
 
 
 

Březen 2017 

 
 
Škola ochrany osobních údajů  
advokátní kanceláře Balcar, Polanský & Spol. s.r.o.  
 
 
Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, tzv. Všeobecné nařízení o ochraně údajů 
(„Nařízení“) zrušilo směrnici 95/46/ES („Směrnice“), která je nyní transformována do českého 
právního řádu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vstoupí v účinnost dnem 25. května 2018, kdy se stane 
přímo účinným rovněž v České republice a dotkne se všech, kteří osobní údaje zpracovávají, jakož i 
fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování, tedy téměř každého. 
 
Vzhledem k dosud nejvýznamnější legislativní změně evropského rozměru v oblasti ochrany 
osobních údajů Vám s týdenní frekvencí přinášíme pravidelné informace pro snadnější 
a efektivnější orientaci v množství povinností, které Nařízení přináší.   
      
Pokud si přejete odebírat Školu osobních údajů přímo do Vaší e-mailové schránky, prosím přihlaste 
se na adrese office@bapol.cz, popř. na tel. čísle +420 251 009 111.  
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Věcná a územní působnost Nařízení  
 
V textu se dozvíte: 
 
Důležité změny  
 

• Bude mít podstatně širší dosah na ty, kteří údaje zpracovávají  
• Bude se vztahovat i na společnosti / instituce, které nejsou usazené přímo v EU, pokud  

o budou zpracovávat osobní údaje dotčených osob, nacházejících se v EU v souvislosti 
s nabídkou zboží nebo služeb; anebo  

o půjde-li o sledování činnosti dotčených osob v rámci EU (např. prostřednictvím 
technických zařízení jako jsou cookies).  

 
Compliance: Akční plán  
 

• Společnosti / instituce by měly posoudit, zda se na ně nové Nařízení vztahuje 
• Pokud ano, sledujte nás dále pro zjištění, jak zajistit compliance a minimalizovat riziko 

vysokých pokut 
• Pokud ne, doporučujeme zavést průběžné monitorovací procesy na zajištění tohoto 

postavení v budoucnosti  
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Věcná působnost  

Nařízení se bude vztahovat na zpracovávání osobních údajů: 

- prováděné zcela nebo částečně automatizovanými prostředky (prostřednictvím IT 
techniky), a na  

- zpracovávání jinými než automatizovanými prostředky (např. záznamy v listinné podobě) 
v případě osobních údajů, které: 

o tvoří součást informačního systému (tj. databáze údajů), nebo  

o jsou určené k tomu, aby tvořily součást takové databáze.  

      Nařízení se nebude vztahovat na určité druhy zpracovávání, jako např. pro osobní a domácí 
účely, zpracovávání související s vnitřní bezpečností států EU atp.  

     Většina zpracovatelských operací ve veřejné a zejména v komerční sféře však bude Nařízení 
podléhat.  

 

Územní působnost  

Správci nebo zpracovatelé „usazení“ v EU 

Nařízení se bude vztahovat v první řadě na fyzické i právnické osoby, které jsou „usazené“ v EU, 
pokud v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje. Je to široce koncipované pravidlo zajišťující, 
aby se Nařízení vztahovalo jak na správce1, tak i na zpracovatele2 zpracovávající osobní údaje, 
jsou-li usazení v EU, a to bez ohledu na to, zda vlastní zpracovávání bude prováděno v Unii anebo 
mimo ni.  

Novinkou je, že Nařízení rozšířilo svou působnost právě o zpracovatele, usazené v Unii. Podle 
stávající úpravy platí, že pokud správce není usazen v EU, avšak zpracováváním osobních údajů 
pověřil zpracovatele, který je v EU usazený, pak toto zpracovávání nepodléhá úpravě Směrnice.  

Důležité přitom je, že koncept „usazení se“ společnosti v Unii byl v poslední době přesněji 
definovaný rozhodnutími SD EU. Převratným v tomto ohledu je rozhodnutí SD EU ve věci 
Weltimmo v. NAIH z roku 2015 (C-230/14), které má význam zejména pro osoby podnikající 
prostřednictvím internetu ve více státech EU. Společnost Weltimmo měla sídlo na Slovensku, 
avšak přeshraničně poskytovala prostřednictvím internetu služby rovněž obyvatelům Maďarska. 
SD EU rozhodl, že slovenská společnost, přestože nemá pobočku ani jinou formu zastoupení 
v Maďarsku, podléhá pravomoci orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů v Maďarsku. SD EU 
vyslovil, že pokud společnost nabízí služby v oficiálním jazyce země (v daném případě 
v maďarštině) a v dané zemi má zástupce – fyzickou osobu, v takovém případě podléhá kontrolní 
pravomoci orgánů dohledu v tomto státě bez ohledu na to, že není zapsaná v tamním obchodním 
rejstříku. Podle SD EU existence pobočky společnosti v určitém státě není nezbytným kritériem při 
určení, zda v něm společnost je nebo není usazená. Naopak, o usazení může jít tam, kde 
společnost vykonává byť jen minimální, avšak reálnou a efektivní činnost prostřednictvím např. 
webové stránky v místním jazyce, zástupcem operujícím na daném území, popř. má tam poštovní 
adresu nebo bankovní účet, jako tomu bylo v případě Weltimmo.  

  

Společnosti neusazené v EU  

Rozšíření územní působnosti Nařízení rovněž i na ty společnosti, které nejsou usazené v členském 
státě EU, avšak zpracovávají osobní údaje dotčených osob nacházejících se v Unii, je jednou 
z nejvýznamnějších změn, které Nařízení přináší. Pokud takové společnosti nebo instituce se 
sídlem mimo EU budou splňovat jednu ze stanovených podmínek, automaticky se na ně bude 
Nařízení vztahovat. Budou muset dodržovat principy zpracovávání a zavést opatření k zajištění 

                                           
1 ten, kdo sám nebo společně s jinými určí účel a prostředky zpracovávání osobních údajů 
2 ten, kdo zpracovává osobní údaje jménem správce 
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ochrany osobních údajů, stanovených Nařízením, budou podléhat určeným orgánům dozoru 
a budou muset strpět jimi uložené sankce.  

Nařízení se bude vztahovat na mimoevropské společnosti, pokud budou zpracovávat osobní údaje 
dotčených osob v Unii a pokud jejich zpracovatelská činnost bude souviset:   

• s nabídkou zboží nebo služeb dotčeným osobám bez ohledu na to, zda se požaduje platba, 
anebo  

• se sledováním jejich činnosti, pokud půjde o aktivity na území Unie. 

Co se rozumí „dotčenými osobami, nacházejícími se v Unii“, není zatím zcela jasné. Dá se však 
předpokládat, že půjde o široký koncept a bude tendence vykládat jej tak, aby zahrnul co nejvíce 
dotčených osob pod „deštník“ ochrany, kterou chce Nařízení poskytnout. Směrodatným při výkladu 
tohoto pojmu by mohlo být místo fyzické přítomnosti a místo pobytu dotčené osoby. 

Poprvé je působnost Nařízení založená na faktu, zda společnost sleduje činnost dotčených osob na 
území Unie. O sledování půjde nejčastěji prostřednictvím internetu za použití malých textových 
souborů zasílaných těmi, kteří získávají údaje, do zařízení dotčené osoby (počítač, smartphone 
atd.), tzv. cookies.  

Za předchozí právní úpravy podle Směrnice se orgány dozoru snažily založit svou pravomoc 
vykonávat dohled nad mimoevropskými podniky, zpracovávajícími osobní údaje obyvatel Unie, za 
pomoci ustanovení, podle něhož společnosti využívaly technická zařízení nacházející se na území 
EU na zpracovávání osobních údajů, přičemž za technické zařízení se považovaly právě cookies. 
Tyto snahy se nyní nahradí jednoznačným ustanovením o aplikovatelnosti Nařízení v případě, že 
společnost bude sledovat činnost dotčených osob v Unii. Relevantní přitom bude také další 
zpracovávání např. profilování, kterým se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracovávání 
osobních údajů, jímž se sleduje analýza anebo předvídání aspektů souvisejících s pracovní 
výkonností, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, 
chováním, polohou nebo pohybem. 

Při určení, zda se mimoevropská společnost považuje za usazenou v Unii, budou určující kritéria, 
stanovená výše uvedeným rozhodnutím SD EU ve věci Weltimmo. To znamená, že například 
samotná skutečnost, že určitou webovou stránku je možno otevřít ze země EU, nebude stačit k 
závěru o existenci usazení v Unii. Musí být prokázáno, že aktivity společnosti mají být zaměřené 
na dotčené osoby v EU. Pokud by například stránky existovaly v některém z místních jazyků států 
EU, obsahovaly ceny v měnách států EU (např. EUR, GBP, CZK), nebo kontaktní údaje (např. 
telefonní čísla) s evropskými předvolbami, tyto okolnosti by byly relevantní pro závěr o usazení 
společnosti v Unii.  

Do jaké míry bude dohled evropských orgánů dozoru nad společnostmi mimo Unii efektivní, nebylo 
zatím testováno; reálná vykonatelnost rozhodnutí mimo EU (např. rozhodnutí Úřadu na ochranu 
osobních údajů ČR o uložení pokuty společnosti se sídlem v Číně) zůstává otevřenou otázkou. 
Uvedený koncept ochrany dotčených osob v Unii vůči společnostem mimo EU je však přelomový. 
Důvodem pro jeho zavedení bylo přesvědčení, že dotčené osoby v EU by neměly být zbaveny 
ochrany při zpracovávání svých osobních údajů jen proto, že společnost si zřídí sídlo mimo EU.  

 

Co dále  

Na začátek by společnost nebo instituce měla zjistit, zda se na ni bude Nařízení vztahovat 
vzhledem k rozšířené územní působnosti. Pro mimoevropské společnosti se doporučuje 
obezřetnost při zjišťování, zda se považují za „usazené“ v EU. 

Pokud budou aktivity společnosti nebo instituce spadat do působnosti Nařízení, bude třeba se 
seznámit s četnými povinnostmi, stanovenými Nařízením a seznámit s nimi také osoby, které 
budou jménem společnosti nebo instituce nakládat s osobními údaji. Povinnosti provozovatelů 
a práva dotčených osob, jakož i principy zpracovávání osobních údajů, budou obsahem dalších 
lekcí Školy ochrany osobních údajů.    
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Další informace 

Věcná působnost:  Recitály 6-18 Nařízení; článek 2 Nařízení  

Územní působnost: Recitály 22-24 Nařízení; článek 3 Nařízení  

 

Kontaktní osoba 
 
Pro další informace prosím kontaktujte:  
 
 
 
 
 

      
   

Česká republika: 
 
JUDr. Jaroslav Srb 
Advokát  
 
 
Tel.: +420 220 251 111 
Mobil: +420 731 609 510 
 
jaroslav.srb@bapol.cz 

   
    

   

Slovensko: 
 
JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E 
Advokátka | Certified Intl. Privacy 
Professional/Europe 
 
Tel.: +421 220 251 311 
Mobil: +421 917 092 076 
 
helga.madarova@bapol.sk  
 

 

 
 

 

 

 

Balcar, Polanský & Spol. s.r.o., 
advokátní kancelář 
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