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110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• Hlavní cíle: 
• Upřesnění zpracování osobních údajů prováděného v souladu 

s Obecným nařízením 

• Provedení směrnice 2016/680 („Policejní směrnice“) 

• Úprava zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a 
bezpečnostních zájmů České republiky (zpravodajské služby a 
armáda) 

• Úprava postavení a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů 



110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• Provedení směrnice 2016/680 („Policejní směrnice“) 
• § 24-42 
• V rozsahu působnosti směrnice se neaplikuje Nařízení 

• zpracování 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 

• Cíle směrnice: 
• Zvýšení úrovně ochrany základních práv v kontextu činnosti policie a jiných 

orgánů činných v trestním řízení 
• Zlepšení sdílení osobních údajů mezi členskými státy EU 



110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• § 43 - 49 

• Úprava zpracování osobních údajů při zajišťování obranných 
a bezpečnostních zájmů České republiky (zpravodajské služby 
a armáda) 
• Kopie vybraných ustanovení ze zákona 101/2000 Sb. 



110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• Úprava postavení a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních 
údajů 
• Změna organizace Úřadu 

• Nově předseda a 2 místopředsedové (doposud předseda a 7 inspektorů) 



Upřesnění zpracování 
osobních údajů prováděného 

v souladu s Obecným 
nařízením 



Zpracování osobních údajů prováděné pro 
novinářské účely nebo pro účely akademického, 

uměleckého nebo literárního projevu 
 

• § 17 – 23 

• Nový právní titul - § 17 
• Osobní údaje lze zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem 

pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo 
literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne 
také k tomu, jestli zpracování zahrnuje osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 
nebo čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 



Novinářské účely 

• Široká interpretace 

• Rozhodnutí Satamedia Oy (C-73/07) 
• Aby se zohlednil význam, jenž má svoboda projevu v každé demokratické 

společnosti, je třeba jednak vykládat s ní související pojmy, včetně pojmu 
„žurnalistika“, široce. Krom toho, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi oběma 
základními právy, ochrana základního práva na soukromí vyžaduje, aby se 
výjimky či omezení ochrany údajů stanovené ve výše uvedených kapitolách 
směrnice prováděly v mezích toho, co je naprosto nezbytné. (Odst. 56) 



Novinářské účely 

• Široká interpretace 

• Obecné nařízení recitál 153: 
• „… Aby byl zohledněn význam práva na svobodu projevu v každé demokratické 

společnosti, je třeba vykládat pojmy související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji.“ 



Výjimky z povinností Nařízení v souvislosti s § 17 

• § 18: Výjimky z informační povinnosti 
• Jednodušší informování o identitě správce, rovněž možnost neinformovat 

• § 19: Výjimky z informační povinnosti v kontextu ochrany zdroje 

• § 20: Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování 
osobních údajů 

• § 22: Omezení práva na námitku 
• námitku ve smyslu čl. 21 může subjekt údajů v případě, že jde o zpracování 

prováděné dle § 17 vznést jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo 
uveřejnění osobních údajů. Musí zároveň uvést, čím přesně mělo v daném 
případě dojít k zásahu do jeho práv 



Výjimky z povinností Nařízení v souvislosti s § 17 

• § 23: Další výjimky pro zvláštní případy 
• Nepřehledný 

• Vybrané části Nařízení se „nepoužijí, použijí přiměřeně nebo se splnění povinností 
správce nebo zpracovatele nebo uplatnění práva subjektu údajů v nich 
stanovených odloží“ 

• Pokud je to potřebné ke splnění účelu zpracování dle § 17 a zároveň to 
pravděpodobně nepovede k vysokému riziku pro oprávněné zájmy subjektu údajů: 
• Čl. 12 – 19 a 21 (práva subjektu údajů), a čl. 33 a 34 (ohlašování a oznamování data breach) 

• Pokud je to potřebné ke splnění účelu zpracování dle § 17 
• Spousta dalších částí, včetně například základních principů uvedených v kapitole II 

• Pokud by výjimka vedla pravděpodobně k vysokému riziku pro oprávněné zájmy subjektu 
údajů, správce musí jednat. 



Výjimky z povinností Nařízení v souvislosti s § 17 

• Pragmaticky: 
• Aplikace zažité rozhodovací praxe upravující konflikt práva na soukromí a práva na 

informace a svobodu projevu 



Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého 
nebo historického výzkumu nebo pro statistické 

účely (§ 16) 
• Výjimka v odst. 3: 

• Přiměřené použití nebo odložení aplikace práva subjektu údajů v případě čl. 
15 (Právo na přístup), 16 (Právo na opravu), 18 (Právo na omezení zpracování) 
a 21 (Právo vznést námitku). 

• Odst. 1 – příklady dobré praxe, příklady technických a organizačních 
opatření směřujících ke snížení rizik 

• Odst. 2 – pokud citlivé údaje, tak anonymizace 



Další specifická pravidla 

• § 7 – souhlas dítěte od 15 let věku (služby informační společnosti) 

• § 9 - Oznámení formou změny výchozí evidence 
• Při povinnosti oznámit příjemci provedenou opravu, omezení zpracování nebo 

výmaz osobních údajů – možné pouhou změnou v evidenci 

• § 10 – pokud právní povinnost, ne DPIA 

• § 14 – Povinnost mít pověřence 
• orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném 

zájmu 



Podivnosti 

• § 66 odst. 7 
• „Souhlas subjektu údajů udělený podle zákona č. 101/2000 Sb. se považuje za 

souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ledaže 
způsob jeho udělení nebyl v souladu s tímto nařízením.“ 

• § 5 je kopií čl. 6 písm. c) a e) 
• Není tam žádná odchylka. Proč tedy? 

• § 43 (bezpečnost a tajné služby) 
• Odst. 3: „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem 

subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu může správce osobní údaje zpracovávat, 
jestliže…“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mjqge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mjqge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mjqge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytmx3sga3dooi


Závěrem 

• Bohužel velmi nepřehledný předpis 

• Přítomné podivnosti 

• Lepší úprava konfliktu ochrany osobních údajů a svobody projevu 

• Lepší úprava pro výzkum 
• Specifická výjimka + větší akcent na oprávněný zájem správce 



 

Děkuji za pozornost. 
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