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O ČEM BY TO MĚLO BÝT?

Přednáška se bude zabývat nejvýznamnějšími direktivami a směrnicemi a jejich

dopadem na svět IT – ZKB a jeho novelizací, direktivou NIS, GDPR, eIDAS,

ePrivacy atd.

Na modelu několika typů organizací se pokusíme demonstrovat, jaké povinnosti

vyplývající z legislativy se dané organizace týkají a jak se s nimi vypořádat.



O ČEM BY TO MĚLO BÝT?

A ndrea: Vytvoř něco nového, komplexního, co srozumitelně vysvětlí legislativní

změny v ICT.

J á: Ok…

A ndrea: …no alespoň tě to zase posune a nebudeš recyklovat svoje předchozí

přednášky.

J á: Ok…Good idea.

J á: WTF? Co jsem to provedl?



MEG A REC YKLA C E



O ČEM TO BUDE?

 Trocha historie

 Zlá, zlá… legislativa….

■ Proč se právo vůbec s… do IT

■ Co vše po mě chce?

 2018

■ Co nás čeká a nemine…aneb Hobit

■ GDRP

■ ePrivacy



HISTORIC KÝ EXKURZ



KDE VLA STNĚ J SME V 

PRÁVU?

1215 ?



KDE VLA STNĚ J SME V IC T?
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STA T IST IKA …NUDA  J E…

 70% osob ve věku do 18 let je online

 DIG ITA L GENDER GA P

 Vzrůstá (dominuje) počet připojených 

mobilních zařízení

ICT Facts and figures 2017. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

2005 2010 2016

Populace 6.5 miliardy 6.9 miliardy 7.3 miliardy

Počet uživatelů 16% 30% 47%

Uživatelé v rozvojových zemích 8% 21% 40%

Uživatelé ve vyspělých zemích 51% 67% 81%

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf


https://blogs.cisco.com/digital/the-internet-of-everything-has-begun

IoT
Do současnosti: 25 

miliard
Do 2025: 75 miliard

https://blogs.cisco.com/digital/the-internet-of-everything-has-begun


REA KC E?

Směrnice č. 

95/46/ES -

protection

directive

Zákon č. 

101/2000 Sb., 

o ochraně 

osobních 

údajů

NA ŘÍZENÍ č. 2016/679

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů -

GDPR)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1488972453767&from=CS

Návrh

nařízení o soukromí a 

elektronických komunikacích -

ePrivacy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017PC0010

Směrnice 2002/58/ES 

- o soukromí 

a elektronických 

komunikacích

Zák. č. 151/2000 Sb., 

o telekomunikacích

Směrnice č. 98/34/ES o postupu při 

poskytování informací v oblasti norem a 

technických předpisů 

Směrnice č. 2000/31/ES o

směrnice o elektronickém obchodu – definice 

ISP
Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti

Směrnice 

2002/58/ES

Směrnice č. 

2006/24/ES - Data 

retention

Zák. č. 127/2005 Sb., 

o el. komunikacích

2011 – změna zák. 

č. 127/2005 a 

141/1961

19.12.2017 –

návrh na zrušení 

plošného 

sledování občanů

19.10.2011 – NBÚ 

gestor KB

Zák. č. 181/2014

Sb., o 

kybernetické 

bezpečnosti

Směrnice č. 2016/1148 o opatřeních k 

zajištění vysoké společné úrovně 

bezpečnosti sítí a informačních 

systémů v Unii (NIS)

Zák. č. 205/2017 a 

104/2017

Nařízení č. 910/2014 o elektronické 

identifikaci a důvěryhodných službách pro 

elektronické transakce 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1488972453767&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017PC0010


KONEC  DNEŠNÍ A KC E?

C ca 23.00…



ZLÁ, ZLÁ… LEG ISLA T IV A ….



ZLÁ, ZLÁ… LEG ISLA T IV A ….

Proč právo tak 

„bobtná“?



OŠKLIVÁ, ZLÁ LEG ISLA T IV A ….

Co vše se po mně chce?

?



EVOLUC E ČLOVĚKA ?

UFB….

UFG…



GOD BLESS THE GOOGLE…



PRÁVO?

 Znám svá práva? 

 Své pov innosti?

 Nebo jen vím, kde to mám hledat?
■ UFG

■ UFWiki



Rok 2018

C o nás čeká a nemine…aneb…Hobit





C O VLA STNĚ CHC EME?



SOUKROMÍ



Čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny: 

„Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do

soukromého a rodinného života.“

„Každý má právo na ochranu před NEOPRÁVNĚNÝM

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o

své osobě.“



Řešení? GDPR!



GDPR

 komplexní úprava ochrany osobních údajů (ne jen v EU)

 jednotný právní rámec, výklad

 rovnováha mezi oprávněnými zájmy správců, zpracovatelů

a subjektů údajů

 jednotná vymahatelnost práva v EU

 jednotný sankční mechanismus

 spolupráce dozorových orgánů

One Ring to rule them all, 

One Ring to bring them all…



ZÁSA DY ZPRA C OVÁNÍ 

OSOBNÍC H ÚDA J Ů

Zákonnost, transparentnost, korektnost

■ informování subjektu o probíhajíc í operaci zpracování a

jejích účelech 

■ informování o profilování a o jeho důsledcích

■ pokud jsou osobní údaje získávány od subjektu údajů, měl by 

subjekt údajů být rovněž informován, zda je pov inen tyto 

údaje poskytnout, a o důsledcích jejich případného 

neposkytnutí 

Čl. 5 odst. 1, V39, 58, 60



DŮSLEDKY ZÁSA D

 správce musí prokázat existenci nejméně jednoho právního důvodů pro

zpracování osobních údajů

 správce by měl dokumentovat:

■ co, jak, proč zpracovává

■ souhlas a zákonný důvod

■ čas, po který zpracovává

■ přijaté záruky a bezpečnostní opatření

 definování účelu („Účelové omezení“ - OÚ musí být shromažďovány pro

určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány

způsobem, který je s těmito účely neslučitelný),

 minimalizace údajů (osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu

k účelu, pro který jsou zpracovávány),



DŮSLEDKY ZÁSA D

 přesnost (osobní údaje musí být přesné a v případě

potřeby aktualizované. Přijetí opatření pro výmaz či

opravu nepřesných OÚ),

 omezení uložení (stanovení doby, ne delší, než je

nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány),

 integrita a důvěrnost (technické a organizační

zabezpečení osobních údajů).

Čl. 5 odst. 1, V39, 58, 60



ZÁKONNOST  ZPRA C OVÁNÍ

Souhlasu subjektu 

údajů 

Jiný legitimní základ 

Vlastní souhlas

Smlouva

- Vlastní plnění

- Provedení 

opatření před 

uzavřením 

smlouvy

Splnění právní 

pov innosti, která se 

na správce vztahuje 

Zájem:

- ochrana životně důležitých 

zájmů subjektu údajů nebo 

jiné fyzické osoby 

- plnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým 

je pověřen správce

- oprávněný zájem 

příslušného správce či třetí 

strany 



SOUHLA S

 svobodné vyjádření vůle subjektu údajů

 je konkrétní, jednoznačný

 odvolatelný….

 prokazuje správce

 musí být samostatný (ne součást smlouvy, SL A,

EULA aj.)



GDPR jako revoluce?



ePrivacy!



http://www.fanpop.com/clubs/the-hurt-locker/images/12026210/title/hurt-locker-photo

http://www.fanpop.com/clubs/the-hurt-locker/images/12026210/title/hurt-locker-photo


Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o respektování soukromého života a ochraně osobních 

údajů v elektronických komunikacích a o zrušení 

směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických 

komunikacích)

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX:52017PC0010

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52017PC0010


PROČ?

 přezkum směrnice 2002/58/ES („směrnice o
soukromí a elektronických komunikacích“

 ochrana základních práv a svobod fyzických a
právnických osob při poskytování a využívání
služeb elektronických komunikací, a zejména práv
na respektování soukromého života a komunikace
a ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.

Čl. 1 odst. 1



OK…A LE?

 Článek 7 Listiny základních práv Evropské unie chrání základní

právo každého jedince na respektování jeho soukromého a

rodinného života, obydlí a komunikace.

 Zásada důvěrnosti by se měla vztahovat na stávající a budoucí

komunikační prostředky, včetně volání, přístupu k internetu, aplikací

pro výměnu rychlých zpráv, elektronické pošty, internetových

telefonních volání a zasílání osobních zpráv prostřednictvím sociálních

médií.



OK….A LE…PROČ?

Vždyť ochranu už máme…. Zák. 127/2005, GDPR aj.

C hudák BFU vs. zlý ISP

„Spotřebitelé a podniky namísto tradičních komunikačních služeb

stále více spoléhají na nové internetové služby umožňující

interpersonální komunikaci, jako například VoIP, výměnu rychlých

zpráv (instant messaging) a webové e-mailové služby. Tyto

komunikační služby „Over-the-Top (OTT)“ obecně nepodléhají

stávajícímu unijnímu rámci pro elektronické komunikace, včetně

směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.“



TA KŽE…

K zajištění účinné právní ochrany, pokud 

jde o respektování soukromí a komunikace, je 

nezbytné rozšířit oblast působnosti tak, 

aby zahrnovala poskytovatele služeb 

OTT .

„…ochranu základních práv nelze ponechat na samoregulaci odvětví..“



NA  KOHO SE VZTA HUJ E?

Zjednodušeně:

 ISP connectiv ity

 ISP služeb, které umožňují komunikaci

Poskytovatele veřejně dostupných seznamů

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES
(v ČR implementováno do zák. č. 480/2004 Sb., ZSIS), a zejména
pravidel týkajících se odpovědnosti zprostředkujících
poskytovatelů služeb .



ISP SLUŽEB UMOŽŇUJ ÍC Í 

KOMUNIKA C I

■ poskytovatel softwaru umožňujícího elektronické
komunikace včetně získávání a prezentování
informací na internetu

■ fyzické a právnické osoby, které služby
elektronických komunikací používají k zasílání přímých
marketingových obchodních sdělení nebo ke
shromažďování informací souvisejících s
koncovými zařízeními koncových uživatelů nebo
uložených v těchto zařízeních .



NA  KOHO SE VZTA HUJ E?

Složitěji:

a) poskytování služeb elektronických komunikací koncovým

uživatelům v Unii bez ohledu na to, zda je od koncového uživatele

vyžadována platba

b) využívání těchto služeb ;

c) ochranu informací souvisejících s koncovými zařízeními

koncových uživatelů nacházejících se v Unii.

čl. 3 odst. 1



PÁR POJ MŮ…KT ERÉ J SOU 

KLÍČOVÉ

 Síť elektronických komunikací

■ přenosové systémy, ať jsou založeny na trvalé infrastruktuře

nebo centralizované správní kapacitě, či nikoli

 Služba elektronických komunikací

■ Služba obvykle poskytovaná za úplatu, prostřednictvím sítí

elektronických komunikací která zahrnuje „službu přístupu

k internetu“ a/nebo interpersonální komunikační službu

a/nebo službu či služby spočívající zcela nebo převážně v

přenosu signálů,



 Interpersonální komunikační službou (dle: Návrhu SMĚRNICE,
kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace)
■ služba obvykle poskytovaná za úplatu, která prostřednictvím sítí elektronických

komunikací umožňuje přímou interpersonální a interaktivní výměnu
informací mezi konečným počtem osob, kdy osoby, které komunikaci zahajují
nebo se jí účastní, určují jejího/její příjemce; nezahrnuje služby, které
interpersonální a interaktivní komunikaci umožňují pouze jako
nepodstatnou pomocnou funkci, která je ze své podstaty spjata s jinou
službou .

Viz: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0590

■ A LE! – ePrivacy (čl. 4 odst. 2):
„interpersonální komunikační služby“ zahrnuje služby, které umožňují
interpersonální a interaktivní komunikaci pouze jako nepodstatnou
pomocnou funkci, která je ze své podstaty spjata s jinou službou .

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0590


C O TO VŠEC HNO J E?



C O BY TO MOHLO BÝT?



J EŠTĚ PÁR POJ MŮ…

 Data elektronických komunikací
■ definována dostatečně širokým a technologicky neutrálním způsobem.

■ jsou důvěrná!

■ Mělo by být zakázáno jakkoli zasahovat do přenosu dat elektronických 

komunikací, ať už přímo lidským zásahem nebo zprostředkovaně automatizovaným 

strojovým zpracováním, bez souhlasu všech komunikujíc ích stran . 

■ K zachycování dat může dojít:
■ při odposlechu poslouchá hovorů, čtení, skenování či ukládání obsah elektronických 

komunikací nebo metadat pro jiné účely, než je výměna komunikace. 

■ V případě, že třetí strana monitoruje navštívené internetové stránky, načasování 

návštěv, interakci s ostatními atd. bez souhlasu dotčeného koncového uživatele .



 Data 

elektronických 

komunikací

 Obsah elektronických komunikací
■ je obsah vyměňovaný prostřednictvím služeb

elektronických komunikací, jako například text,

hlas, video, obrazy a zvuk

 Metadata elektronických komunikací
■ údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací pro

účely přenášení, šíření nebo výměny obsahu elektronických
komunikací, a to včetně údajů sloužících k vysledování a
identifikaci zdroje a cíle komunikace, údajů o poloze
zařízení generovaných v kontextu poskytování služeb
elektronických komunikací a data, času, době trvání a typu
komunikace

■ umožňují vyvozovat přesné závěry týkající se osobního
života osob účastnících se elektronické komunikace,
například jejich sociální vztahy, zvyky a každodenní činnosti,
zájmy, vkus atd. V. 2, čl. 4
odst. 3 písm. c)



 Veřejně dostupný seznam
■ seznam koncových uživatelů služeb elektronických komunikací

v tištěné nebo elektronické podobě, který je zveřejněn nebo
který je k dispozici veřejnosti nebo části veřejnosti, a to i
prostřednictvím informační služby o účastnických číslech

 Elektronická pošta
■ jakákoli elektronická zpráva obsahující informace jako

text, hlas, video, zvuk nebo obraz zaslaná
prostřednictvím sítě elektronických komunikací, kterou
lze uchovávat v síti nebo v souvisejících výpočetních zařízeních,
nebo v koncovém zařízení jejího příjemce



SLUŽBA  POUŽÍVA NÁ PRO 

KOMUNIKA ČNÍ ÚČELY
 Služba, která může, ale nemusí být založena na číslech, jako jsou VoIP,

služby výměny zpráv a webové e-mailové služby.
V. 11

 „Propojená zařízení a stroje mezi sebou navzájem stále více komunikují
prostřednictvím sítí elektronických komunikací (IoT). Přenos komunikace mezi
stroji zahrnuje přenos signálů po síti, a obvykle tedy představuje službu
elektronických komunikací.“

Toto nařízení by se mělo vztahovat na přenos komunikace mezi stroji.

 hotspoty – „pokud jsou poskytovány nedefinované skupině koncových
uživatelů, měl by být chráněn důvěrný charakter sdělení přenášených
prostřednictvím těchto sítí“ (bez ohledu na to, že mohou být doplňkem jiných
služeb).

V. 13



SLUŽBA  POUŽÍVA NÁ PRO 

KOMUNIKA ČNÍ ÚČELY

 nařízení by se mělo vztahovat na data elektronických

komunikací přenášená službami elektronických

komunikací a veřejnými komunikačními sítěmi.

 nařízení by se nemělo vztahovat na uzavřené

skupiny koncových uživatelů, jako například

korporátní sítě, u kterých je přístup omezen na

členy dané korporace
V. 13



POVOLENÉ ZPRA C OV ÁNÍ DA T  

(ČL.6)

Poskytovatelé služeb a sítí elektronických komunikací mohou 

zpracovávat data elektronických komunikací, pokud:

a) je to nezbytné pro přenos komunikace, po dobu nutnou pro 

tento účel, nebo

b) je to nezbytné pro zachování nebo obnovení bezpečnosti 

služeb a sítí elektronických komunikací nebo pro odhalení 

technických závad a/nebo chyb v přenosu elektronických 

komunikací, po dobu nutnou pro tento účel.



POVOLENÉ ZPRA C OV ÁNÍ DA T  

(ČL.6)
Poskytovatelé mohou zpracovávat metadata pokud:

a) je to nezbytné pro splnění povinných požadavků na kvalitu služby podle [směrnice, kterou se stanoví evropský

kodex pro elektronické komunikace] nebo nařízení (EU) 2015/2120, po dobu nutnou pro tento účel, nebo

b) je to nezbytné pro vyúčtování, výpočet plateb za propojení, odhalení podvodného užívání nebo zneužívání

služeb elektronických komunikací, zamezení takovému podvodnému užívání nebo zneužívání nebo pro

přihlášení se k užívání těchto služeb, nebo

c) dotčený koncový uživatel udělil svůj souhlas se zpracováním metadat svých komunikací pro jeden nebo více

konkrétních účelů, včetně poskytování konkrétních služeb těmto koncovým uživatelům, za předpokladu, že tento

účel nebo účely nelze splnit zpracováním anonymizovaných informací.

Poskytovatelé mohou zpracovávat obsah pokud:

a) za účelem poskytování konkrétní služby koncovému uživateli, pokud dotčený koncový uživatel nebo koncoví

uživatelé udělili svůj souhlas se zpracováním svého obsahu elektronických komunikací a danou službu nelze bez

zpracování tohoto obsahu poskytnout, nebo

b) všichni dotčení koncoví uživatelé udělili svůj souhlas se zpracováním svého obsahu elektronických komunikací pro

jeden nebo více konkrétních účelů, které nelze splnit zpracováním anonymizovaných informací, a poskytovatel

konzultoval dozorový úřad. Pro konzultaci dozorového úřadu se použije čl. 36 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2016/679.



POVOLENÉ ZPRA C OVÁNÍ

Nemělo by být zakázáno ani zpracování dat

elektronických komunikací za účelem zajištění

bezpečnosti a kontinuity služeb

elektronických komunikací, včetně kontroly z

hlediska bezpečnostních hrozeb, jako je

například přítomnost malwaru, nebo

zpracování metadat za účelem zajištění

nezbytných požadavků na kvalitu služby, jako

je například latence, kolísání atd.
V. 16



UCHOVÁNÍ A  VÝMA Z DA T  (ČL.7)

 Poskytovatel po obdržení obsahu elektronických komunikací
zamýšleným příjemcem nebo příjemci vymaže obsah elektronických
komunikací nebo tato data anonymizuje.
■ Vyjma:

1. Je-li to nezbytné pro zachování nebo obnovení bezpečnosti služeb a sítí elektronických
komunikací nebo pro odhalení technických závad a/nebo chyb v přenosu elektronických
komunikací, po dobu nutnou pro tento účel.

2. dotčený koncový uživatel udělil svůj souhlas a danou službu nelze bez zpracování tohoto
obsahu poskytnout

 Poskytovatel vymaže metadata, nejsou-li již potřebná pro účely 
přenosu komunikace
■ Vyjma stejných důvodů jako u obsahu +

3. Je-LI to nezbytné pro splnění pov inných požadavků na kvalitu služby
4. ke zpracování metadat dochází za účelem vyúčtování, mohou být příslušná metadata

uchovávána do konce období, v němž lze v souladu s vnitrostátními právními předpisy
vyúčtování právně napadnout nebo uplatňovat nárok na platbu.



OCHRA NA  INFORMA C Í UCHOVÁVA NÝCH V KONC OVÝCH ZA ŘÍZENÍCH 

KONC OVÝC H UŽIVA T ELŮ A  SOUVISEJ ÍC ÍCH S TĚMITO ZA ŘÍZENÍMI 

(ČL. 8)

Využití funkcí koncového zařízení pro zpracování a uchovávání, jakož i
shromažďování informací z koncových zařízení koncových uživatelů, včetně
informací o softwaru a hardwaru, jinými subjekty, než jsou dotčení koncoví
uživatelé, se zakazuje, s výjimkou těchto důvodů:

a) pokud je to nezbytné výhradně za účelem uskutečnění přenosu
elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací,
nebo

b) pokud koncový uživatel udělil svůj souhlas, nebo

c) je to nezbytné pro poskytování služby informační společnosti požadované
koncovým uživatelem , nebo

d) je to nezbytné pro měření návštěvnosti internetových stránek, za
předpokladu, že toto měření je prováděno poskytovatelem služby informační
společnosti požadované koncovým uživatelem .



OCHRA NA  INFORMA C Í UCHOVÁVA NÝCH V KONC OVÝCH ZA ŘÍZENÍCH 

KONC OVÝC H UŽIVA T ELŮ A  SOUVISEJ ÍC ÍCH S TĚMITO ZA ŘÍZENÍMI 

(ČL. 8)

Shromažďování informací vysílaných koncovým zařízením za účelem

umožnění připojení tohoto zařízení k jinému zařízení a/nebo k síťovému

zařízení se zakazuje, ledaže:

a) je tak činěno výhradně pro účely navázání spojení a po dobu, která je k

tomu nezbytná, nebo

b) je zobrazeno jasné a nápadné oznámení informující alespoň o

způsobech shromažďování, jeho účelu a osobě, která je za ně

odpovědná, a podávající další informace požadované podle článku 13

nařízení (EU) 2016/679, pokud jsou shromažďovány osobní údaje, jakož i

o případných opatřeních, která může koncový uživatel koncového

zařízení učinit, aby shromažďování minimalizoval nebo zastavil.



SOUHLA S (ČL. 9)

 Použije se definice a podmínky dle GDPR
■ svobodné vyjádření vůle subjektu údajů

■ je konkrétní, jednoznačný

■ prokazuje správce

■ musí být samostatný

 Může být vyjádřen za použití odpovídajícího technického

nastavení softwarové aplikace umožňující přístup k

internetu???

 Je odvolatelný…a tato možnost je UŽIV ATELŮM v

pravidelném intervalu 6 měsíců připomínána, dokud

zpracování pokračuje.

 Souhlas jak od fyzické, tak právnické osoby.





INFORMA C E A  MOŽNOST I NA STA V ENÍ 

OCHRA NY SOUKROMÍ, KTERÉ MA J Í BÝT 

POSKYTNUTY (ČL. 10)

 Software uváděný na trh, který umožňuje elektronické komunikace

včetně získávání a prezentování informací na internetu, musí nabízet

možnost zabránit třetím stranám v uchovávání informací v

koncovém zařízení koncového uživatele nebo ve zpracovávání

informací, které jsou v tomto zařízení již uchovávané.

 Software při instalaci informuje koncového uživatele o možnostech

nastavení ochrany soukromí a k tomu, aby mohla instalace

pokračovat, vyžaduje souhlas koncového uživatele s nastavením.

 V případě softwaru, který byl ke dni 25. května 2018 již instalován, musí

být požadavky podle odstavců 1 a 2 splněny při první aktualizaci

softwaru, avšak nejpozději dne 25. srpna 2018.



SOUHLA S

souhlas se soustředí do softwaru
■ internetové prohlížeče aj.

■ uživatelé budou vybízeni k tomu, aby si zvolili své

nastavení ochrany soukromí

■ rozšíří se výjimky z pravidla o získání souhlasu s

cookies, bude významná část podniků moci odstranit

bannery a oznámení týkající se cookies, což povede k

potenciálně významným úsporám nákladů a

zjednodušením.



PROBLÉMY

 Toto nařízení umožňuje, aby poskytovatelé služeb

elektronických komunikací zpracovávali data

elektronických komunikací během tranzitu, a to s

informovaným souhlasem všech dotčených

koncových uživatelů.
V. 19

■ Je dotčeným uživatelem příjemce/příjemci?

■ Co pokud nebude příjemce souhlasit?



PROBLÉMY

 poskytování informací a získání souhlasu koncového uživatele by

měly být vůči uživateli co možná nejvstřícnější.

 nařízení by mělo umožnit vyjádření souhlasu prostřednictvím

vhodného nastavení prohlížeče nebo jiné aplikace.

 volby provedené koncovými uživateli v rámci obecného nastavení

ochrany soukromí v prohlížeči nebo jiné aplikaci by měly být pro

jakékoli třetí strany závazné a vůči nim vynutitelné.
V.22

■ Ok….Takže jak to vlastně bude?

■ J ak se to ta třetí strana dozv í?



PROBLÉMY

 Koncovým uživatelům by měl být nabídnut soubor možností 
nastavení ochrany soukromí:

■ vyšší úroveň ochrany (například „nikdy nepřijímat cookies“) 
■ střední úroveň (například „odmítnout přijímání cookies

třetích stran“ nebo „přijímat pouze cookies prvních stran“) 
■ nižší úroveň (například „vždy přijímat cookies“). 

 Toto nastavení ochrany soukromí by mělo být
prezentováno snadno viditelným a srozumitelným
způsobem .

V.23

■ Ok….IoT?



VA ROVÁNÍ

Objevili se poskytovatelé služeb, kteří nabízejí služby

sledování, jež jsou založeny na skenování informací

souvisejících se zařízením a poskytují různé funkce,

včetně počítání osob, poskytování údajů o počtu osob

čekajících ve frontě, zjišťování počtu osob v konkrétní

oblasti atd. Tyto informace mohou být použity k více

obtěžujícím účelům, jako je zasílání komerčních

sdělení s personalizovanými nabídkami koncovým

uživatelům, například při vstupu do prodejny.

V.25



MINORITY REPORT

J OHN A NDERTON…aka…

https://www.youtube.com/watch?v=ITjsb22-EwQ

https://www.youtube.com/watch?v=ITjsb22-EwQ


VA ROVÁNÍ

Poskytovatelé provozující tyto praktiky by měli

zobrazovat nápadná oznámení umístěná na okraji

oblasti pokrytí, která by koncové uživatele před

vstupem do vymezené oblasti informovala o tom, že v

této oblasti je v provozu tato technologie, o účelu sledování,

o odpovědné osobě a o existenci případných opatření,

která může koncový uživatel koncového zařízení

učinit, aby shromažďování informací minimalizoval

nebo zastav il.



NEW MINORITY REPORT….



PROBLÉMY

Je nezbytné zakázat maskování totožnosti a používání falešných

totožností a falešných zpátečních adres nebo čísel při zasílání

nevyžádaných obchodních sdělení pro účely přímého

marketingu.

V.34

 Ok….jak?

Nevyžádaná marketingová sdělení by měla být snadno

rozpoznatelná a měla by uvádět totožnost právnické nebo fyzické

osoby, která sdělení přenáší nebo jejímž jménem je přenášeno, jakož

i poskytovat informace nezbytné pro to, aby příjemci mohli uplatnit

své právo nesouhlasit s přijímáním dalších písemných a/nebo

ústních marketingových zpráv .



DŮSLEDEK

 Přestaneme být komoditou?

 Přestane být řada služeb na Internetu 

„zdarma“?

 Implementace těchto prav idel do VŠEC H IoT ?

 Bude to vůbec celé fungovat?  
■ Technicky….

■ ne právně….





http://www.spir.cz/eprivacy-film-se-spatnym-koncem

http://www.spir.cz/eprivacy-film-se-spatnym-koncem


HOBIT…CESTA ZPÁTKY…



C O VLA STNĚ DĚLÁME?

Snažíme se „zjednodušovat“….

Vytváříme regulaci, která nebude fungovat jak si představujeme…



C O BYCHOM MĚLI DĚLA T ?

Vzdělávat

Komunikovat

Spolupracovat



C O BYCHOM MĚLI DĚLA T ?

Zbavovat záv islosti…



USER…



DĚKUJ I ZA  POZORNOST

J A N KOLOUC H

jan.kolouch@cesnet.cz 



SEZNA M ZKRA TEK

GDPR = 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)

OÚ = osobní údaje

SÚ = subjekt údajů

ZOOU = zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů

V = vysvětlivka (buď GDPR nebo ePrivacy)

Čl. = článek (buď GDPR nebo ePrivacy)


