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Pozměňovací návrh

poslankyně

Věry Kovářové

k návrhu zákona o zpracování osobních údajů
(sněmovní tisk č. 138)

dle § 63 odst. 1 bod 5. písm. a)
zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Pozměňovací návrh
k návrhu zákona č. ……/2018 Sb., o zpracování osobních údajů
(sněmovní tisk č. 138)
Návrh zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk č. 138) se mění takto:
1. V § 59 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Obec, která nevykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, dobrovolný svazek takových obcí, příspěvková organizace
zřizovaná takovou obcí nebo právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení zřizovaná obcí nebo dobrovolným svazkem obcí se dopustí
přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním
předpisem10).“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 59 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d),
která znějí:
„c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 spáchaný tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem.“.
3. V § 60 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Správci a zpracovateli podle věty první,
který je obcí, která nevykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, dobrovolným svazkem takových obcí, příspěvkovou
organizací takové obce nebo právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, lze uložit
pokutu do 5 000 Kč.“.

10)

Například § 8a, § 8b odst. 1 až 4 a § 8c zákona č. 141/1961 Sb., § 52 až 54 zákona č. 218/2003 Sb.,
o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
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Odůvodnění
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů předložený do Poslanecké sněmovny
nerozlišuje subjekty přestupků tak, jak původně avizovali zástupci Ministerstva vnitra.
Původní návrh, který byl předložen Vládě, počítal se snížením maximální výše pokuty za
přestupek pro obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, dobrovolný svazek takových obcí, příspěvková organizace zřizovaná
takovou obcí nebo právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
zřizovaná obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na 5 000 Kč, resp. 15 000 Kč. Starostové a
nezávislí (STAN) se zněním vládního návrhu, které bylo zasláno do PS, nesouhlasí a odmítají
i argumentaci Legislativní rady vlády.
Výchozí právní úpravou tohoto pozměňovacího návrhu je rakouská právní úprava obsažená
v implementačním zákoně, vydaném 31. července 2017, k Obecnému nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR). Ten v § 30 odst. 5 uvádí „Gegen Behörden und öffentliche Stellen
können keine Gelduβen verhängt werden.“, neboli „Vůči veřejným orgánům a veřejným
subjektům nelze uplatnit finanční sankci“.
Podle našeho přesvědčení je nutné obce a jimi zřizované organizace chránit před hrozbou
vysokých až likvidačních pokut, a proto byly původně předloženy 2 varianty pozměňovacího
návrhu (první pozměňovací návrh) k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů.
První variantou je rakouský model modifikovaný pro českou legislativu, druhá varianta
částečně obsahuje slíbený kompromis ze strany Ministerstva vnitra.
Nicméně na základě proběhnuté diskuze v Poslanecké sněmovně je předkládán tento
revidovaný pozměňovací návrh, který možnost uložení snížených sankcí umožňuje pouze
u tzv. obcí I. a II. typu a zároveň spatřuje vyšší společenskou škodlivost přestupku
spáchaného prostřednictvím médii, za který by v tomto případě byla možnost uložit sankci až
do výše 15 000 Kč.
V Praze 26. června 2018
Věra Kovářová v. r.
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Navrhované znění zákona s vyznačením navrhovaných změn (změny jsou uvedeny
tučně)
……/2018 Sb.
ZÁKON
o zpracování osobních údajů

Hlava VI
Přestupky
§ 59
(1) Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním
předpisem10).
(2) Obec, která nevykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, dobrovolný svazek takových obcí, příspěvková organizace
zřizovaná takovou obcí nebo právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení zřizovaná obcí nebo dobrovolným svazkem obcí se dopustí přestupku tím, že
poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem10).
(2) (3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč,
b) 5 000 000 Kč, byl-li přestupek spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.,
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
§ 60
(1) Správce nebo zpracovatel podle hlavy II se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle čl. 8, 11, 25 až 39, 42 až 49 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nebo hlavy II,
b) poruší některou ze základních zásad pro zpracování osobních údajů podle čl. 5 až 7 nebo 9
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
c) poruší některé z práv subjektu údajů podle čl. 12 až 22 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 nebo hlavy II,
d) nesplní příkaz nebo poruší omezení zpracování osobních údajů nebo nedodrží přerušení
toků údajů uložené Úřadem podle čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, nebo
e) neposkytne Úřadu přístup k údajům, informacím a prostorám podle čl. 58 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
(2) Subjekt pro vydávání osvědčení se dopustí přestupku tím, že poruší některou z
povinností podle čl. 42 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nebo
hlavy II.
10)

Například § 8a, § 8b odst. 1 až 4 a § 8c zákona č. 141/1961 Sb., § 52 až 54 zákona č. 218/2003 Sb., o
soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Subjekt pro monitorování souladu se dopustí přestupku tím, že poruší některou z
povinností podle čl. 41 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
(4) Úřad může upustit od uložení správního trestu také tehdy, pokud uloží opatření
podle § 52 odst. 1 písm. e) nebo § 58.
(5) Správcům a zpracovatelům uvedeným v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. Správci a
zpracovateli podle věty první, který je obcí, která nevykonává přenesenou působnost v
rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dobrovolným svazkem takových
obcí, příspěvkovou organizací takové obce nebo právnickou osobou vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení zřizovanou obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, lze
uložit pokutu do 5 000 Kč.
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