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Přehled příspěvku 

• Východiska systému ochrany osobních údajů 

• Princip odpovědnosti správce a jeho kontext 

• Hodnocení a výzvy 



Východiska 

• Ochrana osobních údajů jako preventivní nástroj 

• Vysoká úroveň ochrany 
musí být zajištěna 
• Recitál 10 Směrnice 

95/46/ 
• Recitál 6 Obecného 

nařízení 
• Rozhodnutí SDEU 



Východiska 

• Široký záběr úpravy 
• Široká definice ochrany osobních údajů 

• Zaměřeno na předmět ochrany, méně pak na subjekty 

• IP adresy 

• Hyperlinky… 

• Minimum výjimek z rozsahu aplikace 

 

• Právní úprava dopadá na všechny druhy zpracování 
• Obecné nařízení je obecné 

• Možné absurdní výsledky 



Flexibilita? 

•Možnosti vytvoření flexibility: 
• Na vstupu do systému 

• Omezení rozsahu definice? 

• Na výstupu ze systému 
• Uvážení dozorového orgánu nějaké věci prostě neřešit 

• Právní jistota? 

• Uvnitř systému 
• Přístup založený na riziku 

• Aplikace performativních pravidel 

 

 



Obecné nařízení a vrstvy povinností 

• GDPR flexibilnější než směrnice 
• Výjimky z informační povinnosti 

• Větší akcent na oprávněný zájem správce 

 

• Princip odpovědnosti správce 



Princip odpovědnosti 

• Weitzner (2008) 
• Hovoří o informačním soukromí 

• Snaha o regulaci informací skrz jejich držbu selhala 

• Problémem není nutně šíření informací, ale jejich faktické užití 

• Je třeba soustředit se na odpovědnost těch, co s informacemi nakládají 

 

• Odpovědnost jako součást systému ochrany osobních údajů (nikoli 
jako alternativa) 
• Bennett (2013) 



Princip odpovědnosti 

• Ve zkratce: Správce je odpovědný za svá zpracování 

• Accountability 
• Nezbytná součást „being called to account by some authority for one’s 

actions“ 

• Proces transparentní komunikace mezi odpovědným (odpovídajícím?) a 
autoritou/externím subjektem 

• Jasné vymezení: 
• Kdo odpovídá 

• Za co 

• Komu 

 

 



Princip odpovědnosti 

• Identifikace subjektů, které mají povinnost být v 
souladu s uvedenými pravidly (compliance) 

•Zároveň – určení komu se povinný subjekt 
odpovídá: 
• Státní autoritě 
• Subjektům údajů 



Odpovědnost v osobních údajích 
• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj: Směrnice o ochraně 

soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů (1980) 
• Čl. 14 

• Úmluva 108 
• Výslovně přítomný není 

• Směrnice 95/46/ES 
• Výslovně přítomný není 

• Kanadský zákon - Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act PIPEDA (2000) 
• Čl. 4.1 

• Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework 



Odpovědnost v osobních údajích 
•Galway Accountability Project (2009) 

• The Information Accountability Foundation 
• Možné přemostění mezi regulací a faktickou aplikací 

•WP29: Stanovisko č. 3/2010 k zásadě odpovědnosti 
• Ve směrnici princip odpovědnosti není, ale měl by být! 

•GDPR (2016) 
• Čl. 5/2; Čl. 24 

 



Princip odpovědnosti v Obecném nařízení 
• Čl. 5 odst. 2 

• „Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení 
souladu doložit („odpovědnost“).“ 

• Čl. 24 
• „S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 
osob zavede správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a 
byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. 
Tato opatření musí být podle potřeby revidována a aktualizována.“ 



Princip odpovědnosti 
•Nastavte si své zpracování tak, aby bylo v souladu s 

Obecným nařízením 

•Mějte dokumentaci 

•Performativní norma - Flexibilní 

•Risk-based approach  
• GDPR: Čím rizikovější, tím více technických a organizačních 

opatření 
• DPO, DPIA, Kodexy chování … 



Princip odpovědnosti 
• Flexibilita: 

• Čím méně rizikové, tím méně nutných technických a 
organizačních opatření 
 
 

•Princip odpovědnosti nedopadá na práva subjektů 
údajů 
• Subjekt údajů je ten, komu se správce zodpovídá 



Problémy 

• Princip založený na riziku 
• Co je to „riziko pro práva a zájmy“? 

• Natažení testu proporcionality? 
• Numerické vyjádření jak jsme zvyklí z hodnocení rizik? 

• Performativní norma pro laiky? 
• V jiných oblastech práva jde o profesionály 
• Nezbytnost citlivého přístupu ÚOOÚ 

• Přístup ze strany správců – better safe than sorry 

• Nezbytné – účinné prostředky pro ochranu osobních údajů 
• Ne jen „formální splnění“ 

• Data protection by design & by default atd. 



 

Děkuji za pozornost. 
 

 

@jkb_misek 
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