souladu s ostatními ustanoveními této
směrnice a jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) předání je nezbytně nutné ke splnění úkolu
příslušného předávajícího orgánu podle práva Unie
nebo členského státu pro účely stanovené v čl. 1 odst.
1;
b) předávající příslušný orgán rozhodne, že nad
veřejným zájmem vyžadujícím předání v daném
případě nepřevažují žádná základní práva a svobody
dotčeného subjektu údajů;
c) předávající příslušný orgán se domnívá, že předání
orgánu příslušnému pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
ve třetí zemi je neefektivní nebo nevhodné, zejména
proto, že je nelze učinit včas;
d) orgán příslušný pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 ve
třetí zemi je bez zbytečného odkladu informován,
ledaže to je neefektivní nebo nevhodné;
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e) předávající příslušný orgán informuje příjemce o
konkrétním účelu nebo účelech, pro něž může osobní
údaje zpracovat, pokud je takové zpracování nutné.
2. Mezinárodními dohodami uvedenými v odstavci 1
se rozumí jakékoliv platné dvoustranné nebo
mnohostranné mezinárodní dohody mezi členskými
státy a třetími zeměmi v oblasti justiční spolupráce v
trestních věcech a policejní spolupráce.
3. Předávající příslušný orgán informuje dozorový
úřad o každém předání osobních údajů podle tohoto
článku.

4. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1,
musí být zdokumentováno.
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XXVI. Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Navrhovaný právní předpis ČR
UstanoObsah
Celex č.
vení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
32016L0680
§1
§1
Tento zákon upravuje postupy justičních,
ústředních a jiných orgánů v oblasti mezinárodní justiční
spolupráce ve věcech trestních (dále jen „mezinárodní
justiční spolupráce“) a postavení některých subjektů 32016L0680
působících v této oblasti a zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1).
-------------------------------------------------1) Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30.
listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při
výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 59 odst. 1

Odpovídající předpis EU
Obsah

Zrušení rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV
1. Rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV se zrušuje s účinkem ode dne 6. května 2018.

Čl. 63 odst. 1

Provedení ve vnitrostátním právu
1. Členské státy do 6. května 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně
sdělí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 6. května 2018. Tyto předpisy přijaté
členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října
2009 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na
rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy
zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie.
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26.
února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí
2002/584/SVV,
2005/214/SVV,
2006/783/SVV,
2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují
procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady
vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v
soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila
osobně.
Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008
o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV
o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci
(Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné
činnosti.
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27.
listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad
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probačními opatřeními a alternativními tresty.
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27.
listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí
svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní
svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii.
Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18.
prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a
jiných informací mezi donucovacími orgány členských
států Evropské unie.
Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října
2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů
ke konfiskaci.
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24.
února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání
peněžitých trestů a pokut.
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24.
února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné
činnosti a nástrojů trestné činnosti.
Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o
zavedení některých nových funkcí v Schengenském
informačním systému, včetně boje proti terorismu.
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22.
července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo
důkazních prostředků v Evropské unii.
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13.
června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi členskými státy.
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13.
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června 2002 o společných vyšetřovacích týmech.
Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o
zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust)
za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze
dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí
Rady 2008/977/SVV.
§ 15 odst.
2

§ 16 odst.
3

(2) Není-li pro jiný členský stát závazný právní předpis 32016L0680
Evropské unie upravující ochranu fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů52), použijí se vůči
němu § 18 a 19.
-------------------------------------------------52) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 32016L0680
v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí
Rady 2008/977/SVV.

Čl. 60

(3) Stanoví-li právní předpis zvláštní podmínky pro 32016L0680
zpracování osobních údajů, je třeba informovat příjemce o
těchto podmínkách a o nutnosti je dodržet; mají-li být
osobní údaje předány do jiného členského státu nebo

Čl. 9 odst. 3 a
4

Již platné právní akty Unie
Konkrétní ustanovení o ochraně osobních údajů obsažená v právních aktech Unie
vstoupivších v platnost nejpozději 6. května 2016 v oblasti justiční spolupráce
v trestních věcech a policejní spolupráce, jež upravují zpracování mezi členskými
státy a přístup určených orgánů členských států do informačních systémů zřízených
podle Smluv v mezích působnosti této směrnice, zůstávají nedotčena.

Čl. 59

Vztah k dříve uzavřeným mezinárodním dohodám v oblasti justiční spolupráce
v trestních věcech a policejní spolupráce
Mezinárodní dohody zahrnující předávání osobních údajů do třetích zemí
či mezinárodním organizacím, které byly uzavřeny členskými státy před 6. květnem
2016 a jsou v souladu s právem Unie použitelným před uvedeným dnem, zůstávají
v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.
3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu
použitelné pro předávající příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro zpracování,
uvědomí tento orgán příjemce takových osobních údajů o těchto podmínkách
a o nutnosti je dodržovat.
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přidruženého státu, orgán České republiky, který osobní
údaje předává, nepoužije vůči takovému příjemci jiné
podmínky než ty, které platí pro obdobné předávání údajů
mezi subjekty v České republice.

§ 17 odst.
1a3

§ 18

(1) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo 32016L0680
přidruženého státu při předání osobních údajů do České
republiky o zvláštních podmínkách pro zpracování
osobních údajů a o nutnosti je dodržet, musí být tyto
podmínky dodrženy.
32016L0680
***
(3) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo
přidruženého státu příslušný orgán České republiky o tom,
že došlo k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních
údajů nebo k předání osobních údajů v rozporu se
zákonem, příslušný orgán České republiky osobní údaje
opraví, vymaže nebo omezí jejich zpracování zvláštním
označením.
(1) Orgán České republiky může i bez žádosti předat 32016L0680
osobní údaje příslušnému orgánu státu, který není
členským státem nebo přidruženým státem, nebo
mezinárodní organizace, je-li to nezbytné pro předcházení,
vyhledávání a odhalování trestné činnosti, trestní řízení
nebo zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti;
příslušným orgánem se rozumí orgán příslušný pro
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti,
trestní řízení nebo zajišťování veřejného pořádku a

Odpovídající předpis EU
Obsah

4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce
v jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle
hlavy V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než
ty, které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.

Čl. 9 odst. 3

3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu
použitelné pro předávající příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro zpracování,
uvědomí tento orgán příjemce takových osobních údajů o těchto podmínkách
a o nutnosti je dodržovat.

Čl. 7 odst. 3

3. Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných osobních údajů nebo že údaje byly
předány protiprávně, musí o tom být příjemce neprodleně vyrozuměn. V takovém
případě musí být osobní údaje opraveny nebo vymazány nebo být omezeno
zpracování v souladu s článkem 16.

Čl. 35

Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
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bezpečnosti.

který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.

(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci, kterým
mají být podle odstavce 1 předány osobní údaje vztahuje
rozhodnutí orgánu Evropské unie o zajištění odpovídající
úrovně ochrany osobních údajů vyhlášené v Úředním
věstníku Evropské unie, odstavce 3 až 5 se nepoužijí,
ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající
úroveň ochrany již není zajištěna.
(3) Orgán České republiky může k účelům uvedeným v
odstavci 1 předat osobní údaje příslušným orgánům podle
odstavce 1, pokud přijaly nezbytná opatření pro zajištění
ochrany osobních údajů ve formě obecně závazného
právního předpisu nebo jiným způsobem. Byla-li nezbytná
opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve státu nebo
mezinárodní organizaci, kterým mají být podle odstavce 1
předány osobní údaje, přijata jiným způsobem než ve
formě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, orgán
České republiky informuje Úřad pro ochranu osobních
údajů o kategoriích předání a uchová informace o čase,
příjemci a důvodech předání, jakož i o dotčených osobních
údajích.

2. Členské státy stanoví, že předání osobních údajů bez předchozího povolení jiného
členského státu podle odst. 1 písm. c) je přípustné pouze tehdy, pokud je nezbytné,
aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti
v určitém členském státě nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů členského státu,
a předchozí povolení nelze včas získat. Orgán příslušný pro vydání předchozího
povolení musí být neprodleně informován.
3. Veškerá ustanovení této kapitoly se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany
fyzických osob zajištěná touto směrnicí nebyla znehodnocena.

(4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první,
může orgán České republiky předat osobní údaje
příslušným orgánům podle odstavce 1, pokud je to
nezbytné
a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 32016L0680
nebo jiné osoby,
b) pro ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, dal-li k
předání podnět nebo lze-li jeho prospěch důvodně
předpokládat,
c) k předejití bezprostředního a závažného ohrožení

Odpovídající předpis EU
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Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Čl. 36

1. Členské státy stanoví, že se předání osobních údajů do určité třetí země nebo
určité mezinárodní organizaci může uskutečnit, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí
země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi nebo tato
mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání
nevyžaduje žádné zvláštní povolení.
2. Při posuzování odpovídající úrovně ochrany vezme Komise v úvahu zejména:
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veřejné bezpečnosti a vnitřního pořádku v cizím státu,
d) pro plnění konkrétního úkolu pro účely uvedené v
odstavci 1, nebo
e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s
účely uvedenými v odstavci 1.
(5) Orgán České republiky osobní údaje podle odstavce 4
písm. d) nebo e) nepředá, popřípadě předá pouze částečně,
pokud zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu
údajů převažuje nad veřejným zájmem na jejich předání.
(6) Orgán České republiky dále může s přihlédnutím k
závažnosti případu, účelu původního předání a úrovni
ochrany osobních údajů vyslovit souhlas, aby byly
příslušným orgánem podle odstavce 1 předány osobní
údaje, které mu orgán České republiky předal, příslušnému
orgánu jiného státu uvedeného v odstavci 1 nebo jiné
mezinárodní organizace. K vyslovení souhlasu je příslušný
justiční nebo ústřední orgán České republiky, který takové
údaje opatřil.
(7) Mají-li být osobní údaje, jež byly předány orgánu
České republiky orgánem jiného členského státu nebo
přidruženého státu, dále předány příslušnému orgánu podle
odstavce 1, vyžádá si příslušný orgán České republiky
stanovisko státu, který takové údaje předal do České
republiky, k jejich dalšímu předání. V žádosti se stanoví
příslušnému orgánu tohoto státu přiměřená lhůta, ve které
má zaslat své stanovisko, a upozorní se, že pokud ve
stanovené lhůtě své stanovisko nezašle, bude se mít za to,
že k dalšímu předání osobních údajů udělil souhlas. Jinak
lze předat osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné
pro zabránění bezprostřednímu a závažnému ohrožení
veřejné bezpečnosti v členském státě, přidruženém státě
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a) právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, příslušné právní
předpisy, obecné i odvětvové, včetně pravidel týkajících se veřejné bezpečnosti,
obrany, národní bezpečnosti a trestního práva a přístupu orgánů veřejné moci k
osobním údajům, jakož i provádění těchto právních předpisů, pravidla pro ochranu
údajů, profesní pravidla a bezpečnostní opatření, včetně pravidel pro další předávání
osobních údajů do další třetí země nebo mezinárodní organizaci, která jsou v dané
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci dodržována, judikaturu, jakož i existenci
účinných a vymahatelných práv subjektu údajů a účinné správní či soudní ochrany
pro subjekty údajů, jejichž osobní údaje se předávají;
b) existenci a účinné fungování jednoho nebo více nezávislých dozorových úřadů,
které působí v dané třetí zemi nebo kterým podléhá daná mezinárodní organizace,
příslušných zajišťovat a vymáhat soulad s pravidly pro ochranu údajů, včetně
přiměřených vymáhacích pravomocí, poskytovat pomoc a poradenství subjektům
údajů při výkonu jejich práv a spolupracovat s dozorovými úřady členských států, a
c) mezinárodní závazky, které daná třetí země nebo mezinárodní organizace přijala,
nebo jiné závazky vyplývající z právně závazných úmluv nebo nástrojů, jakož i z její
účasti v mnohostranných či regionálních systémech, zejména pokud jde o ochranu
osobních údajů.
3. Komise může po posouzení odpovídající úrovně ochrany prostřednictvím
prováděcího aktu rozhodnout, že určitá třetí země, určité území či jedno nebo více
konkrétních odvětví v určité třetí zemi nebo určitá mezinárodní organizace zajišťuje
odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto článku. Uvedený
prováděcí akt stanoví mechanismus pro pravidelný přezkum prováděný alespoň
každé čtyři roky, který zohlední veškerý relevantní vývoj v dotčené třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci. Stanoví také svou územní a odvětvovou působnost
a případně určí dozorový úřad nebo úřady uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku.
Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
4. Komise průběžně sleduje vývoj ve třetích zemích a mezinárodních organizacích,
jenž by mohl ovlivnit fungování rozhodnutí přijatých podle odstavce 3.
5. Komise v případě, že z dostupných informací, zejména na základě přezkumu
uvedeného v odstavci 3 tohoto článku, vyplyne, že určitá třetí země, určité území
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nebo jiném státě, který není členským státem nebo
přidruženým státem, nebo ohrožení podstatných zájmů
členského státu nebo přidruženého státu, a stanovisko nelze
včas získat; o takovém postupu příslušný orgán České
republiky neprodleně informuje orgán jiného členského
státu nebo přidruženého státu příslušný pro vydání
stanoviska k dalšímu předání osobních údajů.

Odpovídající předpis EU
Obsah

nebo jedno nebo více konkrétních odvětví v určité třetí zemi nebo určitá mezinárodní
organizace již nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto
článku, v nezbytné míře rozhodnutí uvedené v odstavci 3 tohoto článku prováděcími
akty bez zpětné působnosti zruší nebo změní anebo pozastaví jeho použitelnost. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2. V závažných,
naléhavých a řádně odůvodněných případech přijme Komise postupem podle čl. 58
odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty.
6. Komise zahájí s danou třetí zemí nebo mezinárodní organizací konzultace s cílem
napravit stav, který vedl k rozhodnutí podle odstavce 5.
7. Členské státy stanoví, že rozhodnutím podle odstavce 5 není dotčeno předávání
osobních údajů do dané třetí země, na dané území či jednomu nebo více konkrétním
odvětvím v této třetí zemi nebo dané mezinárodní organizaci podle článků 37 a 38.
8. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na svých internetových
stránkách seznam těch třetích zemí, území a konkrétních odvětví ve třetích zemích a
mezinárodních organizací, v nichž podle jejího rozhodnutí odpovídající úroveň
ochrany je, nebo naopak již není zajištěna.
32016L0680

Čl. 37

Předání založené na vhodných zárukách
1. Jestliže neexistuje rozhodnutí podle čl. 36 odst. 3, stanoví členské státy, že se
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci může uskutečnit:
a) pokud byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve vztahu k
ochraně osobních údajů; nebo
b) pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání osobních údajů
a dospěl k závěru, že ve vztahu k ochraně osobních údajů existují vhodné záruky.
2. Správce informuje dozorový úřad o kategoriích předání podle odst. 1 písm. b).
3. Je-li předání osobních údajů založeno na odst. 1 písm. b), musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému
úřadu, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace
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o přijímajícím příslušném orgánu, důvody předání a předané osobní údaje.
32016L0680

Čl. 38

Výjimky pro specifické situace
1. Členské státy stanoví, že neexistuje-li rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, může se předání nebo kategorie
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnit pouze
za podmínky, že jsou nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby;
b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví právo členského
státu, který osobní údaje předává;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi;
d) v individuálních případech pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1; nebo
e) v individuálním případě pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
v souvislosti s účely uvedenými v čl. 1 odst. 1.
2. Osobní údaje se nepředají, pokud předávající příslušný orgán rozhodne,
že základní práva a svobody dotčeného subjektu údajů převažují nad veřejným
zájmem na předání uvedeným v odst. 1 písm. d) a e).

§ 19

(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu při 32016L0680
předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti,
trestním řízení nebo při zajišťování veřejného pořádku a
bezpečnosti, může orgán České republiky předat osobní
údaje jakékoli osobě do státu uvedeného v § 18 odst. 1
nebo orgánu tohoto státu uvedeného v § 18 odst. 1, pokud
a) zájem na ochraně základních práv a svobod základní
práva a svobody subjektu údajů nepřevažuje nad veřejným

Čl. 39

3. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno
a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému úřadu, přičemž musí
obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o přijímajícím příslušném orgánu,
důvody předání a předané osobní údaje.
Předání osobních údajů příjemcům usazeným ve třetích zemích
1. Odchylně od čl. 35 odst. 1 písm. b) a aniž jsou dotčeny jakékoliv mezinárodní
dohody uvedené v odstavci 2 tohoto článku, může právo Unie nebo členského státu
stanovit, že příslušné orgány uvedené v čl. 3 bodě 7 písm. a) mohou v individuálních
a zvláštních případech předat osobní údaje přímo příjemcům usazeným ve třetích
zemích pouze tehdy, pokud je to v souladu s ostatními ustanoveními této směrnice
a jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) předání je nezbytně nutné ke splnění úkolu příslušného předávajícího orgánu
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podle práva Unie nebo členského státu pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
b) předávající příslušný orgán rozhodne, že nad veřejným zájmem vyžadujícím
předání v daném případě nepřevažují žádná základní práva a svobody dotčeného
subjektu údajů;
c) předávající příslušný orgán se domnívá, že předání orgánu příslušnému pro účely
uvedené v čl. 1 odst. 1 ve třetí zemi je neefektivní nebo nevhodné, zejména proto, že
je nelze učinit včas;
d) orgán příslušný pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 ve třetí zemi je bez zbytečného
odkladu informován, ledaže to je neefektivní nebo nevhodné;
e) předávající příslušný orgán informuje příjemce o konkrétním účelu nebo účelech,
pro něž může osobní údaje zpracovat, pokud je takové zpracování nutné.

zájmem na splnění takového úkolu a
b) předání příslušnému orgánu podle § 18 odst. 1 by
nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.
(2) Orgán České republiky bez zbytečného odkladu
informuje příslušný orgán podle § 18 odst. 1 o předání
podle odstavce 1, ledaže by to vedlo k průtahům nebo
obtížím.
(3) Orgán České republiky informuje osobu nebo orgán
státu uvedeného v § 18 odst. 1, kterým byly osobní údaje
předány, o účelech, pro které lze takové osobní údaje v
případě nutnosti zpracovávat.

2. Mezinárodními dohodami uvedenými v odstavci 1 se rozumí jakékoliv platné
dvoustranné nebo mnohostranné mezinárodní dohody mezi členskými státy a třetími
zeměmi v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce.

(4) Orgán České republiky informuje o předání podle
odstavce 1 Úřad pro ochranu osobních údajů a zaznamená
čas a důvod předání a informace o příjemci a předaných
osobních údajích.

§ 193
odst. 8

(8) Je-li předávajícím státem členský stát, pro který 32016L1919
je závazný právní předpis Evropské unie upravující právo
na přístup k obhájci43), a osoba, o jejíž předání jde, nemá
v trestním řízení v České republice, v němž byl vydán
evropský zatýkací rozkaz, obhájce, má právo zvolit si
obhájce za účelem poskytování pomoci obhájci zvolenému
nebo ustanovenému pro předávací řízení v předávajícím
státě. Pokud příslušný orgán předávajícího státu sdělí, že
osoba, o jejíž předání jde, prohlásila, že si přeje tohoto 32016L1919
práva využít, soud této osobě prostřednictvím příslušného
orgánu předávajícího státu poskytne bez zbytečného
odkladu přehled vhodných advokátů zaměřených na
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Zaměření podle věty druhé eviduje na žádost advokáta
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3. Předávající příslušný orgán informuje dozorový úřad o každém předání osobních
údajů podle tohoto článku.
Čl. 5 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

4. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno.
Vydávající členský stát zajistí, aby vyžádané osoby, které jsou účastníky řízení
týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu za účelem vedení trestního stíhání a
které uplatní své právo na to, aby jim byl ve vydávajícím členském státě jmenován
obhájce, jenž poskytne pomoc obhájci ve vykonávajícím členském státě v souladu s
čl. 10 odst. 4 a 5 směrnice 2013/48/EU, měly ve vydávajícím členském státě právo
na právní pomoc pro účely tohoto řízení ve vykonávajícím členském státě v rozsahu
nezbytném k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.
Členské státy zajistí, aby podezřelé nebo obviněné osoby, které postrádají dostatečné
finanční prostředky na úhradu právního zastoupení, měly právo na právní pomoc,
jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují.
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Česká advokátní komora v seznamu advokátů nebo
seznamu evropských advokátů.
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XXVII. Změna zákona o Vojenské policii
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§ 13
(1) Odstavce 2 až 6 a § 13a až 18 se použijí na zpracování 32016L0680
osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a
odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání
po osobách a věcech.
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apod.)
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Čl. 1 odst. 1

Předmět a cíle
1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Čl. 2 odst. 1, 2

Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů příslušnými orgány pro
účely uvedené v čl. 1 odst. 1.
2. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

(2) Vojenská policie může zpracovávat osobní údaje,
pokud je to nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1.
Vojenská policie může zpracovávat osobní údaje také k
ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s
účely uvedenými v odstavci 1.

Čl. 8 odst. 2

32016R0679

Zákonnost zpracování
2. Právo členského státu upravující zpracování v oblasti působnosti této směrnice
stanoví alespoň cíle zpracování, osobní údaje, jež mají být zpracovány, a účely
zpracování.

Čl. 9 odst. 1

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 2 odst. 1,2

Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
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a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V
kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d) příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení.
3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu,
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o 32016L0680
členství v odborové organizaci, zdravotním stavu,
sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy,
je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného
činu nebo přestupku.
(4) Vojenská policie zpracovává osobní údaje pro účely
uvedené v odstavci 1 nebo 2 odděleně od osobních údajů
zpracovávaných při plnění jiných úkolů Vojenské policie.

(5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2
může Vojenská policie zpracovávat v nezbytném rozsahu i
pro plnění jiných svých úkolů stanovených zákonem.

§ 13a

(1) Vojenská policie i bez žádosti zpřístupňuje nebo 32016L0680

Čl. 10

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu,
politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracovaní genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů o zdravotním stavu nebo údajů o
sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby je povoleno pouze tehdy, pokud
je zcela nezbytné, pokud existují vhodné záruky práv a svobod subjektu údajů a:
a) pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu;
b) na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nebo
c) pokud se týká údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů.

Čl. 9 odst. 1, 2

Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů,
než jsou úkoly pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto
účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké, statistické či
historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci
činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
Zvláštní podmínky pro zpracování

131

Ustanovení
(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)

Navrhovaný právní předpis ČR
Obsah

Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

předává osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 13
odst. 1,
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo přímo
použitelný předpis Evropské unie,
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné
k odstranění závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo
veřejného pořádku, nebo
c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, který dal k
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li jeho prospěch
na základě okolností důvodně předpokládat.

1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

Čl. 9 odst. 1

32016R0679
(2) Nepřesné osobní údaje zpřístupňovat nebo nelze
předávat; neověřené osobní údaje se při zpřístupnění nebo
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojdeli k nesprávnému zpřístupnění nebo předání nebo k
zpřístupnění nebo předání nepřesných osobních údajů,
Vojenská policie o tom bez zbytečného odkladu informuje
příjemce těchto údajů a orgán příslušný k plnění účelů
uvedených v § 13 odst. 1, který je jejich původcem.
(3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat
osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byly
zpřístupněny nebo předány, pokud Vojenská policie s tímto
zpracováním souhlasí.
(4) Vojenská policie může při zpřístupnění nebo předání

Odpovídající předpis EU
Obsah

Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou
obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.
2. Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
a) při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie;
b) členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V
kapitoly 2 Smlouvy o EU;
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;
d) příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení.

Čl. 2 odst. 1,2
Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení zpracování
5. Členské státy stanoví, že správce uvědomí o opravě nepřesných osobních údajů
příslušný orgán, od nějž tyto nepřesné osobní údaje pocházejí.
6. Členské státy stanoví, že v případech, kdy byly osobní údaje opraveny nebo
vymazány nebo zpracování bylo omezeno podle odstavců 1, 2 a 3, správce vyrozumí
příjemce a příjemci tyto osobní údaje opraví či vymaží nebo omezí zpracování
osobních údajů, za které odpovídají.
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osobních údajů stanovit příjemci podmínky vyplývající z 32016L0680
tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování
zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí
pro zpřístupnění nebo předání orgánu příslušnému k plnění
účelů uvedených v § 13 odst. 1 nebo pro zpřístupnění nebo
předání podle § 13c nebo 19.

Čl. 16 odst. 5,
6

(5) Vojenská policie informace nezpřístupní nebo nepředá,
pokud by to ohrozilo plnění jejích úkolů.

Zvláštní podmínky pro zpracování
3. Členské státy stanoví, že v případech, kdy právo Unie nebo členského státu
Čl. 9 odst. 3, 4 použitelné pro předávající příslušný orgán stanoví zvláštní podmínky pro zpracování,
uvědomí tento orgán příjemce takových osobních údajů o těchto podmínkách a o
nutnosti je dodržovat.

(1) Vojenská policie zpřístupňuje nebo předává osobní 32016L0680
údaje orgánům příslušným k plnění účelů uvedených § 13
odst. 1, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.
(2) Vojenská policie může zpřístupnit nebo předat osobní
údaje, které získala při plnění účelů uvedených v § 13 odst.
1, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich
působnosti.

Čl. 8 odst. 1

Vojenská policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat 32016L0680
osobní údaje při předcházení trestné činnosti, prověřování

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 odst. 1

4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v
jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy
V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než ty,
které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.
Zákonnost zpracování
1. Členské státy stanoví, že zpracování je zákonné, pouze pokud je nezbytné ke
splnění úkolu prováděného příslušným orgánem pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1 a
v rozsahu nezbytném pro tyto účely a pokud má základ v právu Unie nebo členského
státu.
Zvláštní podmínky pro zpracování
1. Osobní údaje shromážděné příslušnými orgány pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1
nesmějí být zpracovávány pro účely neuvedené v čl. 1 odst. 1, ledaže takové
zpracování povoluje právo Unie nebo členského státu. Na zpracování osobních údajů
pro tyto jiné účely se použije nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v
rámci činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.
4. Členské státy stanoví, že předávající příslušný orgán nepoužije na příjemce v
jiných členských státech nebo na agentury, úřady a jiné subjekty zřízené podle hlavy
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skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný
čin, nebo při odhalování nebo vyšetřování trestných činů
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie,
jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k
provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/68018),
b) Evropskému policejnímu úřadu,
c) Eurojustu, nebo
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu
Evropské unie v rozsahu a za účelem stanoveným
mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o
policejní spolupráci.
(1) Vojenská policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo 32016L0680
předat osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo
bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní
předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/68018), nebo obdobnému orgánu
mezinárodní organizace, pokud je to nezbytné pro
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo při
odhalování nebo vyšetřování trestných činů.
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Obsah

V kapitol 4 a 5 Smlouvy o fungování EU jiné podmínky podle odstavce 3 než ty,
které platí pro obdobné předávání údajů uvnitř členského státu předávajícího
příslušného orgánu.

Čl. 35

Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na
základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
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předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.
2. Členské státy stanoví, že předání osobních údajů bez předchozího povolení
jiného členského státu podle odst. 1 písm. c) je přípustné pouze tehdy, pokud je
nezbytné, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi nebo podstatných zájmů
členského státu, a předchozí povolení nelze včas získat. Orgán příslušný pro vydání
předchozího povolení musí být neprodleně informován.
3. Veškerá ustanovení této kapitoly se použijí s cílem zajistit, aby úroveň ochrany
fyzických osob zajištěná touto směrnicí nebyla znehodnocena.
(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle
odstavce 1 vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie
vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie o zajištění
odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti
policejní spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže
orgán Evropské unie rozhodne, že odpovídající úroveň
ochrany již není zajištěna.

Čl. 36 odst. 1

Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
1. Členské státy stanoví, že se předání osobních údajů do určité třetí země nebo
určité mezinárodní organizaci může uskutečnit, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí
země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi nebo tato
mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovéto předání
nevyžaduje žádné zvláštní povolení.
Předání založené na vhodných zárukách

(3) Vojenská policie může k účelům uvedeným v odstavci
1 provést zpřístupnění nebo předání osobních údajů
bezpečnostnímu sboru nebo mezinárodní organizaci podle
odstavce 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění
ochrany osobních údajů. Vojenská policie informuje úřad o
kategoriích zpřístupnění nebo předání a uchová informace
o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání,
jakož i dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud
opatření pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví pro
bezpečnostní sbor nebo mezinárodní organizaci podle
odstavce 1 právní předpis nebo mezinárodní smlouva.

Čl. 37

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí podle čl. 36 odst. 3, stanoví členské státy, že se
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci může uskutečnit:
a) pokud byly právně závazným nástrojem poskytnuty vhodné záruky ve vztahu k
ochraně osobních údajů; nebo
b) pokud správce posoudil všechny okolnosti daného předání osobních údajů a
dospěl k závěru, že ve vztahu k ochraně osobních údajů existují vhodné záruky.
2. Správce informuje dozorový úřad o kategoriích předání podle odst. 1 písm. b).
3.
Je-li předání osobních údajů založeno na odst. 1 písm. b), musí být
zdokumentováno a příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému
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úřadu, přičemž musí obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o
přijímajícím příslušném orgánu, důvody předání a předané osobní údaje.

(4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě
první, může Vojenská policie zpřístupnit nebo předat
osobní údaje, pokud je to nezbytné pro

Čl. 38

a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné osoby,
b) zpřístupnění nebo předání podle § 13a odst. 1 písm. c),
c) předejití bezprostředního a závažného ohrožení
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v zahraničí,
d) plnění konkrétního úkolu při zajišťování účelů
uvedených v § 13 odst. 1, nebo

Výjimky pro specifické situace
1. Členské státy stanoví, že neexistuje-li rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, může se předání nebo kategorie
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci uskutečnit pouze
za podmínky, že jsou nezbytné:
a) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby;
b) k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví právo členského
státu, který osobní údaje předává;
c) k tomu, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné
bezpečnosti v určitém členském státě nebo třetí zemi;
d) v individuálních případech pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1; nebo
e) v individuálním případě pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v
souvislosti s účely uvedenými v čl. 1 odst. 1.
2. Osobní údaje se nepředají, pokud předávající příslušný orgán rozhodne, že
základní práva a svobody dotčeného subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem
na předání uvedeným v odst. 1 písm. d) a e).

e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s
účely uvedenými v § 13 odst. 1.
(5) Vojenská policie osobní údaje podle odstavce 4 písm.
d) nebo e) nezpřístupní nebo nepředá, popřípadě zpřístupní
nebo předá pouze částečně, pokud zájem na ochraně
základních lidských práv a svobod subjektu údajů
převažuje nad veřejným zájmem na zpřístupnění nebo
předání.

3. Je-li předání osobních údajů založeno na odstavci 1, musí být zdokumentováno a
příslušná dokumentace na požádání zpřístupněna dozorovému úřadu, přičemž musí
obsahovat mimo jiné den a čas předání, informace o přijímajícím příslušném orgánu,
důvody předání a předané osobní údaje.

(6) Vojenská policie při postupu podle odstavce 4 uchová
informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo
předání, jakož i dotčených osobních údajích.

Obecné zásady pro předávání osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování nebo
které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci, včetně dalšího předávání do další třetí země nebo mezinárodní
organizaci, předají příslušné orgány s výhradou dodržení předpisů přijatých na

Čl. 35 odst. 1
písm. e)
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(7) Vojenská policie dále může s přihlédnutím k
závažnosti případu, účelu původního zpřístupnění nebo
předání a úrovni ochrany osobních údajů
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím
bezpečnostního sboru nebo mezinárodní organizace podle
odstavce 1 zpřístupněny nebo předány osobní údaje, které
jim Vojenská policie předala, bezpečnostnímu sboru jiného
státu nebo obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace
podle odstavce 1; takový souhlas může být udělen i
obecně, nebo
b) požadovat od státu nebo mezinárodní organizace
uvedených v odstavci 1 informace o zpracování předaných
osobních údajů.
(1) Náčelník Vojenské policie jmenuje pověřencem pro 32016L0680
ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) vojenského
policistu, který je odborně připraven pro plnění úkolů
pověřence.
(2) Pověřenec
a) poskytuje ve Vojenské policii informace a poradenství o
povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů,
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a
rozsahu činností zpracování plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů, a
c) je v záležitostech týkajících se zpracování osobních
údajů kontaktním místem pro Úřad pro ochranu osobních
údajů a spolupracuje s ním.
(3) Vojenská policie zajistí pověřenci odpovídající
podmínky k řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Čl. 32

Odpovídající předpis EU
Obsah

základě jiných ustanovení této směrnice a pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené v této kapitole, totiž:
a) dané předání je nutné pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1;
b) osobní údaje jsou předány správci ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci,
který je orgánem příslušným pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1;
c) v případě, že jsou předávány nebo zpřístupňovány osobní údaje z jiného členského
státu, tento členský stát udělil předchozí povolení k předání v souladu se svým
vnitrostátním právem;
d) Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 nebo v případě,
že takové rozhodnutí neexistuje, byly poskytnuty nebo existují vhodné záruky podle
článku 37, nebo v případě, že neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle
článku 36 ani vhodné záruky podle článku 37, uplatní se výjimky pro specifické
situace podle článku 38; a
e) v případě dalšího předání do jiné třetí země nebo mezinárodní organizace
příslušný orgán, který provedl původní předání, nebo jiný příslušný orgán téhož
členského státu povolí takové další předání po zohlednění všech relevantních
faktorů, včetně závažnosti trestného činu, účelu, pro který byly osobní údaje původně
předány, a úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci, které jsou osobní údaje dále předávány.
Určení pověřence pro ochranu osobních údajů
1. Členské státy stanoví, že správce určí pověřence pro ochranu osobních údajů.
Členské státy mohou této povinnosti zprostit soudy a jiné nezávislé justiční orgány,
pokud jednají v rámci svých justičních pravomocí.
2.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být určen na základě svých
profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 34.
3. Pro několik příslušných orgánů může být, s ohledem na jejich organizační
strukturu a velikost, určen jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů.
4. Členské státy stanoví, že správce zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.
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Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů

osobním údajům a jejich zpracování a možnosti udržovat
odborné vědomosti a dovednosti. Vojenská policie rovněž
zajistí, aby byl pověřenec informován o všech
připravovaných a prováděných činnostech zpracování.

Čl. 33
1. Členské státy stanoví, že správce zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních
údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou
osobních údajů.
2. Správce podporuje pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů
uvedených v článku 34 tím, že mu poskytuje zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k
přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných
znalostí.
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Čl. 34
Členské státy stanoví, že správce pověří pověřence pro ochranu osobních údajů
alespoň těmito úkoly:
a) poskytovat informace a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí
zpracování, o jejich povinnostech podle této směrnice a dalších předpisů Unie nebo
členských států v oblasti ochrany údajů;
b) monitorovat soulad s touto směrnicí, dalšími předpisy Unie nebo členských států v
oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany osobních údajů,
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy
zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
c) na požádání poskytovat poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů, a monitorovat jeho uplatňování podle článku 27;
d) spolupracovat s dozorovým úřadem;
e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se
zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 28, a případně vést konzultace
v jakékoli jiné věci.

§ 20

32016L0680
(1) Ustanovení § 26 odst. 2 až 4 a § 27 odst. 3 až 6 zákona
č. …/2018 Sb., o zpracování osobních údajů, se použijí i na

Čl. 9 odst. 2

Zvláštní podmínky pro zpracování
2. Pokud právo členského státu pověřuje příslušné orgány plněním jiných úkolů,
než jsou úkoly pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1, použije se na zpracování pro tyto
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účely, včetně pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro vědecké, statistické či
historické použití, nařízení (EU) 2016/679, ledaže se zpracování provádí v rámci
činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie.

vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení
zpracování nebo výmaz podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/67919).
32016R0679

(2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro
zajišťování účelů uvedených v § 13 odst. 1 i tehdy, pokud
byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely.

Odpovídající předpis EU
Obsah

Čl. 23 odst. 1

Čl. 6 odst. 4

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje,
může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích
12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a
představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem
zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon trestů,
včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména
důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního
zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze příležitostně, s
výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
Zákonnost zpracování
4. Pokud zpracování pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny,
není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na právu Unie či členského státu,
který v demokratické společnosti představuje nutné a přiměřené opatření k zajištění
cílů uvedených v čl. 23 odst. 1, zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je
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zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně
shromážděny, mimo jiné:
a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely
zamýšleného dalšího zpracování;
b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah
mezi subjekty údajů a správcem;
c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie
osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních
věcech a trestných činů podle článku 10;
d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů;
e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace.
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(1) Úřad a provozovatel národního CERT zpracovávají
32016L0679
Část XX
osobní údaje, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.
Tyto údaje Úřad a provozovatel národního CERT předávají
čl. XX
orgánům veřejné moci nebo osobám, je-li to nezbytné pro
plnění jejich úkolů.
§ 22c
(2) Úřad a provozovatel národního CERT při zpracování
osobních údajů, na které se vztahuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
a) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že
subjekt údajů, popírá jejich správnost nebo vznesl námitku
proti tomuto zpracování, a
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Obsah

Čl. 23

Omezení
1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele
vztahuje, může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v
článku 5, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže takové omezení
respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje nezbytné a
přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;

b) může v rámci výkonu své působnosti využít osobní
údaje i pro jiné účely, než pro které byly shromážděny.

c) veřejnou bezpečnost;

(3) Pokud Úřad nebo provozovatel národního CERT v
rámci činnosti, na kterou se vztahuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, při řešení
kybernetického
bezpečnostního
incidentu
nebo
kybernetické bezpečnostní události anebo při prevenci
kybernetických hrozeb nebo rizik obdrží osobní údaje,
které zpracovává pouze za účelem plnění povinností podle
tohoto zákona, po dobu plnění těchto povinností dále
nemusí

e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu,
zejména důležitý hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského
státu, včetně peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného
zdraví a sociálního zabezpečení;

a) poskytovat subjektu údajů informace o opravách nebo
výmazech osobních údajů nebo omezení jejich zpracování,
b) zajistit přístup subjektu údajů k osobním údajům, nebo
c) opravit či doplnit osobní údaje na žádost subjektu údajů.

d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkon
trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;

f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání porušování etických pravidel
regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci spojenou, i pouze
příležitostně, s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech
a) až e) a g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
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2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje
konkrétní ustanovení, alespoň, je-li to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování;
b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich
protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců;
f) doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely
zpracování nebo kategorie zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto
informování nemůže být na újmu účelu omezení.
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XXIX. Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

CELEX
č.Ustanovení
Garanční systém při zpracování osobních údajů
32016R0679
a) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že
subjekt údajů popírá jejich přesnost nebo vznesl námitku
proti tomuto zpracování, a

UstanoveníObsah
§ 203a písm. a)

Obsah
čl. 18 odst. 1 písm. 1.
a)
a)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních
údajů ověřit;

čl. 18 odst. 1 písm. d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21
d)
odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce
převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
čl. 23 odst. 1 písm.
e)

§ 203a písm. b)

b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i
32016R0679
výhradně na základě automatizovaného zpracování
osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová
kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno,
uvede Garanční systém v záznamech o činnosti
zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po
dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro
zpracování osobních údajů.

čl. 22 odst. 1

1.

Právo Unie nebo členského státu, které se na správce
nebo zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím
legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv
uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v
článku 5, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku
odpovídají právům a povinnostem stanoveným v
článcích 12 až 22, jestliže takové omezení respektuje
podstatu základních práv a svobod a představuje
nezbytné a přiměřené opatření v demokratické
společnosti s cílem zajistit:
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo
členského státu, zejména důležitý hospodářský nebo finanční
zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních,
rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a
sociálního zabezpečení;
1. 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.

čl. 22 odst. 2 písm. 2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
b)
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na
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správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření
zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
údajů; nebo
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XXX. Změna zákona o hazardních hrách
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
§ 130a

Odpovídající předpis EU
Obsah

(1) Orgány podle tohoto zákona jsou oprávněny zpracovávat údaje
nezbytné pro vedení rejstříku podle § 16, výkon povolovacího řízení,
působnosti související s ohlášením hazardní hry, dozoru nad
provozováním hazardních her a pro zajištění řádného provozování
hazardních her, včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu
osobních údajů.
(2) Orgán podle tohoto zákona při zpracování osobních údajů
a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným způsobem
osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž
zpracování byla vznesena námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává
i bez souhlasu subjektu údajů, a
b) může provádět výkon státní správy v oblasti provozování hazardních
her výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů;
popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je
toto zpracování prováděno, uvede orgán v záznamech o činnosti
zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho
roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů.
(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany
proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně ustanovení jiného
zákona o stížnosti.

CELEX č.

Ustanovení

32016R0679

Článek 6

Obsah
1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna
nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v
odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy
nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud
je subjektem údajů dítě.
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Článek 18

1.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce
omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to
na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá
výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení
jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody správce převažují nad
oprávněnými důvody subjektu údajů.
2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce
1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich
uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu
údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické
nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu Unie nebo některého členského
státu.
3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování
podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na
to, že bude omezení zpracování zrušeno.
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Článek 22

1.
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.
2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi
subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví
vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a
oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c)
provede správce údajů vhodná opatření na ochranu
práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů,
alespoň práva na lidský zásah ze strany správce,
práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout
rozhodnutí.
4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o
zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9
odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo
g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění
práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

32016R0679

Článek 23

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit
rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 až
22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v
jakém ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
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povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22,
jestliže takové omezení respektuje podstatu
základních práv a svobod a představuje nezbytné a
přiměřené opatření v demokratické společnosti s
cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany
před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu,
včetně peněžních, rozpočtových a daňových
záležitostí, veřejného zdraví a
sociálního
zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání
porušování
etických
pravidel
regulovaných
povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci
spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a
g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod
druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1
zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, jeli to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování;
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b) kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu
přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců;
f) doby uložení a platné záruky s ohledem na
povahu, rozsah a účely zpracování nebo kategorie
zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném
omezení, pokud toto informování nemůže být na
újmu účelu omezení-
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XXXI. Změna zákona o centrální evidenci účtů
Navrhovaný právní předpis ČR

Odpovídající předpis EU

Ustanovení

Celex č.

Obsah

(část, §,
odst.,
písm.,
apod.)
§ 18a
odst. 2

Stanovisko:U Obsah
stano
vení

Poznámka

(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
(2) Při zpracování podle odstavce 1 se nepoužije
a) čl. 15, 16, čl. 18 odst. 1 písm. a) a čl. 34 odst. 4 a v jim
odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/6793), pokud jde o
zpracování osobních údajů prováděné podle tohoto zákona
Českou národní bankou, a
b) čl. 18 a v jemu odpovídajícím rozsahu čl. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6793), pokud jde
o předávání osobních údajů do centrální evidence účtů
úvěrovou institucí.

32016R0679

Čl. 23

1. Právo Unie nebo členského státu, které se na
správce nebo zpracovatele vztahuje, může
prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah
povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v
článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém
ustanovení tohoto článku odpovídají právům a
povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže
takové omezení respektuje podstatu základních práv a
svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v
demokratické společnosti s cílem zajistit:
a) národní bezpečnost;
b) obranu;
c) veřejnou bezpečnost;
d) prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkon trestů, včetně ochrany před
hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich
předcházení;
e) jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie
nebo členského státu, zejména důležitý hospodářský
nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně
peněžních, rozpočtových a daňových záležitostí,
veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;
f) ochranu nezávislosti soudnictví a soudních řízení;
g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání
porušování etických pravidel regulovaných povolání;
h) monitorovací, inspekční nebo regulační funkci
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spojenou, i pouze příležitostně, s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech a) až e) a
g);
i) ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod
druhých;
j) vymáhání občanskoprávních nároků.
2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1
zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li
to relevantní, pokud jde o:
a) účely zpracování nebo kategorie zpracování; b)
kategorie osobních údajů;
c) rozsah zavedených omezení;
d) záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu
přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;
e) specifikaci správců nebo kategorie správců; f) doby
uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a
účely zpracování nebo kategorie zpracování;
g) rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a
h) právo subjektů údajů být informováni o daném
omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu
účelu omezení.
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Číslo předpisu EU
(celex)
32009D0426

Název předpisu EU

32011L0036

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise
2006/70/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování,
vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby
vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

32011L0093
32012L0029
32015L0849
32016L0680
32016L0681
32016L1919
32016R0679

Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní
spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti.
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