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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.  

 

Lekce 13 z 16 

Dozor nad zpracováním osobních údajů   
 

V textu se dozvíte: 

 

Důležité změny  

• Správci a zpracovatelé budou v určených případech podléhat nejen dozorovému úřadu na 
ochranu osobních údajů „vlastního“ státu, ale mohou podléhat i orgánu dozoru jiného státu 
Unie, který bude mít postavení vedoucího dozorového úřadu; 

• Zřizuje se nový orgán EU – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. 

 

Compliance: Akční plán 

Správci a zpracovatelé by se měli: 

• seznámit s rozsáhlými kompetencemi dozorových úřadů; 

• pokud provádějí přeshraniční zpracování, doporučuje se seznámit se se způsobem 
fungování a spolupráce vedoucího dozorového úřadu a lokálních dozorových úřadů.  

 

Dozor nad zpracováním osobních údajů  

Dozor nad zpracováním osobních údajů je další velkou kapitolou problematiky osobních údajů. 
Podle recitálu 117 Nařízení je zřízení dozorových úřadů v členských státech „(...) zásadním prvkem 
ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů“. Úkolem dozorových 
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úřadů je tedy vykonávat dohled a případně autoritativně zajišťovat soulad s Nařízením za účelem 
ochrany práv a základních svobod subjektů údajů, jejichž údaje se zpracovávají.  

V oblasti dohledu nad zpracováním osobních údajů zavádí Nařízení několik nových konceptů 
a dokonce též jednu novou instituci, v níž budou mít zastoupení všechny státy Unie. Pro správce 
a zpracovatele bude důležité se zorientovat, kterým úřadům budou podléhat v rozsahu jakých 
zpracovatelských operací, a případně jaké povinnosti budou mít vůči těmto úřadům.  

 

Vnitrostátní dozorové úřady  

V první řadě budou správci a zpracovatelé podléhat vnitrostátnímu úřadu dozoru nad ochranou 
osobních údajů. V podmínkách ČR jde o Úřad na ochranu osobních údajů.1 

Vnitrostátní dozorový úřad bude příslušný provádět zejména dozor nad zpracováním:  

• v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele na území jejich členského 
státu.  

Vnitrostátní dozorový úřad tudíž nebude bez dalšího příslušný vykonávat dozor nad 
přeshraničním zpracováním osobních údajů v rámci dvou a více států Unie (pro takové 
zpracování viz část „Vedoucí dozorový úřad“ níže), ale pouze nad zpracovatelskými 
operacemi prováděnými v rámci jednoho státu (a to i tehdy, jde-li o správce nebo 
zpracovatele, který jinak provádí i přeshraniční zpracování); 

• které provádějí orgány veřejné moci nebo soukromé subjekty jednající ve veřejném zájmu. 

Standardně půjde např. o zpracovatelské operace orgánů státní správy a samosprávy. 
Dozorové úřady však nebudou příslušné k dozoru nad zpracovatelskými operacemi soudů 
při výkonu soudní pravomoci; 

• které se dotýká subjektů údajů na jejich území.  

Pravomoc vnitrostátního dozorového úřadu bude daná vždy, půjde-li o práva subjektu 
údajů nacházejícího se na jeho území, tj. bez ohledu na to, zda jde o vnitrostátní anebo 
přeshraniční zpracování (výjimka z pravidla uvedeného v prvním bodě výše). Každý 
dozorový úřad bude příslušný zabývat se u něho podanými stížnostmi nebo případným 
porušením Nařízení, pokud se daná záležitost týká pouze provozovny v jeho členském státě 
nebo jsou podstatným způsobem dotčeny subjekty údajů pouze v jeho členském státě; 

• prováděným správcem nebo zpracovatelem neusazeným v Unii, pokud cílí na subjekty 
údajů s pobytem na území Unie. 

Tento druh kontrolní pravomoci se týká rozšířené teritoriální působnosti Nařízení (viz Lekce 
1). To znamená, že vnitrostátní orgán bude mít pravomoc např. nad čínským správcem 
neusazeným v EU, který však v některém státě Unie nabízí zboží nebo služby.   

 

Vedoucí dozorový úřad 

Jestliže správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje přeshraničně (ať již prostřednictvím 
jedné nebo několika poboček v rámci Unie), bude podléhat též vedoucímu dozorovému úřadu, 
který je příslušný jako vedoucí dozorový úřad pro přeshraniční zpracování. Zpracovatelské operace, 
které nezahrnují přeshraniční prvek, budou nadále podléhat vnitrostátnímu dozorovému úřadu; 
pokud však půjde o přeshraniční zpracování, bude příslušným vedoucí dozorový úřad.  

Každý (a rovněž jiný než vedoucí) dozorový úřad bude však příslušný zabývat se u něho podanou 
stížností nebo případným porušením Nařízení, pokud se daná záležitost týká pouze provozovny 
v jeho členském státě anebo jsou tam podstatným způsobem dotčeny subjekty údajů. To znamená, 
že i když půjde o přeshraniční zpracování, každý dozorový úřad může za uvedených podmínek 

                                           
1 Web: https://www.uoou.cz/. 
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jednat. Dozorový úřad však o této skutečnosti nejprve bezodkladně informuje vedoucí dozorový 
úřad, který rozhodne, zda se bude nebo nebude případem zabývat. 

Rozhodne-li se vedoucí dozorový úřad že se případem nebude zabývat, příslušným bude 
vnitrostátní dozorový úřad. Jakmile však vedoucí dozorový úřad rozhodne, že se případem bude 
zabývat, dozorový úřad, který jej informoval, mu může předložit návrh rozhodnutí, a vedoucí 
dozorový úřad bude postupovat následujícím způsobem:  

 

Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a jinými dotčenými dozorovými úřady  

• Spolupráce a výměna informací: vedoucí dozorový úřad spolupracuje s jinými dotčenými 
dozorovými úřady s cílem dosažení shody. Vedoucí dozorový úřad a dotčené dozorové 
úřady si navzájem vyměňují všechny relevantní informace.  

• Předložení návrhu rozhodnutí k vyjádření dotčeným dozorovým úřadům: vedoucí dozorový 
úřad bezodkladně sdělí informace o věci jiným dotčeným dozorovým úřadům. Bezodkladně 
předloží jiným dotčeným dozorovým úřadům návrh rozhodnutí k vyjádření a pro náležité 
zohlednění jejich stanovisek. 

• Předložení věci Sboru: jestliže kterýkoliv z jiných dotčených dozorových úřadů podá 
ve lhůtě čtyř týdnů relevantní a odůvodněnou námitku vůči návrhu rozhodnutí, 
vedoucí dozorový úřad, pokud s takovou námitkou nesouhlasí nebo má za to, že je 
irelevantní nebo neodůvodněná, předloží záležitost Evropskému sboru pro ochranu 
osobních údajů („Sbor“). 

• Předložení revidovaného návrhu k vyjádření dotčeným dozorovým úřadům: Pokud 
vedoucí dozorový úřad bude chtít podané relevantní a odůvodněné námitce 
vyhovět, předloží dalším dotčeným dozorovým úřadům revidovaný návrh 
rozhodnutí k zaujetí stanoviska. 

• Vydání rozhodnutí: vedoucí dozorový úřad vydá rozhodnutí a sdělí je hlavní 
provozovně nebo jediné provozovně správce, případně zpracovatele, a o daném 
rozhodnutí včetně shrnutí relevantních skutečností a důvodů informuje další 
dotčené dozorové úřady a Sbor. Dozorový úřad, u něhož byla podána stížnost, 
informuje o daném rozhodnutí stěžovatele. Bude-li stížnost odmítnuta nebo 
zamítnuta, dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, vydá rozhodnutí, oznámí 
ho stěžovateli a informuje o něm správce. 

• Zajištění souladu: vedoucí dozorový úřad dohlédne, aby správce nebo zpracovatel přijali 
potřebná opatření k zajištění souladu s rozhodnutím, pokud jde o zpracovatelské činnosti v 
souvislosti se všemi jeho provozovnami v Unii. Správce nebo zpracovatel sdělí opatření, 
přijatá k splnění rozhodnutí vedoucímu dozorovému úřadu, který o tom informuje jiné 
dotčené dozorové úřady. 

Pravidla pro určení vedoucího dozorového úřadu správců nebo zpracovatelů, včetně širšího 
pojednání o problematice s příklady, obsahuje dokument, připravený WP 29.2  

 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

Nařízení upravuje postavení nového nezávislého orgánu s vlastní právní subjektivitou – Evropského 
sboru pro ochranu osobních údajů („Sbor“). Sbor má postavení orgánu Unie a je tvořen zástupci 
dozorových úřadů jednotlivých států Unie a evropským inspektorem ochrany údajů3.  

I když správci a zpracovatelé nebudou přímo podléhat dozoru Sboru, může mít Sbor vliv na 
zpracování osobních údajů, které vykonávají. Sbor má řadu úkolů, především však zajišťuje 

                                           
2 Guidelines for identifying a controller or processor´s lead supervisory authority; přijato Article 29 Data 
Protection Working Party 13. 12. 2016, revidováno 5. 4. 2017, WP 244 rev. 01. 
3 “European Data Protection Supervisor“  
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konzistentní provádění Nařízení. K tomuto účelu v rámci mechanismu konzistentnosti spolupracuje 
s dozorovými úřady členských států při vydávání rozhodnutí napříč Unií. 

Co dále 

Pro správce i zpracovatele, kteří zpracovávají osobní údaje pouze v rámci jednoho členského státu, 
bude relevantní pouze dohled ze strany dozorového úřadu v tomto státě.  

Bude-li docházet k přeshraničnímu zpracování údajů, je důležité si uvědomit, že tyto 
zpracovatelské operace mohou rovněž podléhat dozoru vedoucího dozorového úřadu. Správci 
a zpracovatelé by měli být v tomto případě připraveni komunikovat též s jiným než místním 
dozorovým úřadem.   

 

Další informace 

Recitály 117 – 140 

Články kapitol VI a VII  

 

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 
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