
 
 

 
 

 

 

POZICE 

SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ, z.s.p.o. (SPIR) 

k budoucímu výkladu vybraných ustanovení 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). 
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1. Úvod 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), dále jen „Nařízení“, obsahuje v některých oblastech 

vágní znění, které umožňuje nejednotný výklad. Proto SPIR považuje za nezbytné sjednotit interpretaci 

jednotlivých ustanovení jak na národní, tak na evropské úrovni. Za tímto účelem SPIR identifikoval 

problematické oblasti a dále představuje návrh interpretace některých nejasných otázek. Tento výklad 

vychází z reálných zkušeností a potřeb průmyslu, na který může mít nevhodná interpretace Nařízení 

zásadní dopad. 

2. Online identifikátory 

2.1. Online identifikátory (např. soubory cookies či jiné identifikátory, z nichž nejsou údaje fyzických 
osob určitelné) by neměly být a priori považovány za osobní údaje, neboť jako takové definici 
osobního údaje a spojení s konkrétní identifikovatelnou fyzickou osobou nesplňují. Ohledně 
dynamické IP adresy se domníváme, že z rozsudku ve věci Breyer sice vyplývá, že dynamická IP 
adresa by mohla být osobním údajem, nicméně po přijetí rozsudku ve věci Tele2Sverige došlo 
k takovému omezení možnosti identifikovat uživatele prostřednictvím dat získaných od 
poskytovatele připojení, že v drtivé většině případů dynamická IP adresa charakter osobních údajů 
nemá.  



 
 

 
 

 

2.2. Dozorové orgány by k online identifikátorům neměly automaticky přistupovat tak, že identifikují 
určitou fyzickou osobu a že jdou vždy spojit s jinými daty, respektive že budou správcem údajů 
vždy spojovány s dalšími údaji, které umožní identifikovat či učinit identifikovatelnou fyzickou 
osobu. 

2.3. Je-li správce poskytovatelem více než jedné digitální služby, v jejímž rámci vydává online 
identifikátory, nemělo by být dozorovým orgánem automaticky predikováno, že správce přistoupí 
k jejich propojování s cílem identifikovat konkrétní fyzickou osobu a/nebo vytvořit její profil.  

2.4. Při posuzování souborů cookies je potřeba zohlednit následující: jejich povahu, účel a dobu 
nasazení; postavení správce údajů, který k vydání přistoupil (identifikátory prvních a třetích stran); 
a v neposlední řadě reálnou možnost, schopnost či záměr správce údajů tyto spojit s jinými daty 
s cílem identifikovat konkrétní fyzickou osobu a/nebo vytvořit její profil. Upozorňujeme, že u údajů 
získaných z cookies, které nejsou kombinovány s jiným identifikátorem, není možné identifikovat 
konkrétní fyzickou osobu. 

2.5. Ztotožňujeme se s dřívějším stanoviskem WP29 (nově „Evropský sbor pro ochranu osobních 
údajů“, v textu dále jen „Sbor“), z něhož vyplývá, že anonymizované cookies prvních stran, 
agregovaných pro statistické účely, v žádném případě nenaplňují definici osobních údajů.1    

2.6. V souladu s Nařízením považujeme za dostatečné vyjádření souhlasu se zpracováním osobních 
údajů volbu technického nastavení pro služby informační společnosti, tedy např. nastavení správy 
cookies v internetovém prohlížeči (za předpokladu, že údaje získané ze souborů cookies budou 
spadat do kategorie osobních údajů – viz dále).  

2.7. Sdílíme přístup Sboru, že „nebezpečí ve vztahu k ochraně osobních údajů vychází spíše z cílů 
zpracování, než z informace obsažené v cookie samotné“.2 Národní dozorový orgán by tedy měl 
případ od případu posuzovat skutečné využití cookies dotčeným správcem údajů.   

2.8. S ohledem na vlastní povahu internetového provozu jsou některá data o uživatelích, zejména údaje 
z cookies, ale také IP adresy, sbírány provozovateli zcela nevyhnutelně za účelem samotného 
zajištění provozu služby či z jiných technických důvodů, nikoli tedy z rozhodnutí poskytovatele 
služby (např. internetového vyhledávače). K jejich získání tak není dle našeho názoru třeba 
souhlas uživatele.  

2.9. Za vydávání a sběr cookies třetích stran odpovídá (za předpokladu, že tato data nevyužívá i první 
strana samotná) jejich správce (a tedy třetí strana), nikoli provozovatel portálu, kde se např. formou 
reklamního banneru třetí strana prezentuje. Informační povinnost provozovatele stránky, z níž bude 
cookies umístěna, není dotčena.    

3. Vyjádření souhlasu  

3.1. Předně je potřeba rozlišovat mezi zpracováním osobních údajů na základě souhlasu a 
zpracováním osobních údajů bez vyžádání zvláštního souhlasu z důvodů plnění smlouvy/ 
poskytnutí vyžádané služby.   

3.2. Jedná-li se o inzertní prostor na internetu, za obsah inzerce a nakládání s osobními údaji získanými 
prostřednictvím takové inzerce má odpovídat zadavatel inzerce.  

3.3. Existuje-li široce používaný a obecně známý způsob, jak technickým nastavením používaných 
prostředků (např. prohlížečů) stanovit meze využívání osobních či jiných obdobných údajů, mělo by 
být zpracování osobních údajů (které neporušuje uživatelem nastavená omezení) považováno za 
zpracování se souhlasem.  

                                                           
1 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption; 
2 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption; 



 
 

 
 

 

3.4. Poskytovatel by měl mít právo nabízet službu, jež bude poskytována pouze takovým uživatelům, 
kteří mu dají souhlas se zpracováním osobních údajů i k jiným účelům než pro využití dané služby.  

3.5. Jsme toho názoru, že uživatel může udělit souhlas i pro služby budoucí za předpokladu, že jejich 
charakter bude alespoň rámcově specifikován (účelem zpracování) při udělení souhlasu, nebo se 
bude jednat o službu, která se nebude podstatně odlišovat od již existujících služeb. 

3.6. V případě nabídky více služeb by měl mít správce údajů možnost získat od uživatele jeden souhlas 
(pro obdobný účel nebo účely zpracování) prostřednictvím jednoho kroku pro všechny služby. 
V tomto směru vítáme možnost volby technického nastavení pro služby informační společnosti. 

3.7. Pokud uživatel poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, měl by tento 
automaticky platit i pro zpracování údajů za stejným účelem v rámci jiných služeb, které uživatel 
začne u stejného správce využívat v budoucnu (včetně služeb, které v době poskytnutí souhlasu 
neexistovaly).  

3.8. Správce osobních údajů má mít právo získat souhlas ve prospěch třetí osoby.    

3.9. Považujeme za vhodné, aby národní dozorový orgán připravil doporučení (ve spolupráci 
s odbornou veřejností) k jednotlivým druhům online identifikátorů a k nim se vážící povinnosti 
vyjádření souhlasu fyzické osoby. 

4. Profilování 

4.1. Profilování za účelem lepšího zobrazování reklamy nelze považovat za profilování, které by mělo 
pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo (nepoužije se 
na něj tedy článek 22 Nařízení).  

4.2. Pokud segmentace uživatele webových stránek vede k jeho přiřazení k širší kategorii osob a 
reklama je vydávána pouze na základě takovéhoto obecného rozlišení, nejedná se dle našeho 
názoru o profilování ani o zpracování osobních údajů dle Nařízení (např. přiřazování reklamy dle 
regionu, z něhož uživatel přistupuje na stránky).  

4.3. Na základě rozsudku v kauze Breyer (dynamická IP adresa, viz také výše) se nám jeví, že 
zpracování údajů v rozsahu obvyklém pro nabízení cílené reklamy získaných na základě souborů 
cookies není zpracováním osobních údajů, pokud není zároveň uložena IP adresa či není subjekt 
údajů jinak identifikován.  

4.4. Vzhledem k výše uvedenému a k rozsudku v kauze Breyer máme za to, že Nařízení nedopadá 
automaticky na všechny soubory cookies. Bez ohledu na předchozí větu: pokud provozovatel 
internetové stránky zpracovává údaje získané na základě technických cookies, pak na toto 
zpracování údajů dopadá výjimka z článku 5, odst. 3 směrnice ePrivacy. Dle okolností může na 
toto zpracování dopadat pouze Nařízení.     

4.5. Za profilování by zároveň nemělo být považováno sbírání osobních údajů o chování (pohybu) 
subjektu na webových stránkách, kdy ukládání a zpracování údajů probíhá po krátkou dobu.  

4.6. Pro účely článku 5, odst. 3 směrnice ePrivacy je dle našeho názoru dostačující souhlas 
s používáním souborů cookies formou obecného nastavení webového prohlížeče. Uvedená 
skutečnost nicméně platí pouze pro ta užití údajů získaných pomocí souborů cookies, která jsou 
obvyklá a jež uživatel stránky mohl důvodně očekávat.  

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

5.1. Pověřencem pro ochranu osobních údajů v soukromé společnosti či u soukromých podnikatelů 
(dále jen „pověřenec“) může být dle našeho názoru:  



 
 

 
 

 

a) zaměstnanec společnosti; 

b) podnikající fyzická osoba; 

c) právnická osoba.  

5.2. Zapojení do záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů by mělo být stanoveno náplní 
pracovní smlouvy v případě zaměstnance a smluvně vymezeno v rámci smlouvy o poskytování 
služeb v případě dvou zbývajících výše zmíněných kategorií. Na správci samotném by mělo být 
další případné vymezení působnosti, např. ve formě vnitřního předpisu.  

5.3. Zařazení do struktury společnosti je na rozhodnutí a zodpovědnosti dotčeného subjektu. Za činnost 
správce, otázku ochrany osobních údajů nevyjímaje, odpovídají statutární orgány dotčeného 
subjektu. Jednou z možností volby by tedy mělo být i přímé podřízení pověřence statutárnímu 
orgánu či nejvyššímu vedení správce. Jsme dále toho názoru, že vedení správce údajů může 
pověřenci udělovat pokyny týkající se jen obecného zaměření jeho činnosti. 

5.4. Správce by se měl sám rozhodnout, zda sloučí více činností obdobného charakteru do působnosti 
jedné osoby (např. včetně úkolů v oblasti „compliance“ či prevence trestné činnosti).  

5.5. Hlavní činnost správce osobních údajů je taková činnost, která je nedílná s jednou z hlavních aktivit 
daného správce.  

5.6. Článek 37 odst. 1 písmeno c) by se neměl vztahovat na média.  

5.7. Je potřeba vyjasnit pojem „snadné dosažitelnosti“ v případě skupiny podniků, u níž je pověřenec 
usazen v jiném státě.   

5.8. Dozorový orgán by neměl stanovovat „automatické“ kvalifikační požadavky typu právního vzdělání 
či délky praxe. Volba musí být na rozhodnutí a zodpovědnosti povinných podnikatelských subjektů.  

5.9. Jsme toho názoru, že pověřenec má povinnost mlčenlivosti vůči dozorovému orgánu ohledně 
informací, jejichž sdělení dozorovému orgánu by mohlo správci přivodit zahájení správního řízení o 
udělení pokuty či k takovému udělení (či jejímu zvýšení) vést, a to za předpokladu, že se nejedná o 
informace, jež musí být podle Nařízení povinně sdělovány (data breaches). 

6. Osoby mladší 16 let 

6.1. Jsme toho názoru, že ČR by měla využít možnosti posunutí této věkové hranice na 13 let věku 
dítěte.  

6.2. V případě obsahu, který není specificky zaměřen na osoby mladší 13 let, postačuje dle našeho 
názoru pro rozlišení skutečnosti, zda poskytovatel služby jedná s osobou mladší 13 let, její vlastní 
prohlášení (např. v rámci podmínek pro využívání služby). Pokud daná osoba prohlásí, že je starší 
13 let, není její prohlášení potřeba dále ověřovat. 

6.3. V případě služeb zaměřených na osoby mladší 13 let, či pokud osoba prohlásí, že je mladší 13 let, 
vidíme dva scénáře: a) správce/zpracovatel nebude sbírat údaje, které by vyžadovaly souhlas se 
zpracováním osobních údajů; b) správce/zpracovatel získá souhlas od zákonného zástupce.  

6.4. Pro získání souhlasu od zákonného zástupce by měl být využit standardní způsob vyjádření 
souhlasu, např. nastavením webové stánky nebo aktivní „checkbox“.  

6.5. Jsme toho názoru, že pravidla článku 8 by měla být primárně aplikována pouze pro služby přímo 
zaměřené na osoby mladší 13 let.  



 
 

 
 

 

7. Přenositelnost dat  

7.1. Jsme toho názoru, že správce osobních údajů nemá povinnost umožnit uživatelům automaticky 
exportovat data či obsah ze služby. Provedení takového exportu může správce podmínit tím, že 
subjekt údajů mu musí doručit žádost.   

7.2. V otázce technického zajištění předání zpracovávaných osobních údajů je potřeba ponechat 
procesní a technologickou volnost (zohledňující i případné náklady, které by provozovatel byl 
nucen na plnění takové povinnosti vynaložit) na straně správce osobních údajů.  

7.3. Přenositelnost se dle našeho názoru týká pouze osobních údajů získaných v rámci uděleného 
souhlasu, pokrytých registrací či získaných při plnění smlouvy.  

7.4. Podmínky spojené s přenositelností údajů se mají vztahovat pouze na ty osobní údaje, které byly 
do služby aktivně vloženy (poskytnuty) přímo uživatelem. Nejedná se tedy o obsah služby jako 
takové či data poskytnutá jinými uživateli služby. Příklad: u sociální sítě by se jednalo o údaje 
vložené uživatelem, nikoli o obsah vytvořený a/nebo sdílený dalšími uživateli apod. V tomto směru 
tedy zásadě nesouhlasíme s pozicí Sboru. 

7.5. Správce osobních údajů nesmí být nucen předávat osobní data dotčeného uživatele jinému správci 
ve formátu odlišném od toho, v němž by tato poskytnul přímo uživateli.   

7.6. Přenositelnost dat by se neměla týkat osobních údajů zpracovávaných v rámci novinářské činnosti. 
Zde by měla existovat výjimka pro zpracování.  

7.7. Právo na přenositelnost údajů se nesmí vztahovat na situace, kdy uživatel není schopen reálně 
doložit, že je dotčenou fyzickou osobou, a tedy o vlastníkem daných osobních dat (viz článek 11, 
odst. 2 Nařízení).  

7.8. U služeb, kde byl souhlas udělen pouze nastavením zařízení (např. prohlížeče), by správce neměl 
mít povinnost data vydat (viz článek 11, odst. 2 Nařízení), neboť nebude možné prokázat identitu 
subjektu.  

7.9. Ochrana přenositelnosti dat nemá automaticky přednost před ochranou důvěrnosti zpracovávaných 
údajů či obchodního tajemství.  

7.10. Pokud subjekt údajů získá v rámci práva na přenositelnost údajů obsah, který nevytvořil 
(např. autorskoprávně chráněný obsah), neplatí, že by tím byla jemu či jakékoliv třetí osobě 
automaticky udělena licence k jeho užití. 

8. Právo na výmaz/ právo být zapomenut 

8.1. Právo na výmaz dle našeho výkladu neznamená povinnost správce poskytnout dotčené osobě 
konkrétní technický nástroj, kterým by tato mohla sama provést výmaz uložených osobních údajů. 
Správce může vázat vymazání osobního údaje na zvláštní výzvu ze strany dotčené osoby s tím, že 
samotné vymazání provede správce sám.  

8.2. Před samotným aktem výmazu má správce osobních údajů právo si vhodným způsobem ověřit 
identitu osoby žádající o výmaz. O čas potřebný k identifikaci se musí prodloužit v Nařízení 
stanovená lhůta (bez zbytečného odkladu) pro vyřízení žádosti, lhůta tedy začne běžet až po 
ověření identity.   

8.3. Po ověření identity žadatele by měl správce mít možnost v přiměřené lhůtě prověřit existenci 
výjimky, která by bránila výmazu osobních údajů (článek 17, odst. 3 Nařízení).  

8.4. Následně by mělo dojít k samotnému výmazu, a to opět v přiměřené lhůtě (bez zbytečného 
odkladu). V případě, že správce osobních údajů tyto zpracovává pouze sekundárně (např. 
internetový vyhledávač) a má nastaven pravidelný cyklus obnovování takových informací 



 
 

 
 

 

(indexování), pak, pokud na základě žádosti subjektu údajů zjistí, že daný údaj již byl ze zdrojové 
stránky vymazán, není povinen provádět mimořádný výmaz ze svého vyhledávače, ale může 
počkat na přirozené obnovení své databáze v rámci pravidelného indexování.  

8.5. Výjimka z povinnosti výmazu dle článku 17, odst. 3 písmena a) Nařízení se může vztahovat i na 
sekundárního správce osobních údajů, např. internetový vyhledávač.  

8.6. Dle našeho názoru nestanovuje Nařízení pro vyhledávače další povinnosti nad rámec rozsudku 
v případě Costeja (Google Spain).  

8.7. Dotčená osoba se se svou odůvodněnou námitkou může obrátit jak na poskytovatele služeb 
internetového vyhledávače či služeb obdobných, tak na provozovatele zdrojové webové stránky.  

8.8. Pokud správce získal osobní údaje od třetí osoby (např. provozovatele vyhledávače), může se, 
pokud je to pro vyřízení námitky vhodné, obrátit na dotčenou osobu či provozovatele zdrojové 
stránky se žádostí o upřesnění námitky či o poskytnutí dalších doplňujících informací nebo 
vyjádření k námitce.  

8.9. Oznamovací povinnost dle článku 17, odst. 2 a článku 19 Nařízení se dle našeho názoru mj. 
nevztahuje na případy, kdy správce zpřístupňuje osobní údaje tak, že příjemce osobních údajů 
musí pro jejich získání aktivně navštívit provozovnu, webovou stránku či jiné technické zařízení 
správce. Jde o obvyklý způsob, jak příjemce od správce dotčené údaje získává, a lze předpokládat, 
že obdobným způsobem získá také informaci o opravě (případně opravenou informaci), a osobní 
údaj nacházející se ve zdroji podle písmena a) byl řádně opraven (vymazán). Příkladem mohou být 
zpravodajské servery, vyhledávače či jiné obdobné služby.   

8.10. V případě archivních služeb, např. archivy tisku či „cache“ paměť vyhledávače (obsahující 
historické verze článků/údajů ke konkrétnímu datu) neexistuje dle našeho názoru povinnost 
aplikovat článek 17, odst. 2 a článek 19 Nařízení, neboť by tím docházelo ke zkreslování historicky 
získaných údajů.   

8.11. Provozovatelé služeb informační společnosti, kteří zobrazují obsah poskytnutý uživateli, mají 
v souladu se zákonem 480/2004 Sb. povinnost uživatelem poskytnutý závadný obsah odstranit, 
nedopadají na ně však povinnosti dle článku 17, odst. 2 a článku 19 Nařízení. Povinnosti dle článku 
17, odst. 2 a článku 19 Nařízení v takovém případě postihují pouze provozovatele, kterým uživatel 
poskytnul osobní údaje za účelem stanoveným takovým provozovatelem jako správcem osobních 
údajů.   

9. Vedení dokumentace 

9.1. Záznamy o činnostech zpracování se vztahují pouze k osobním údajům. Není proto třeba tyto 
pořizovat v případě, že se nejedná o zpracování osobních údajů; tímto samozřejmě nejsou dotčeny 
povinnosti týkající se kybernetické bezpečnosti, data retention apod.  

9.2. Tam, kde Nařízení vyžaduje pouze popis kategorií údajů, rozhoduje o jejich rozčlenění do kategorií 
správce osobních údajů.  

9.3. Ve vlastním zájmu správce by mělo být prověřování, zda jím vedená dokumentace odpovídá 
skutečnosti. V běžných případech je takové prověření dostatečné provést 1x za 2 roky. Uvedené 
se netýká případů zavádění zcela nového anebo podstatného rozšíření stávajícího zpracování 
osobních údajů.  

9.4. Povinnost vedení dokumentace se vztahuje na podnik zaměstnávající 250 a více osob. 
Domníváme se, že definovaný limit by měl být posuzován za uplynulé účetní období (1 rok). 
Rozhodujícím by zde měl být počet zaměstnanců v pracovním poměru přepočtený na plný 
pracovní úvazek.    



 
 

 
 

 

9.5. Za zpracování, které představuje rizika pro práva a svobody subjektu údajů, ve smyslu článku 30, 
odst. 5 Nařízení, by dle našeho názoru nemělo být považováno běžné zpracování údajů týkajících 
se návštěv webových stránek, např. IP adresy a běžné informace pro segmentaci reklamy získané 
ze souboru cookies (bez ohledu na to, zda soubory cookies budou považovány za zdroj osobních 
údajů či nikoliv, viz výše).   

9.6. Jsme toho názoru, že dokumentace případů narušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu 
článku 33, odst. 5 Nařízení je povinná pouze v případě, když se jedná o porušení naplňující 
podmínku povinného oznamování dozorovému úřadu.  

9.7. Pokud si pověřenec pro ochranu osobních údajů vede vlastní dokumentaci jím řešených záležitostí 
nad rámec článku 30 a 33 Nařízení, nemá povinnost tuto dozorovému úřadu předložit.  

9.8. Dokumentace může být vedena i v čistě elektronické podobě.  

10. Informační povinnosti 

10.1. Informování o zpracování 

10.1.1. Za dostatečné splnění základní informační povinnosti považujeme uvedení odkazu na 
samostatnou informační stránku, např. v patičce navštívené webové stránky.  

10.1.2. Máme za to, že v rámci informační povinnosti dle článku 13, odst. 1, písmen c), d) a odst. 2, 
písmena a) je dostačujícím uvedení jednotlivých kategorií osobních údajů z hlediska doby 
jejich uložení. Stejné platí pro článek 14.  

10.1.3. Informační povinnost dle článku 13, odst. 3 nevzniká v případě, kdy zpracování pro další 
účely je prováděno na základě donucujících ustanovení zákona.  

10.2. Informační povinnost vůči dozorovému úřadu 

10.2.1. Máme za to, že lhůta 72 hodin pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů 
dozorovému orgánu začíná běžet od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení důvěryhodně 
dozví jakákoli osoba s relevantní rozhodovací pravomocí nebo pověřenec pro ochranu 
osobních údajů.  

10.3. Informování subjektu údajů v případě porušení zabezpečení osobních údajů 

10.3.1. Dle našeho názoru nehrozí vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob v případech 
porušení zabezpečení u běžných služeb informační společnosti typu běžných e-shopů (s 
výjimkou úniku informací o platebních kartách apod.), běžných registrací za účelem 
poskytování komentářů pod články či ke zboží a službám apod.  

10.3.2. V případě podezření na únik hesel doporučujeme vždy uživatelům navrhnout změnu hesla, a 
to bez ohledu na to, zda byly naplněny předpoklady uvedené v článku 34 či nikoli.  

10.3.3. Pro účely posouzení výše rizika porušení zabezpečení by se mělo vycházet z předpokladu, 
že uživatelé služeb respektují běžné bezpečností standardy.  

11. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

11.1. S ohledem na odborné dovednosti a znalosti pověřence pro ochranu osobních údajů může 
posouzení vlivu provést pouze pověřenec samotný.  

11.2. V případě zpracování, které bude probíhat přede dnem nabytí účinnosti Nařízení k ochraně 
osobních údajů, musí být posouzení vlivu provedeno ve lhůtě 2 let od nabytí účinnosti zpracování 
(recitál 171 Nařízení).  



 
 

 
 

 

11.3. Pro účely posouzení výše rizika porušení zabezpečení by se mělo vycházet z předpokladu, 
že uživatelé služeb respektují běžné bezpečností standardy.  

11.4. Jsme toho názoru, že profilování (segmentace) pouze za účelem lepšího zobrazování 
reklamy nevyžaduje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.  

11.5. V případě koncernů zpracovávajících identické osobní údaje identickým způsobem v rámci 
různých zemí EU může být dle našeho názoru posouzení vlivu provedené v jedné členské zemi 
převzato beze změn v jiné členské zemi. V případě odchylek právního řádu jednotlivých zemí musí 
být samozřejmě provedeno základní prověření, zda je posouzení vlivu možné převzít beze změn.  

11.6. Při vypracování posouzení, jeho konstrukci a obsahu může být přihlédnuto k obecným 
principům „compliance“.  

11.7. Povinnosti uložené v článku 35, odst. 9 by měly především dopadat na zpracování osobních 
údajů v oblasti veřejné správy. Jakožto vhodnou formu konzultace zpracování se subjekty údajů se 
nám jeví konzultace s relevantními odbornými spolky, např. se Spolkem pro ochranu osobních 
údajů.  

11.8. Uvedené povinnosti by se neměly týkat zpracování prováděného výlučně za účelem výkonu 
svobody projevu.  

11.9. Považujeme za vhodné vydat vzorové posouzení vlivu ze strany dozorového orgánu.  

11.10. Ve smyslu článku 35, odst. 11 je přezkum povinný pouze v případě, kdy dojde ke změně 
rizika. Domníváme se, že v běžných případech je prověření, zda nedošlo ke změně rizika, 
dostačující provést u všech způsobů zpracování (hromadně) 1x ročně. Pokud správce zjistí, že 
došlo k podstatnému zvýšení rizika, měl by na to v přiměřené lhůtě reagovat (i mimo výše uvedené 
pravidelné lhůty prověřování).    

12. Ohlašovaní narušení bezpečnosti osobních údajů 

12.1. Za okamžik, kdy se správce osobních údajů průkazně dozvěděl o porušení zabezpečení, 
považujeme tu dobu, kdy se o porušení zabezpečení důvěryhodně dozví jakákoliv osoba 
s relevantní rozhodovací pravomocí nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů.  

12.2. Do lhůty 72 hodin by se neměl započítávat čas potřebný pro ověření skutkových okolností 
narušení zabezpečení a zjištění (potvrzení), zda skutečně došlo k naplnění podmínek dle článku 
33, odst. 1.  

12.3. Ohlašovací povinnost se dle nás nevztahuje na případy, kdy: 

12.3.1. došlo k pokusu o narušení zabezpečení, ale správci se podařilo úniku osobních údajů 
zabránit; 

12.3.2. správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla 
použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, 
která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako 
je například šifrování;  

12.3.3. správce přijal následná opatření, která zajistí, že riziko pro práva a svobody subjektů údajů 
podle článku 33, odst. 1 se již pravděpodobně neprojeví; 

12.3.4. správce osobních údajů není povinen ohlásit narušení zabezpečení v případě, pokud by 
tímto hrozila jeho odpovědnost za spáchání trestného činu (zejména trestný čin 
neoprávněného nakládání s osobními údaji dle § 180 trestního zákoníku – zákaz 
sebeobviňování).  

 



 
 

 
 

 

13. Závěr a doporučení 

SPIR souhlasí, že je nezbytné adaptovat právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby 

odpovídaly technologickému pokroku. Zároveň je třeba, aby nové předpisy nenarušily právní jistotu 

a neohrozily nepřiměřenými omezeními samotnou existenci firem. Z toho důvodu je třeba při 

sjednocování interpretace Nařízení postupovat v těsné spolupráci se zástupci nejen subjektů údajů, 

ale i průmyslu a brát v potaz nejen jejich zkušenosti a potřeby, ale také využít osvědčené modely 

samoregulace a koregulace. V témže duchu je nutné se zaměřit i na další komplementární právní 

úpravy. Považujeme za zásadní, aby další právní úpravy (aktuálně zejména návrh nařízení 

k ePrivacy) nešly nad rámec Nařízení, a nevytvářely tak pro průmysl další zátěž, či přímo likvidační 

požadavky. 

 

 

 


