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KAPITOLA I
Článek 1, odst.1

1. Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a
svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.

101/2000
ve znění
439/2004

§1

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství,1) mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého
na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a
povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se
uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.
1a) Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování
osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s.

PT

Článek 1, odst.2

2. Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi
členskými státy z důvodů ochrany zajištěné podle odstavce 1.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst.1

(1) Volný pohyb osobních údajů nemůže být omezován, pokud jsou údaje
předány do členského státu Evropské unie.

PT

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
101/2000
osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo ve znění
či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či 439/2004
více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo sociální identity;

§ 4, písm. a

a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže
lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla,
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou,
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

PT

b) „zpracováním osobních údajů“ („zpracování“) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů
s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání,
přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení
prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či

§ 4, písm. e

e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací,
které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se
rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,

PT

Pro účely tohoto zákona se rozumí

101/2000
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předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo
kombinování, blokování a likvidace,

c) „rejstříkem osobních údajů“ („rejstřík“) jakýkoli uspořádaný soubor osobních
údajů přístupných podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován,
decentralizován nebo rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 4, písm. m

m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen „datový
soubor“) jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný
podle společných nebo zvláštních kritérií,

PT

d) „správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky
zpracování osobních údajů; jsou-li účel a prostředky zpracování určeny právními a
správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné určit
správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo
Společenství;

101/2000

§ 4, písm. j

j) správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním
osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud
zvláštní zákon nestanoví jinak,

PT

e) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura
nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

101/2000

§ 4, písm. k

k) zpracovatelem každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo
pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona,

PT

f) „třetí osobou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než
osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny ke
zpracování údajů;

101/2000
ve znění
439/2004

-

Komentář: zákon obdobný pojem (např. „jiná osoba“, „třetí strana“) používá
na příslušných místech přímo v textu

PT

g) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
101/2000
jakýkoli jiný subjekt, kterým jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí
ve znění
osobu; orgány, které mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření, však nejsou 439/2004
považovány za příjemce;

§ 4, písm. o

o) příjemcem každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za
příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3
odst. 6 písm. g).

PT

h) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle,
101/2000
kterým subjekt údajů dává své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, ve znění
byly předmětem zpracování.
439/2004

§ 4, písm. n

n) souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů,
jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,

PT

Článek 3, odst.1

1. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování
osobních údajů, jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které
jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 2

(2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k
němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

PT

Článek 3, odst.2

2. Tato směrnice se nevztahuje na zpracování osobních údajů:
101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 6

(6) Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních
údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními
zákony pro zajištění
a) bezpečnosti České republiky,4)
b) obrany České republiky,5)
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,6)
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných
činů,7)
e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie,8)

PT

- prováděné pro výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva
Společenství a jsou uvedeny v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii, a v každém
případě na zpracování, které se týká veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti
státu (včetně hospodářské stability státu, pokud jsou tato zpracování spojená s
otázkami bezpečnosti státu) a činnosti státu v oblasti trestního práva,
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f) významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie,
kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního
oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření,9)
g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech c), d) e) a f),10), nebo
h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní
bezpečnosti.10a)
- prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.

Článek 4, odst.1

Článek 4, odst.2

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 3

1. Každý členský stát použije na zpracování osobních údajů vnitrostátní
ustanovení, která přijme na základě této směrnice, pokud:

(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí
fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.

PT

(5) Tento zákon se dále vztahuje na zpracování osobních údajů,

a) zpracování je prováděno v rámci činností provozovny správce na území
členského státu; pokud je stejný správce usazen na území několika členských
států, musí přijmout opatření nezbytná pro dodržování povinností stanovených
použitelným vnitrostátním právem každou ze svých provozoven;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 5,
poslední věta

Jestliže zpracování provádí správce prostřednictvím svých organizačních
jednotek umístěných na území Evropské unie, musí zajistit, že tyto
organizační jednotky budou zpracovávat osobní údaje v souladu s národním
právem příslušného členského státu Evropské unie.

PT

b) správce není usazen na území členského státu, ale v místě, kde se vnitrostátní
právní předpisy daného členského státu uplatňují na základě mezinárodního práva
veřejného;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 5,
písm. a

a) jestliže se právní řád České republiky použije přednostně na základě
mezinárodního práva veřejného, i když správce není usazen na území České
republiky,

PT

c) správce není usazen na území Společenství a používá za účelem zpracování
osobních údajů prostředků, automatizovaných či nikoli, umístěných na území
zmíněného členského státu, ledaže jsou tyto prostředky použity pouze pro účely
tranzitu přes území Společenství.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 5,
písm. b

b) jestliže správce, který je usazen mimo území Evropské unie, provádí
zpracování na území České republiky a nejedná se pouze o předání
osobních údajů přes území Evropské unie; v tomto případě je správce
povinen zmocnit postupem podle § 6 na území České republiky zpracovatele.

PT

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. c) správce musí určit zástupce usazeného
na území zmíněného členského státu, aniž je tím dotčena možnost podniknout
právní kroky proti správci samotnému.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 5,
písm. b

b) jestliže správce, který je usazen mimo území Evropské unie, provádí
zpracování na území České republiky a nejedná se pouze o předání
osobních údajů přes území Evropské unie; v tomto případě je správce
povinen zmocnit postupem podle § 6 na území České republiky zpracovatele.

PT

101/2000

§8

Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto
zákonem, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování
osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů
vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho
odpovědnost podle tohoto zákona.

KAPITOLA II
Článek 5

Členské státy upřesní v mezích ustanovení této kapitoly podmínky, za kterých je
zpracovávání osobních údajů zákonné.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 1

(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní
orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické
a právnické osoby.

PT
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ODDÍL I
Článek 6, odst.1

1. Členské státy stanoví, že osobní údaje musejí být:

(1) Správce je povinen

a) zpracovány korektně a zákonným způsobem;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 1,
písm. g, h

g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat
údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

PT

b) shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmějí
být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely. Další zpracování
pro historické, statistické nebo vědecké účely není považováno za neslučitelné,
pokud členské státy poskytnou vhodná ochranná opatření;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 1,
písm. a, e, f

a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány
pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely
archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu
údajů, a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích
ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,

PT

c) přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou
shromažďovány a/nebo dále zpracovávány;

101/2000

§ 5, odst. 1,
písm. d

d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a
v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,

PT

d) přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná
opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly
shromažďovány nebo dále zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 1,
písm c

c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto
zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím
zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné,
provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování
blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.
Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst.
6.11) Nepřesné osobní údaje se musí označit.Informaci o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného
odkladu předat všem příjemcům,

PT

e) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší
101/2000
než je nezbytné pro uskutečnění cílů, pro které jsou shromažďovány nebo dále
ve znění
zpracovávány. Členské státy stanoví vhodná ochranná opatření pro osobní údaje, 439/2004
které jsou uchovávány po dobu delší než je uvedeno výše pro historické, statistické
či vědecké účely.

§ 5, odst. 1,
písm e

e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány
pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely
archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu
údajů, a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné,

PT

2. Dodržování odstavce 1 zajistí správce.

§ 5, odst. 1,
návětí

(1) Správce je povinen

PT

Nebo

Článek 6, odst.2

101/2000
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ODDÍL II
Článek 7

Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedeno pouze
pokud:
a) subjekt údajů nezpochybnitelně poskytl souhlas;

101/2000

§ 5, odst. 2,
návětí

(2) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu
údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 2,
písm b

b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy
uskutečněné na návrh subjektu údajů,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 2,
písm. a

a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti
správce,12)

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 2,
písm. c

c) pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu
údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas.
Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje
zlikvidovat,

PT

101/2000

§ 5, odst. 2,
písm. d

d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním
právním předpisem.13) Tím však není dotčeno právo na ochranu soukromého
a osobního života subjektu údajů,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 1,
písm. f

f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích
ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 2,
písm. e

e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů
správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních
údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho
soukromého a osobního života,

nebo
b) je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze
stran, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu;
nebo
c) je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá správce;

nebo
d) je nezbytné pro zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů;

nebo
Článek 7

e) je nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce nebo třetí osoba, které jsou údaje sdělovány;

nebo
f) je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či
osob, kterým jsou údaje sdělovány, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo
základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu podle čl. 1
odst. 1.

PT
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ODDÍL III
Článek 8

1. Členské státy zakáží zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický 101/2000
původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou
ve znění
příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.
439/2004
170/2007

§ 4, písm. b

b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním
stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů;
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci
nebo autentizaci subjektu údajů,

PT

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud:

101/2000
ve znění
177/2001

§ 9, návětí

Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže

PT

a) subjekt údajů udělí výslovný souhlas k takovému zpracování, ledaže právní
předpisy členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nelze zrušit
udělením souhlasu subjektu údajů;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 9, písm. a

a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být
při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.
Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být
správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Správce je povinen
předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12 a 21,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 9, písm. d

d) je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce
odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti,
stanovené zvláštním zákonem,16)

PT

101/2000

§ 9, písm. b

b) je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo
jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího
jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z důvodů
fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo
z jiných podobných důvodů. Správce musí ukončit zpracování údajů, jakmile
pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaže by subjekt údajů
dal k dalšímu zpracování souhlas,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 9, písm. e

e) jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo
odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdružení,
nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy (dále jen „sdružení“),
a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je sdružení v
opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a
osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů,

PT

nebo
b) zpracování je nezbytné pro dodržení povinností a zvláštních práv správce v
oblasti pracovního práva, pokud je k tomu oprávněn vnitrostátními právními
předpisy, které stanoví příslušná ochranná opatření;
nebo
c) zpracování je nezbytné k obraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit
svůj souhlas;

nebo
d) zpracování provádí v rámci jejich legitimních činností a s odpovídajícími
zárukami nadace, sdružení nebo jakýkoli jiný neziskový subjekt, který sleduje
politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, za podmínky, že se
zpracování vztahuje pouze na členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním
udržují pravidelné styky související s jeho cíly, a že tyto údaje nejsou sdělovány
třetím osobám bez souhlasu subjektu údajů;
nebo
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e) zpracování se týká údajů očividně zveřejňovaných subjektem údajů nebo je
nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků před soudem.

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 9, písm. g, h g) se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů,
h) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků,

PT

3. Odstavec 1 se nepoužije, je-li zpracování údajů nezbytné pro účely zdravotní
prevence, lékařských diagnóz, lékařské péče a ošetřování nebo správy
zdravotnických služeb a pokud tyto údaje zpracovává odborný zdravotnický
pracovník, který je na základě vnitrostátního práva nebo právních předpisů
přijatých příslušnými vnitrostátními orgány vázán povinností zachovávat profesní
tajemství, nebo jiná osoba rovněž podléhající obdobné povinnosti mlčenlivosti.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 9, písm. c

c) se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného
zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví
podle zvláštního zákona15) nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu
v jiných případech stanovených zvláštním zákonem.15a)

PT

4. Jsou-li poskytnuta vhodná ochranná opatření, mohou členské státy stanovit
z důvodu významného veřejného zájmu i jiné výjimky, než jaké jsou stanoveny v
odstavci 2 buď prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, nebo rozhodnutím
orgánu dozoru.

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 9, písm. ch

ch) jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona,
nebo

PT

5. Zpracování údajů týkajících se protiprávního jednání, rozsudků v trestních
věcech nebo bezpečnostních opatření lze provádět pouze pod kontrolou orgánu
veřejné moci nebo pokud vnitrostátní právo stanoví vhodná zvláštní ochranná
opatření, s výhradou výjimek, které mohou být uděleny členským státem na
základě vnitrostátních předpisů upravujících vhodná zvláštní ochranná opatření.
Úplná sbírka rozsudků v trestních věcech musí být v každém případě vedena pod
kontrolou orgánu veřejné moci.

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 4, písm. b

b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním
stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů;
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci
nebo autentizaci subjektu údajů,

PT

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 9, písm. c, h c) se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného
zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví
podle zvláštního zákona15) nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu
v jiných případech stanovených zvláštním zákonem.15a)
h) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků,

269/1994
ve znění
126/2003
253/2006
342/2006
179/2007
269/2007
345/2007
124/2008
130/2008
227/2009
306/2009

Zákon jako
celek

Zákon č. 269/1994 Sb. ze dne 14. prosince 1994, o Rejstříku trestů, ve znění
zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a
zákona č. 306/2009 Sb.
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6. Odchylky z odstavce 1 stanovené v odstavcích 4 a 5 se oznamují Komisi.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 29, odst. 1,
písm. i

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a).

PT

7. Členské státy určí podmínky, za kterých může být předmětem zpracování
vnitrostátní identifikační číslo nebo jakýkoli jiný identifikátor obecného významu.

133/2000
v úplném
znění
258/2010

§ 13 - § 17c

258/2010 Sb., Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak
vyplývá z pozdějších změn

PT

133/2000
v úplném
znění
258/2010

zejména:
§ 13, odst. 9

(9) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání
v mezích stanovených zákonem (dále jen „nakládat s rodným číslem“)
výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen „nositel
rodného čísla“), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen
v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

133/2000
v úplném
znění
258/2010

§ 13c

(1) Rodná čísla lze využívat jen
a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených
výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené
působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,
b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo
c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.
(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv
kombinace čísel vyjadřujících den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo
čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci
fyzické osoby.

111/2009
ve znění
100/2010
424/2010

Zákon jako
celek

Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010
Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.

111/2009
ve znění
424/2010

zejména
§ 9 - § 10

§9
Identifikátory fyzických osob
(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který
je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém
informačním systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového
identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k
jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl
přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový
identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o
fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze
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zdrojového identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o
fyzické osobě, jíž byl přiřazen.
(3) Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům
vedeným v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné
správy orgán veřejné moci při komunikaci základních registrů navzájem a
základních registrů s agendovými informačními systémy používá
identifikátory, kterými jsou
a) kód agendy,
b) agendový identifikátor fyzické osoby.
§ 10
(1) Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním
agendovým identifikátorem fyzické osoby.
(2) Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z
jednoho zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více
fyzickým osobám.
(3) Agendový identifikátor fyzické osoby nelze po přidělení měnit, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(4) Pokud dojde k přidělení stejného agendového identifikátoru fyzické osoby
v dané agendě záznamům o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto
záznamům přidělen nový agendový identifikátor fyzické osoby.
(5) Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů
fyzických osob záznamu o jedné fyzické osobě v dané agendě, postupuje se
obdobně podle odstavce 4.
(6) Zjistí-li orgán veřejné moci nedostatky v přidělení agendového
identifikátoru fyzické osoby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
správci agendového informačního systému, v němž byl nedostatek zjištěn.
Příslušný správce agendového informačního systému prošetří, zda lze
zjištěné nedostatky odstranit v agendovém informačním systému, a pokud je
to možné, nedostatky odstraní.
(7) Zjistí-li správce agendového informačního systému nedostatky v přidělení
agendového identifikátoru fyzické osoby, které nelze odstranit podle odstavce
6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci registru obyvatel.
Správce registru obyvatel ve spolupráci se správcem agendového
informačního systému prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit, a pokud
je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se postupuje v případě, kdy
nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby zjistí správce
registru obyvatel. Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty druhé,
postupuje se podle odstavců 4 a 5.

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 9

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Členské státy stanoví pro zpracování osobních údajů prováděné výlučně pro účely
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu, odchylky a výjimky z této
kapitoly a z kapitol IV a VI, pouze pokud se ukáží jako nezbytné pro uvedení práva
na soukromí do souladu s předpisy upravujícími svobodu projevu.

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

101/2000

Obsah

Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů
neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do
soukromého a osobního života subjektu údajů.

46/2000
ve znění
302/2000
320/2002
227/2009
281/2009

Zákon jako
celek

Zákon 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový
zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., a zákona č. 281/2009 Sb.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 11, odst. 1
a2

(1) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů
informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace
již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k
osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech
stanovených v § 21.
(2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu
údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje
povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona
osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti,
jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

PT

ODDÍL IV
Článek 10

Členské státy stanoví, že správce nebo jeho zástupce musí poskytnout osobě, od
které získává údaje, které se jí týkají, alespoň dále uvedené informace, ledaže
s nimi subjekt údajů již byl seznámen:
a) totožnost správce a popřípadě jeho zástupce;
b) účely zpracování, pro které jsou údaje určeny;
c) veškeré doplňující informace jako:
příjemci nebo kategorie příjemců údajů,
skutečnost, zda jsou odpovědi na otázky povinné nebo dobrovolné a případné
důsledky neposkytnutí odpovědi,
existence práva na přístup k údajům, které se subjektu údajů týkají, a právo na
jejich opravu,
v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného
zpracování údajů vůči subjektu údajů, s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých
jsou údaje shromažďovány.

PT

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Článek 11

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

1.Pokud údaje neposkytuje subjekt údajů, stanoví členské státy, že správce nebo
jeho zástupce musí po zaznamenání údajů nebo, počítá-li se se sdělením údajů
třetí osobě, nejpozději při jejich prvním sdělení poskytnout subjektu údajů alespoň
dále uvedené informace, ledaže s nimi subjekt údajů již byl seznámen:
a) totožnost správce, popřípadě jeho zástupce;
b) účely zpracování;
c) veškeré doplňující informace jako:
kategorie dotčených údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců údajů;
existence práva na přístup k údajům, které se subjektu údajů týkají, a právo na
jejich opravu,
v míře, v jaké jsou tyto doplňující informace nezbytné pro zajištění řádného
zpracování údajů vůči subjektu údajů s ohledem na zvláštní okolnosti, za jakých
jsou údaje shromažďovány.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 11, odst. 1

(1) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů
informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace
již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k
osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech
stanovených v § 21.

PT

2. Odstavec 1 se nepoužije, ukáže-li se, zejména u zpracování pro účely statistiky
nebo historických či vědeckých výzkumů, že informování subjektu údajů není
možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí, nebo pokud právní předpisy výslovně
upravují zaznamenávání nebo sdělování údajů. V těchto případech členské státy
stanoví vhodná ochranná opatření.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 11, odst. 3,
písm. a

(3) Informace a poučení podle odstavce l není povinen správce poskytovat v
případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud
a) zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické
služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by
vyžadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; nebo pokud
ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno
zvláštním zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout
potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do soukromého a
osobního života subjektu údajů,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 12, odst. 1
a2

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

PT

ODDÍL V
Článek 12

Členské státy zaručí každému subjektu údajů právo získat od správce:
a) bez omezení, v rozumných intervalech a bez prodlení nebo nadměrných
nákladů:
potvrzení, že údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož i
informace týkající se alespoň účelů zpracování, kategorií údajů, na které se
zpracování vztahuje, a příjemců nebo kategorií příjemců, kterým jsou údaje
sdělovány,
sdělení srozumitelnou formou o údajích, které jsou předmětem zpracování, a
veškeré dostupné informace o původu údajů,
oznámení postupu automatického zpracování údajů, které se ho týkají, alespoň v
případě automaticky přijímaných rozhodnutí uvedených v čl. 15 odst. 1;

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
účelu zpracování osobních údajů
a) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich
zdroji,
b) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu
údajů,
c) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

b) podle daného případu opravu, výmaz nebo blokování údajů, jejichž zpracování 101/2000
není v souladu s touto směrnicí, zejména z důvodů neúplné nebo nepřesné povahy ve znění
údajů;
439/2004

§ 21, odst. 1,
písm. b

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.

PT

c) oznámení třetí osobě, které údaje byly sděleny, veškerých oprav, výmazů nebo
blokování provedeného v souladu s písmenem b), pokud se to neukáže jako
nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 1,
písm. c

(1) Správce je povinen
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto
zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím
zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné,
provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování
blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.
Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst.
6.11) Nepřesné osobní údaje se musí označit.Informaci o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného
odkladu předat všem příjemcům,

PT

1. Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem omezit rozsah
povinností a práv uvedených v čl. 6 odst. 1, v článku 10, v čl. 11 odst. 1 a v
článcích 12 a 21, pokud toto omezení představuje opatření nezbytné pro zajištění:

101/2000
ve znění
439/2004

§ 3, odst. 6,
písm. a - g

(6) Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních
údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními
zákony pro zajištění
a) bezpečnosti České republiky,4)
b) obrany České republiky,5)
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,6)
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných
činů,7)
e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie,8)
f) významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie,
kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního
oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření,9)
g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné
moci v případech uvedených v písmenech c), d) e) a f),10),
h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní
bezpečnosti.10a)

PT

101/2000

§ 5, odst. 3

(3) Provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního
zákona,12) je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života
subjektu údajů.

PT

ODDÍL VI
Článek 13

a) bezpečnosti státu;
b) obrany;
c) veřejné bezpečnosti;
d) předcházení trestným činům a jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo
nedodržování deontologických pravidel pro regulovaná povolání;
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu členského státu nebo
Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti;
f) kontrolní, inspekční nebo regulační funkce vyplývající, i pouze příležitostně, z
výkonu veřejné moci v případech uvedených v písmenech c), d) a e);

g) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých.

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

2. S výhradou přiměřených právních ochranných opatření vylučujících zejména, že
údaje mohou být použity pro účely opatření nebo rozhodnutí vztahujících se na
konkrétní osoby, mohou členské státy, pokud prokazatelně neexistuje nebezpečí
narušení soukromí subjektu údajů, omezit legislativním opatřením práva uvedená v
článku 12, jsou-li údaje zpracovávány výlučně pro účely vědeckého výzkumu nebo
jsou-li uchovávány formou osobních záznamů po dobu nepřesahující období
nezbytné pro vypracování statistik.

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

Možnost výjimky nevyužita

NT

PT

ODDÍL VII
Článek 14

Členské státy přiznávají subjektu údajů právo:
a) alespoň v případech uvedených v čl. 7 písm. e) a f) vznést kdykoli z vážných a
legitimních důvodů souvisejících s jeho osobní situací námitku proti zpracování
osobních údajů, které se ho týkají, ledaže vnitrostátní právo stanoví jinak. Je-li
námitka oprávněná, nesmí se zpracování zahájené správcem těchto údajů nadále
týkat;

101/2000
ve znění
439/2004

§ 21, odst. 1

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.

b) na návrh a bezplatně vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se
ho týkají, připravovanému správcem pro účely přímého marketingu, nebo být
informován dříve než jsou osobní údaje poprvé sděleny třetí osobě nebo než jsou
použity na její účet pro účely přímého marketingu a musí mu být výslovně
poskytnuto právo bezplatně vznést námitky proti zmíněnému sdělení nebo použití.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 21, odst. 1

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.

101/2000
ve znění
439/2004

§5, odst. 5

(5) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za
účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel
použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány
z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce
nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje
dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se
zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k
uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 5, odst. 6,
písm. c

(6) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 5, může tyto
údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek:
c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil
s tímto postupem nesouhlas.

PT

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Článek 14,
poslední věta

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že subjekty údajů jsou
informovány o existenci práva uvedeného v písm. b) prvním pododstavci.

Článek 15

Číslo Sb. z.

101/2000
ve znění
439/2004

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

§ 11, odst. 1,
poslední věta

Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním
údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech
stanovených v § 21.

PT

1. Členské státy přiznají všem osobám právo nestát se subjektem rozhodnutí,
101/2000
které vůči nim zakládá právní účinky nebo které se jich významně dotýká, přijatého ve znění
výlučně na základě automatizovaného zpracování údajů určeného k hodnocení
439/2004
určitých rysů jejich osobnosti, například pracovního výkonu, důvěryhodnosti,
spolehlivost, chování, atd.
2. Členské státy stanoví, aniž jsou tím dotčena jiná ustanovení této směrnice, že
osoba může být subjektem rozhodnutí uvedeného v odstavci 1, pokud je toto
rozhodnutí:
a) přijato v rámci uzavírání nebo plnění smlouvy za podmínky, že žádosti o
uzavření nebo o plnění smlouvy podané subjektem údajů bylo vyhověno nebo že
existují vhodná opatření, která zajišťují ochranu jeho oprávněných zájmů, jako
možnost projevit svůj názor;
nebo
b) povoleno právním předpisem, který rovněž upřesňuje opatření zajišťující
ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.

§ 11, odst. 6

(6) Žádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehož důsledkem je zásah
do právních a právem chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření
vydat nebo učinit výlučně na základě automatizovaného zpracování osobních
údajů. To neplatí v případě, že takové rozhodnutí bylo učiněno ve prospěch
subjektu údajů a na jeho žádost.

PT

Jakákoli osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele, jakož i samotný 101/2000
zpracovatel, který má přístup k osobním údajům, je může zpracovávat pouze podle ve znění
pokynů správce, ledaže právo stanoví jinak.
439/2004

§6

Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se
zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí
mít písemnou formu. Musí v ní být zejména výslovně uvedeno, v jakém
rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat
záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany
osobních údajů.

PT

101/2000

§ 14

Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají
osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou
zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo
zpracovatelem stanoveném.

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 13

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato
povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a
provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů
v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.
(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje
rizika týkající se

ODDÍL VIII
Článek 16

Článek 17

1. Členské státy stanoví, že správce musí přijmout vhodná technická a organizační
opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému
zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu,
zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli
jiné podobě nedovoleného zpracování.
Tato opatření mají zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich
provedení, přiměřenou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze
zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny.

PT

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají
bezprostřední přístup k osobním údajům,
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k
prostředkům pro jejich zpracování,
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo
zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů
používaly pouze oprávněné osoby,
b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro
automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním
údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních
uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z
jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
2. Členské státy stanoví, že správce, pokud je toto zpracování prováděno na jeho
účet, si musí zvolit zpracovatele poskytujícího dostatečné záruky s ohledem na
technická bezpečnostní opatření a organizační opatření usměrňující zpracování,
jež má být provedeno, a že musí dbát na dodržování těchto opatření.

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 13

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato
povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a
provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů
v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.
(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje
rizika týkající se
a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají
bezprostřední přístup k osobním údajům,
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k
prostředkům pro jejich zpracování,
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo
zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů
používaly pouze oprávněné osoby,

PT

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro
automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním
údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních
uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z
jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
3. Zpracování údajů zpracovatelem musí být upraveno smlouvou nebo právním
aktem, který zavazuje zpracovatele vůči správci a který stanoví zejména, že:
- zpracovatel jedná pouze podle pokynů správce;
- povinnosti uvedené v odstavci 1 tak, jak jsou vymezeny právními předpisy
členského státu, ve kterém je usazen zpracovatel, jsou pro něj rovněž závazné.

101/2000
ve znění
439/2004

§6

Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se
zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí
mít písemnou formu. Musí v ní být zejména výslovně uvedeno, v jakém
rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat
záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany
osobních údajů.

4. Pro zachování důkazů jsou části smlouvy nebo právního aktu o ochraně údajů a
požadavků souvisejících s opatřeními uvedenými v odstavci 1 potvrzena písemně
nebo jinou rovnocennou formou.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 13, odst. 2

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a
provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů
v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

101/2000
ve znění
170/2007

§13, odst. 3,
písm. d

(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje
rizika týkající se
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány

101/2000
ve znění
170/2007

§13, odst. 4,
písm. c, d

(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo
zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z
jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

1. Členské státy stanoví, že správce nebo popřípadě jeho zástupce musí zaslat
oznámení orgánu dozoru uvedenému v článku 28, a to před zahájením zcela nebo
částečně automatizovaného zpracování nebo souboru těchto zpracování se
stejným účelem nebo se souvisejícími účely.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 16, odst. 1

(1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit
registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování
uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před
zpracováváním osobních údajů.

PT

2. Členské státy mohou stanovit zjednodušení oznámení nebo výjimku z
oznamovací povinnosti pouze v následujících případech a za následujících
podmínek:
pokud upřesní pro kategorie zpracování, které s přihlédnutím ke zpracovávaným
údajům nemohou poškodit práva a svobody subjektů údajů, účely zpracování,
údaje nebo kategorie zpracovávaných údajů, kategorii nebo kategorie subjektů
údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým mají být údaje sděleny, a dobu
uchování údajů
a/nebo

101/2000
ve znění
439/2004

§ 18, odst. 1
písm. b

(1) Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních
údajů,
b) které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba
k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona,

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 18, odst. 2

(2) Správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b), je povinen
zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií
osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování,
které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem podle

ODDÍL IX
Článek 18

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

pokud správce určí, v souladu s vnitrostátním právem, kterému podléhá, osobu
pověřenou ochranou údajů, který je zejména pověřen:
zajistit nezávislým způsobem interní uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých
k provedení této směrnice,
vést seznam zpracování provedených správcem, který obsahuje informace
uvedené v čl. 21 odst. 2,
a zajistí tímto způsobem, že zpracování nemohou poškodit práva a svobody
subjektů údajů.

Článek 19

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

§ 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou
formou.

3. Členské státy mohou stanovit, že se odstavec 1 nevztahuje na zpracování,
jejichž jediným účelem je vedení rejstříku, který je podle právních předpisů určen
pro poskytování informací veřejnosti a je přístupný obecně veřejnosti nebo jakékoli
jiné osobě, která osvědčí právní zájem.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 18, odst. 1,
písm. a

(1) Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních
údajů,
které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě
zvláštního zákona,

PT

4. Členské státy mohou stanovit výjimku z oznamovací povinnosti nebo
zjednodušení oznámení pro zpracování uvedená v čl. 8 odst. 2 písm. d).

101/2000
ve znění
439/2004

§ 18, odst. 1,
písm. c

c) jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo
odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se
týká pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se
kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou
zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.

PT

5. Členské státy mohou stanovit, že neautomatizovaná zpracování osobních údajů
nebo některá z nich jsou předmětem oznámení popřípadě zjednodušeného
oznámení.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 16, odst. 1

(1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit
registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování
uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před
zpracováváním osobních údajů.

PT

1. Členské státy upřesní informace, které musí být uvedeny v oznámení. Obsahují
alespoň:
a) jméno a adresu správce a popřípadě jeho zástupce;
b) účel nebo účely zpracování;
c) popis kategorie nebo kategorií subjektů údajů a údajů nebo kategorií údajů,
které se na ně vztahují;
d) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje sděleny;
e) předpokládané předávání údajů do třetích zemí;
f) obecný popis umožňující předběžně posoudit vhodnost opatření přijatých pro
zajištění bezpečnosti zpracování ve smyslu článku 17.

101/2000
ve znění
439/2004
227/2009

§ 16, odst. 2

(2) Oznámení musí obsahovat tyto informace:
a) identifikační údaje správce, u fyzické osoby, která není podnikatelem,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu, u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační
číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení
osob, které jsou jejich statutárními zástupci,
b) účel nebo účely zpracování,
c) kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
d) zdroje osobních údajů,
e) popis způsobu zpracování osobních údajů,
f) místo nebo místa zpracování osobních údajů,
g) příjemce nebo kategorie příjemců,
h) předpokládaná předání osobních údajů do jiných států,
i) popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13.

PT

2. Členské státy upřesní postupy oznamování změn týkajících se informací

101/2000

§ 16, odst. 1

(1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit
registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování

PT

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

uvedených v odstavci 1 orgánu dozoru.
Článek 20

Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

ve znění
439/2004

1. Členské státy vymezí zpracování, která by mohla představovat zvláštní rizika z
101/2000
hlediska práv a svobod subjektů údajů, a dbají na to, aby tato zpracování byla před ve znění
jejich započetím prošetřena.
439/2004
2. Tato předběžná šetření jsou prováděna orgány dozoru po obdržení oznámení
od správce nebo osobu pověřenou ochranou údajů, který musí v případě
pochybností konzultovat orgán dozoru.
101/2000
ve znění
439/2004

1. Členské státy přijmou opatření, kterými zajistí zveřejnění zpracování.
2. Členské státy stanoví, že orgány dozoru povedou rejstřík zpracování
oznámených na základě článku 18.

3. Pokud jde o zpracování, která nepodléhají oznámení, členské státy stanoví, že
správce nebo jiný subjekt určený členským státem poskytnou vhodnou formou
komukoli, kdo o to požádá, alespoň informace uvedené v čl. 19 odst. 1 písm. a) až
e).

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před
zpracováváním osobních údajů.
§ 17

(1) Vznikne-li z oznámení důvodná obava, že při zpracování osobních údajů
by mohlo dojít k porušení tohoto zákona, zahájí Úřad z vlastního podnětu
řízení.
(2) Zjistí-li Úřad, že oznámeným zpracováním neporušuje správce podmínky
stanovené tímto zákonem, řízení zastaví a provede zápis podle § 16 odst. 3.
Nejdříve dnem následujícím po provedení zápisu lze zahájit zpracování
osobních údajů. V případě, že oznámené zpracování nesplňuje podmínky
stanovené tímto zákonem, zpracování osobních údajů Úřad nepovolí.

PT

§ 17a, odst. 1 (1) Zjistí-li Úřad, že správce, jehož oznámení bylo zapsáno do registru,
porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, rozhodne o zrušení
registrace.

3. Členské státy mohou přistoupit k tomuto šetření rovněž v rámci vypracování
opatření přijatého vnitrostátním parlamentem nebo opatření založeného na tomto
legislativním opatření, které vymezuje povahu zpracování a stanoví vhodná
ochranná opatření.
Článek 21

Obsah

Možnost nevyužita

NT

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 35

(1) Do registru zpracování osobních údajů se k osobám správců zapisují
informace z oznámení podle § 16 odst. 2 a datum provedení případně
zrušení registrace.
(2) Informace zapsané do registru, s výjimkou informací uvedených v § 16
odst. 2 písm. e) a i), jsou veřejně přístupné, zejména způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(3) Zrušení registrace podle § 17a oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 16, odst. 3,
4

(3) Obsahuje-li oznámení všechny náležitosti podle odstavce 2 a není-li
zahájeno řízení podle § 17 odst. 1, lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne
doručení oznámení zahájit zpracování osobních údajů. Úřad v takovém
případě zapíše informace uvedené v oznámení do registru.
(4) Neobsahuje-li oznámení všechny náležitosti podle odstavce 2, Úřad
neprodleně zašle oznamovateli výzvu, v níž upozorní na chybějící nebo
nedostatečné informace a stanoví lhůtu k doplnění oznámení. V případě
doplnění oznámení začíná běžet lhůta podle odstavce 3 dnem doručení
doplnění oznámení. V případě, že Úřad neobdrží doplnění oznámení ve
stanovené lhůtě, nahlíží na učiněné oznámení tak, jako by nebylo podáno.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 18

(1) Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních
údajů,
které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě
zvláštního zákona,
které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k

PT
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uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo
jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo
odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se
týká pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se
kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou
zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.
(2) Správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b), je povinen
zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií
osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování,
které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem podle
§ 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou
formou.

Členské státy mohou stanovit, že toto ustanovení se nepoužije pro zpracování,
jejichž jediným účelem je vedení rejstříku, který je na základě právních předpisů
určen pro informování veřejnosti a je přístupný veřejnosti nebo jakékoli osobě,
která osvědčí právní zájem.

KAPITOLA III
Článek 22

Aniž je tím dotčena možnost opravného prostředku ve správním řízení, který je
možno podat, zejména orgánu dozoru uvedenému v článku 28, stanoví všechny
členské státy, že každá osoba má právo v případě porušení práv, jež jí jsou
zaručeny vnitrostátními předpisy, které se uplatní na dotčené zpracování, předložit
věc soudu.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 21

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může
požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou,
správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle
odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad.
(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým
podnětem na Úřad přímo.
(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná
než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle
zvláštního zákona.22)
(6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených
zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a
nerozdílně.
(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti
subjektu údajů podle odstavce l a o blokování, opravě, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné
nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

101/2000

§ 40, odst. 2

(2) Byla-li uložena likvidace osobních údajů, jsou osobní údaje do likvidace
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blokovány. Proti uložení likvidace může správce podat námitku k předsedovi
Úřadu. Do doby, než bude o námitce rozhodnuto, musí být osobní údaje
blokovány. Proti rozhodnutí předsedy lze podat žalobu podle předpisů o
správním soudnictví. Do doby, než bude soudem rozhodnuto, jsou údaje
blokovány.
101/2000
Článek 23

Článek 24

§ 41

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního
řádu,32) pokud ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak.

§ 21, odst. 5

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná
než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle
zvláštního zákona.22)

101/2000

§ 25

V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava
odpovědnosti za škodu.23), 24)

2. Správce může být částečně nebo zcela zbaven této odpovědnosti, pokud
prokáže, že za vznik škody neodpovídá.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 46, odst. 1

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

PT

Členské státy přijmou vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení této
směrnice, a zejména určí sankce, které se uplatní v případě porušení předpisů
přijatých na základě této směrnice.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 44

(1) Fyzická osoba, která
a) je ke správci nebo zpracovateli v pracovním nebo jiném obdobném
poměru,
b) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na základě dohody,
nebo
c) v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností
přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji,
se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti (§ 15).
(2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím,
že při zpracování osobních údajů
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování /§ 5 odst. 1 písm. a) a
b)/ nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí
oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
b) zpracovává nepřesné osobní údaje (§ 5 odst. 1 písm. c),
c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem,
který neodpovídá stanovenému účelu /§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)/,
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování /§
5 odst. 1 písm. e)/,
e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy
uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9),
f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem
stanoveným způsobem (§ 11),

PT

1. Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným zpracováním 101/2000
nebo jinou činností neslučitelnou s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení
ve znění
této směrnice, má právo na náhradu utrpěné škody od správce.
439/2004
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g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
osobních údajů (§ 13),
i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27).
(3) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím,
že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 2
a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého
a osobního života, nebo
b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč.
101/2000
ve znění
52/2009

§ 44a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění
osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 45

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů
se jako správce nebo zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že při
zpracování osobních údajů
nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování /§ 5 odst. 1 písm. a) a
b)/, nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí
oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
zpracovává nepřesné osobní údaje /§ 5 odst. 1 písm. c)/,
shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem,
který neodpovídá stanovenému účelu /§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)/,
uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování /§ 5
odst. 1 písm. e)/,
zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy
uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9),
neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným
způsobem (§ 11),
odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),
nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
osobních údajů (§ 13),
nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27).
(2) Právnická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí správního
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(PT,DT,NT)
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deliktu tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle
odstavce 1
ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého
a osobního života, nebo
poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
101/2000
ve znění
52/2009

§ 45a

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným
právním předpisem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

101/2000
ve znění
439/2004
444/2005
52/2009

§ 46

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu,
době trvání a následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za nichž bylo
protiprávní jednání spácháno.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní
orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby
nebo v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení o odpovědnosti a
postihu právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení
nabylo právní moci.
(7) Pokutu vybírá Úřad. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 2

(2) Do třetích zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz
omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy,
k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána,1a)
nebo jsou osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské
unie. Informace o těchto rozhodnutích zveřejňuje Úřad ve Věstníku.

KAPITOLA IV
Článek 25

1. Členské státy stanoví, že k předávání osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování nebo které mají být předmětem zpracování po předání, do třetích zemí
může dojít, aniž by tím bylo dotčeno dodržování vnitrostátních předpisů přijatých
na základě ostatních ustanovení této směrnice, pouze pokud dotyčná třetí země
zajistí odpovídající úroveň ochrany.
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101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. b

(3) Není-li podmínka podle odstavce 1 a 2 splněna, může být předání
osobních údajů uskutečněno, jestliže správce prokáže, že
b) jsou v třetí zemi, kde mají být osobní údaje zpracovány, vytvořeny
dostatečné zvláštní záruky ochrany osobních údajů, například
prostřednictvím jiných právních nebo profesních předpisů a bezpečnostních
opatření. Takové záruky mohou být upřesněny zejména smlouvou uzavřenou
mezi správcem a příjemcem, pokud tato smlouva zajišťuje uplatnění těchto
požadavků nebo pokud smlouva obsahuje smluvní doložky pro předání
osobních údajů do třetích zemí zveřejněné ve Věstníku Úřadu,

PT

3. Členské státy a Komise se vzájemně informují o případech, kdy se domnívají, že 101/2000
některá třetí země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2. ve znění
439/2004

§ 29, odst. 1,
písm. i

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)

PT

4. Pokud Komise zjistí, postupem podle čl. 31 odst. 2, že třetí země nezajišťuje
odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto článku, přijmou členské
státy opatření nezbytná pro zamezení jakémukoli předávání údajů stejného druhu
do dotčené třetí země.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 29, odst. 1,
písm. i

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 4,
poslední věta

Pokud dojde ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, zejména
na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie, Úřad toto povolení změní nebo
zruší.

Obsah

2. Odpovídající úroveň ochrany poskytovaná třetí zemí se posoudí s ohledem na
všechny okolnosti související s předáním nebo předáváním údajů; zejména se
přihlédne k povaze údajů, účelu a trvání předpokládaného či předpokládaných
zpracování, zemi původu a zemi konečného určení, právním předpisům, obecným
nebo zvláštním, platným v dotčené třetí zemi, jakož i profesním pravidlům a
bezpečnostním opatřením, která jsou ve třetí zemi dodržována.

Číslo Sb. z.

5. Ve vhodný okamžik Komise zahájí jednání s cílem napravit stav vyplývající ze
zjištění podle odstavce 4.

Článek 26

NT

6. Postupem podle čl. 31 odst. 2 Komise může konstatovat, že třetí země zajišťuje 101/2000
odpovídající úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto článku na základě svých ve znění
vnitrostátních předpisů nebo svých mezinárodních závazků sjednaných zejména
439/2004
na závěr jednání uvedených v odstavci 5 s cílem zajistit ochranu soukromí a
základních práv a svobod osob.
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s rozhodnutím
Komise.

§ 29, odst. 1,
písm. i

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 4,
poslední věta

Pokud dojde ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, zejména
na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie, Úřad toto povolení změní nebo
zruší.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. a

(3) Není-li podmínka podle odstavce 1 a 2 splněna, může být předání
osobních údajů uskutečněno, jestliže správce prokáže, že
a) předání údajů se děje se souhlasem nebo na základě pokynu subjektu
údajů,

1. Odchylně od článku 25 a s výhradou opačných ustanovení jejich vnitrostátního
práva upravujících zvláštní případy členské státy stanoví, že předání nebo
předávání osobních údajů do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň
ochrany ve smyslu čl. 25 odst. 2, může být provedeno za podmínky, že:

PT

PT

Poznámka
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Číslo Sb. z.

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

a) subjekt údajů nepochybně udělil svůj souhlas s předpokládaným předáním;
nebo
b) předání je nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem
nebo pro splnění předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů; nebo

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. e

e) je předání nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy,
uskutečněné z podnětu subjektu údajů, nebo pro plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů,

PT

c) předání je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, která byla uzavřena
nebo která má být uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi správcem a třetí osobou;
nebo

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. f

f) je předání nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů
mezi správcem a třetí stranou, nebo pro uplatnění jiných právních nároků,
nebo

PT

d) předání je nezbytné nebo se stává právně závazným pro zachování důležitého
veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před
soudem; nebo

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. d

d) je předání nutné pro uplatnění důležitého veřejného zájmu vyplývajícího ze
zvláštního zákona nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána,

PT

e) předání je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů; nebo

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. g

g) je předání nezbytné pro ochranu práv nebo životně důležitých zájmů
subjektu údajů, zejména pro záchranu života nebo pro poskytnutí zdravotní
péče.

PT

f) k předání dochází z veřejného rejstříku, který je na základě právních předpisů
určen pro informování veřejnosti a je přístupný veřejnosti nebo jakékoli osobě,
která osvědčí svůj právní zájem, pokud jsou v daném případě splněny právní
podmínky tohoto přístupu.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 3,
písm. c

c) jde o osobní údaje, které jsou na základě zvláštního zákona součástí
datových souborů veřejně přístupných nebo přístupných tomu, kdo prokáže
právní zájem; v takovém případě lze osobní údaje zpřístupnit jen v rozsahu a
za podmínek stanovených zvláštním zákonem,

PT

2. Aniž je tím dotčen odstavec 1, může členský stát povolit předání nebo předávání 101/2000
osobních údajů do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve
ve znění
smyslu čl. 25 odst. 2, pokud správce poskytne dostatečná ochranná opatření pro
439/2004
ochranu soukromí a základních práv a svobod osob, jakož i pro výkon
odpovídajících práv; tato ochranná opatření mohou zejména vyplývat z vhodných
smluvních doložek.

§ 27, odst. 3,
písm. b

b) jsou v třetí zemi, kde mají být osobní údaje zpracovány, vytvořeny
dostatečné zvláštní záruky ochrany osobních údajů, například
prostřednictvím jiných právních nebo profesních předpisů a bezpečnostních
opatření. Takové záruky mohou být upřesněny zejména smlouvou uzavřenou
mezi správcem a příjemcem, pokud tato smlouva zajišťuje uplatnění těchto
požadavků nebo pokud smlouva obsahuje smluvní doložky pro předání
osobních údajů do třetích zemí zveřejněné ve Věstníku Úřadu,

PT

3. Členský stát informuje Komisi a ostatní členské státy o povoleních, která udělí
101/2000
podle odstavce 2.
ve znění
Pokud jiný členský stát nebo Komise podají námitky a řádně je odůvodní z hlediska 439/2004
ochrany soukromí a základních lidských práv a svobod, přijme Komise vhodná
opatření postupem podle čl. 31 odst. 1.
Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s rozhodnutím
Komise.

§ 29, odst. 1,
písm. i

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)

PT

101/2000
ve znění
439/2004

§ 27, odst. 4,
poslední věta

Pokud dojde ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, zejména
na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie, Úřad toto povolení změní nebo
zruší
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4. Pokud Komise rozhodne postupem podle čl. 31 odst. 2, že některé standardní
smluvní doložky představují dostatečná ochranná opatření uvedená v odstavci 2,
přijmou členské státy opatření nezbytná pro dosažení souladu s rozhodnutím
Komise.

Číslo Sb. z.

101/2000
ve znění
439/2004

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

§ 27, odst.2

(2) Do třetích zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz
omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy,
k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána,1a)
nebo jsou osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské
unie. Informace o těchto rozhodnutích zveřejňuje Úřad ve Věstníku.

PT

§ 29, odst. 1,
písm. g, h, i

(1) Úřad
g) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je
Česká republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropských
společenství,
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů,
i) spolupracuje s odbornými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)

PT

KAPITOLA V
Článek 27

1. Členské státy a Komise podporují vypracování kodexů chování, které mají
101/2000
přispět s ohledem na zvláštní povahu různých odvětví k řádnému uplatňování
ve znění
vnitrostátních právních předpisů přijímaných členskými státy na základě této
170/2007
směrnice.
2. Členské státy stanoví, že profesní sdružení a další organizace zastupující
ostatní kategorie správců, které vypracovaly návrhy vnitrostátních kodexů chování
nebo které mají v úmyslu změnit nebo prodloužit platnost stávajících vnitrostátních
kodexů chování, je mohou předložit k posouzení vnitrostátnímu orgánu.
Členské státy stanoví, že tento orgán se mimo jiné ujistí o souladu návrhů, které
jsou mu předloženy, s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice.
Považuje-li to za účelné, může si tento orgán vyžádat připomínky subjektů údajů
nebo jejich zástupců.
3. Návrhy kodexů ve Společenství, jakož i změny či prodloužení platnosti
stávajících kodexů ve Společenství, mohou být předloženy pracovní skupině
uvedené v článku 29. Tato pracovní skupina se mimo jiné vyjádří k souladu
návrhů, které jí jsou předloženy, s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této
směrnice. Považuje-li to za účelné, vyžádá si připomínky subjektů údajů nebo
jejich zástupců. Komise může zajistit vhodné zveřejnění kodexů, které tato
pracovní skupina schválila.
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Poznámka

KAPITOLA VI
Článek 28

1. Každý členský stát pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém
území dohledem nad dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě
této směrnice.
Tyto orgány plní úkoly, kterými jsou pověřeny, zcela nezávisle.

101/2000
ve znění
177/2001
517/2002
480/2004
170/2007

§2

(1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen
"Úřad").
(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast
ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další
kompetence stanovené zvláštním právním předpisem1), mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství.
(3) Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních
údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.
§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti).
1)

101/2000

§ 28

(1) Úřad je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se
pouze zákony a jinými právními předpisy.
(2) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona.
(3) Činnost Úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České
republiky.

PT

2. Každý členský stát zajistí, aby orgány dozoru byly konzultovány při
vypracovávání správních opatření nebo předpisů týkajících se ochrany práv a
svobod osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

101/2000

§ 29, odst. 1,
písm. h

(1) Úřad
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů,

PT

3.Každý orgán dozoru má zejména:
- pravomoci provádět šetření, jako například pravomoc přístupu k údajům, které
jsou předmětem zpracování, a shromažďovat veškeré informace nezbytné pro
splnění svého úkolu dozoru;

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 29, odst. 1,
písm. a

(1) Úřad
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při
zpracování osobních údajů,

101/2000

§ 29, odst. 2

(2) Při výkonu dozoru ve formě kontroly se postupuje podle zvláštního
právního předpisu.26)
26)

101/2000
ve znění
227/2009

§ 29a

Zákon č, 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro
výkon působnosti stanovené tímto zákonem a dalšími právními předpisy
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,

1
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b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,
d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel
nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
101/2000

§ 37, písm. b

Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni
b) požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených
lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na
paměťových médiích, výpisy a zdrojové kódy programů, pokud je vlastní,
výpisy a opisy dat (dále jen "doklady"), pokud to souvisí s předmětem
kontroly, a provádět vlastní dokumentaci,

- pravomoci účinně zasáhnout, jako například zaujmout stanovisko před zahájením 101/2000
zpracování v souladu s článkem 20 a zajistit vhodné zveřejnění těchto stanovisek ve znění
nebo pravomoc nařídit blokování, výmaz nebo zničení údajů nebo dočasně nebo
439/2004
trvale zakázat zpracování nebo pravomoc zaslat správci upozornění či napomenutí
nebo pravomoc obrátit se na parlament členského státu či na jiné politické orgány;

§ 39, odst. 1

(1) Každý je povinen v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout
kontrolujícím při výkonu jejich činnosti potřebnou součinnost.

PT
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101/2000

§ 40

(1) Zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených tímto
zákonem, uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly zjištěné
nedostatky odstraněny, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
(2) Byla-li uložena likvidace osobních údajů, jsou osobní údaje do likvidace
blokovány. Proti uložení likvidace může správce podat námitku k předsedovi
Úřadu. Do doby, než bude o námitce rozhodnuto, musí být osobní údaje
blokovány. Proti rozhodnutí předsedy lze podat žalobu podle předpisů o
správním soudnictví. Do doby, než bude soudem rozhodnuto, jsou údaje
blokovány.
(3) Kontrolovaný je povinen ve stanovené lhůtě podat zprávu o přijatých
opatřeních.

101/2000

§ 43

Oprávnění a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se řídí zvláštním
právním předpisem,26) pokud tento zákon nestanoví jinak.

552/1991

§ 25

Pokud kontrolní orgány v souvislosti s výkonem kontroly zjistí potřebu změnit,
popřípadě zrušit platné právní předpisy, učiní k tomu podnět u příslušných
státních orgánů.

- pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých 101/2000
k provedení této směrnice nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním
orgánům.
Proti rozhodnutím orgánu dozoru, která dala vzniknout stížnostem, je možné využít
opravný prostředek k soudu.

§ 41

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního
řádu,32) pokud ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 21, odst. 5

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná
než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle
zvláštního zákona.22)

101/2000

§ 40, odst. 2

(2) Byla-li uložena likvidace osobních údajů, jsou osobní údaje do likvidace
blokovány. Proti uložení likvidace může správce podat námitku k předsedovi
Úřadu. Do doby, než bude o námitce rozhodnuto, musí být osobní údaje
blokovány. Proti rozhodnutí předsedy lze podat žalobu podle předpisů o
správním soudnictví. Do doby, než bude soudem rozhodnuto, jsou údaje
blokovány.

101/2000
ve znění
439/2004
170/2007

§ 29, odst.1,
písm. c

(1) Úřad
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem
při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení,

Na orgán dozoru se může zejména obrátit kdokoli s žádostí o ověření přípustnosti 101/2000
zpracování, pokud se uplatní vnitrostátní předpisy přijaté na základě článku 13 této ve znění
směrnice. Osoba je za každých okolností informována, zda k ověření došlo.
439/2004

§ 21, odst. 1,
3, 4

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

4. Na orgán dozoru se může obrátit jakákoli osoba nebo sdružení zastupující tuto
osobu se žádostí týkající se ochrany svých práv a svobod v souvislosti se
zpracováním osobních údajů. Dotčená osoba je informována o způsobu vyřízení
své žádosti.
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(PT,DT,NT)

PT

PT
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zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.
(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle
odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad.
(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým
podnětem na Úřad přímo.
5. Orgány dozoru vypracují v pravidelných lhůtách zprávu o své činnosti. Tato
zpráva se zveřejní.

6. Nezávisle na vnitrostátním právu, které se použije na dané zpracování, je orgán
dozoru oprávněn vykonávat na území vlastního členského státu pravomoci, které
mu byly uděleny v souladu s odstavcem 3. Každý orgán může být vyzván, aby
vykonával své pravomoci na žádost orgánu jiného členského státu.
Orgány dozoru vzájemně spolupracují v míře nezbytné pro plnění svých úkolů,
zejména výměnou veškerých užitečných informací.

101/2000

§ 29, odst.1,
písm. d

(1) Úřad
d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti,

101/2000
ve znění
439/2004

§ 36

(1) Výroční zpráva Úřadu obsahuje zejména informace o provedené kontrolní
činnosti a její zhodnocení, informace a zhodnocení stavu v oblasti
zpracovávání a ochrany osobních údajů v České republice a zhodnocení
ostatní činnosti Úřadu.
(2) Výroční zprávu předkládá předseda Úřadu pro informaci Poslanecké
sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky a vládě České republiky do
2 měsíců po skončení rozpočtového roku a zveřejňuje ji.

101/2000
ve znění
439/2004

§ 29, odst.1,
písm. i

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)
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101/2000
ve znění
413/2005

Ustanovení
(§, odst., písm.,
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§ 37

Obsah

Vyhodnocení
transpozice
(PT,DT,NT)

Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni
a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor
kontrolovaných správců a zpracovatelů nebo každého, kdo zpracovává
osobní údaje, (dále jen "kontrolovaný"), pokud to souvisí s předmětem
kontroly; do obydlí mohou vstupovat pouze v případě, že tato slouží také k
provozování podnikatelské činnosti,
b) požadovat na kontrolovaných a na jiných osobách, aby ve stanovených
lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na
paměťových médiích, výpisy a zdrojové kódy programů, pokud je vlastní,
výpisy a opisy dat (dále jen "doklady"), pokud to souvisí s předmětem
kontroly, a provádět vlastní dokumentaci,
c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem,31) jakož i dalšími informacemi, které jsou
chráněny povinností mlčenlivosti,
d) požadovat na fyzických i právnických osobách poskytnutí pravdivých a
úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
e) zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí
kontrolovanému písemně potvrdit a na jeho žádost mu ponechat kopie
převzatých dokladů,
f) pořídit kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje,
nacházejících se u kontrolovaného,
g) požadovat, aby kontrolovaní podali ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o
odstranění zjištěných nedostatků,
h) používat telekomunikační zařízení kontrolovaných v případech, kdy je
jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.

PT

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti.
31)

Komentář: výkon pravomocí podle § 37 na území vlastního státu nezávisle na
právních předpisech jiného státu vyplývá z právního řádu obecně.
7. Členské státy stanoví, že členové a zaměstnanci orgánů dozoru podléhají
povinnosti dodržovat profesní tajemství v souvislosti s důvěrnými informacemi, ke
kterým mají přístup, a to i po skončení své činnosti.

101/2000

§ 38, odst.5,
písm. g

(5) Kontrolující jsou povinni
g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly a
nezneužít znalosti těchto skutečností. Povinností mlčenlivosti není dotčena
oznamovací povinnost podle zvláštních zákonů. Povinnost mlčenlivosti
přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu k Úřadu. Povinnosti
mlčenlivosti může kontrolujícího zbavit předseda Úřadu. Povinnost
mlčenlivosti se nevztahuje na anonymizované a zobecněné informace.

PT

Poznámka

Směrnice
Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Národní právo transponující směrnici (platné právo)
Obsah

Číslo Sb. z.

Článek 29

1. Zřizuje se pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se
101/2000
zpracováním osobních údajů (dále jen „pracovní skupina“).
ve znění
Pracovní skupina má poradní funkci a je nezávislá.
439/2004
2. Pracovní skupinu tvoří zástupce orgánu dozoru nebo orgánů dozoru určených
jednotlivými členskými státy, zástupce orgánu nebo orgánů vytvořených pro orgány
a instituce Společenství a zástupce Komise.
Každý člen pracovní skupiny je jmenován institucí, orgánem nebo orgány, které
zastupuje. Pokud členský stát určil několik orgánů dozoru, jmenují tyto orgány
společného zástupce. Obdobně je tomu v případě orgánů vytvořených pro orgány
a instituce Společenství.
3. Skupina přijímá rozhodnutí prostou většinou zástupců orgánů dozoru.
4. Pracovní skupina zvolí svého předsedu. Funkční období předsedy je dva roky.
Může být zvolen opakovaně.
5. Sekretariát pracovní skupiny zajišťuje Komise.
6. Pracovní skupina přijme svůj jednací řád.
7. Pracovní skupina projednává otázky zařazené na pořad jednání jejím předsedou
buď z jeho podnětu, nebo na žádost zástupce orgánů dozoru nebo Komise.

Článek 30

1. Pracovní skupina má tyto úkoly:
a) posuzovat veškeré otázky týkající se uplatňování vnitrostátních předpisů
přijatých k provedení této směrnice s cílem přispívat k jejich jednotnému
uplatňování;
b) zaujímat pro Komisi stanovisko o úrovni ochrany ve Společenství a ve třetích
zemích;
c) poskytovat Komisi poradenství o všech návrzích změn této směrnice, o všech
návrzích doplňujících nebo zvláštních opatření, která by měla být přijata pro
ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů, jakož i o všech ostatních návrzích opatření ve Společenství, která mají vliv
na tato práva a svobody;
d) zaujmout stanovisko ke kodexům chování vypracovaným na úrovni
Společenství.
2. Pokud pracovní skupina zjistí, že mezi právními předpisy a praxí členských států
vznikají rozpory, které by mohly narušit rovnocennost ochrany osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů ve Společenství, uvědomí o tom Komisi.
3. Pracovní skupina může z vlastního podnětu podat doporučení k jakékoli otázce
týkající se ochrany osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve
Společenství.
4. Stanoviska a doporučení pracovní skupiny jsou předávána Komisi a výboru
uvedenému v článku 31.
5. Komise uvědomí pracovní skupinu o způsobu zpracování předaných stanovisek

Ustanovení
(§, odst., písm.,
atd.)

§ 29, odst.1,
písm. i

Obsah

(1) Úřad
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s
orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních
údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací
povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a).
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a doporučení. Za tím účelem vypracuje zprávu, která je rovněž předána
Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva se zveřejní.
6. Pracovní skupina vypracuje výroční zprávu o stavu ochrany fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve Společenství a třetích zemích,
kterou předá Komisi, Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva se zveřejní.
KAPITOLA VII
Článek 31

1. Komisi je nápomocen výbor.
2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES(1)
s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

NT

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon
prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23).
(1)

Článek 32

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do tří let od jejího přijetí.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

101/2000
ve znění
439/2004

§1

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství,1) mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého
na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a
povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se
uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.
1a) Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování
osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s.

PT

Komentář: Zákon 101/2000 Sb. nabyl účinnosti dne 1.června 2000 s výjimkou
ustanovení § 16, 17 a 35, které nabyly účinnosti dne 1.prosince 2000. § 1 ve
výše uvedeném znění nabyl účinnosti dne 26. července 2004.
2. Členské státy dbají, aby zpracování zahájená před nabytím účinnosti
vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice byla uvedena v soulad
s těmito předpisy nejpozději tři roky po tomto datu.
Odchylně od předchozího pododstavce mohou členské státy stanovit, že
zpracování údajů, která jsou ke dni nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů
přijatých k provedení této směrnice již obsažena v manuálních rejstřících, budou
uvedena do souladu s články 6, 7 a 8 této směrnice ve lhůtě dvanácti let od jejího
přijetí. Členské státy však umožní subjektu údajů, aby na svou žádost a zejména
při výkonu práva na přístup dosáhl opravy, výmazu nebo blokování údajů

Neexistuje žádná lhůta pro přechodné období po vstupu do EU
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neúplných, nepřesných nebo uchovávaných způsobem neslučitelným s legitimními
účely sledovanými správcem.
3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy stanovit s výhradou vhodných
ochranných opatření, že údaje uchovávané výlučně pro účely vědeckého výzkumu
nebudou uvedeny v soulad s články 6, 7 a 8 této směrnice.

Možnost nevyužita

NT

4. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou
v oblasti působnosti této směrnice.

Není relevantní z hlediska transpozice

NT

Článek 33

Komise pravidelně předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění
této směrnice poprvé nejpozději tři roky po dni stanoveném v čl. 32 odst. 1 a v
případě potřeby ji doplní o návrhy na vhodné změny. Tato zpráva se zveřejní.
Komise posoudí zejména uplatňování této směrnice na zpracování údajů
tvořených zvuky nebo obrazy, které se týkají fyzických osob, a předloží vhodné
návrhy, které se projeví jako nezbytné s ohledem na rozvoj informačních
technologií a na stav prací o informační společnosti.

Není relevantní z hlediska transpozice

NT

Článek 34

Tato směrnice je určena členským státům.

Není relevantní z hlediska transpozice

NT

Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy)
Poř.č.:

Název

1

Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů – kmenový předpis

2

Novela kmenového předpisu - zákon č. 177/2001 Sb. ze dne 16. května 2001, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů

3

Novela kmenového předpisu - zákon č. 517/2002 Sb. ze dne 14. listopadu 2002, kterým se provádějí některá opatření
v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

4

Novela kmenového předpisu - zákon č. 439/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5

Novela kmenového předpisu - zákon č. 480/2004 Sb. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

6

Novela kmenového předpisu - zákon č. 413/2005 Sb. ze dne 21. září 2005 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

7

Novela kmenového předpisu - zákon č. 170/2007 Sb. ze dne 7. června 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti
se vstupem České republiky do schengenského prostoru

Poznámka

8

Novela kmenového předpisu - zákon č. 52/2009 Sb. ze dne 5. února 2009, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

9

Novela kmenového předpisu - zákon č. 227/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech

10

Zákon č. 269/1994 Sb. ze dne 14. prosince 1994 o Rejstříku trestů – kmenový předpis

11

Novela kmenového předpisu - zákon č. 126/2003 Sb. ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů

12

Novela kmenového předpisu - zákon č. 253/2006 Sb. ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

13

Novela kmenového předpisu - zákon č. 342/2006 Sb. ze dne 25. května 2006, kterým se mění některé zákony související s
oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

14

Novela kmenového předpisu - zákon č. 179/2007 Sb. ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů

15

Novela kmenového předpisu - zákon č. 269/2007 Sb. ze dne 26. září 2007, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

16

Novela kmenového předpisu - zákon č. 345/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

17

Novela kmenového předpisu - zákon č. 124/2008 Sb. ze dne 19. března 2008, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

18

Novela kmenového předpisu - zákon č. 130/2008 Sb. ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19

Novela kmenového předpisu - zákon č. 227/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech

20

Novela kmenového předpisu - zákon č. 306/2009 Sb. ze dne 7. srpna 2009, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, a některé další zákony

21

Zákon č. 133/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů –
kmenový předpis

22

Úplné znění kmenového předpisu - 258/2010 Sb. úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 2/2002 Sb.,
zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č.
68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb.,
zákonem č. 239/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb., zákonem č. 7/2009 Sb., zákonem č.
41/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb. a zákonem č. 306/2009 Sb.

23

Zákon č. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000 právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon)

24

Novela kmenového předpisu - zákon č. 302/2000 Sb. ze dne 2. srpna 2000, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

25

Novela kmenového předpisu - zákon č. 320/2002 Sb. ze dne 13. června 2002 o změně a zrušení některých zákonů v
souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

26

Novela kmenového předpisu - zákon č. 227/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o základních registrech

27

Novela kmenového předpisu - zákon č. 281/2009 Sb. ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím daňového řádu

28

Zákon č. 552/1991 Sb. České národní rady o státní kontrole

29

Zákon č. 111/2009 Sb. ze dne 26. března 2009 o základních registrech - kmenový předpis

30

Novela kmenového předpisu - zákon č. 100/2010 Sb. ze dne 17. března 2010, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o
základních registrech

31

Novela kmenového předpisu - zákon č. 424/2010 Sb. ze dne 8. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

Poznámky
Poř.č.:

Text poznámky

1

Vedle toho je dané ustanovení směrnice naplněno i dokumentem Legislativní pravidla vlády, který stanoví (čl. 5, odst. 1; čl. 13, odst. 1, písm. a; čl. 16, odst. 1, písm. a) povinnost předkladatele zasílat návrhy zákonů, vyhlášek a
nařízení vlády k připomínkám Úřadu pro ochranu osobních údajů

