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Spolek pro ochranu osobních údajů 
• sdružení profesionálů zabývajících se zpracováním 

a ochranou osobních údajů v soukromém 
podnikání, samosprávě a veřejné správě

• profesní organizaci sdružující pověřence pro 
ochranu osobních údajů a to zejména pověřence, 
kteří jsou jmenováni k naplnění povinností dle 
článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 - GDPR



Rok 2019 ve spolku…
- poziční dokument Spolku  „DPO v soukromé sféře“
- poziční dokument Spolku k emailingu
- workshop Compliance a ochrana osobních údajů
- workshop „Novináři a ochrana osobních údajů“
- soutěž Pověřenec roku 2018
- mezinárodní spolupráce – EFDPO
- další setkání DPO nemocnic – podzim 2019
- vznik partnerského spolku na Slovensku
- výroční konference Spolku 22.10.2019, Praha



4

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• „adaptační zákon k GDPR“ a „změnový zákon“
• publikován ve Sbírce zákonů: 24.4.2019
• účinnost od 24.4.2019
• k témuž dni se ruší zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně 

osobních údajů
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K přestupkům podle § 61 a 62
• ÚOOÚ upustí od uložení správního trestu, jde-li o subjekty 

uvedené v čl. 83 odst. 7 GDPR
• čl. 83 odst. 7 GDPR: „Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci 

dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2, může každý členský 
stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je 
možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a 
veřejným subjektům usazeným v daném členském státě.“

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k omezení 
sankcí podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

https://www.ochranaudaju.cz/?p=2743&preview=true
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K přestupku podle §63
• právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

při zpracování osobních údajů
➢ neprovede uložené opatření k nápravě ve lhůtě stanovené 

ÚOOÚ
➢ poruší omezení zpracování zvláštních kategorií osobních 

údajů podle jiného právního předpisu
➢ poruší povinnost jmenovat pověřence podle jiného 

právního předpisu
• za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč
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Zpracování OÚ za účelem vědeckého výzkumu -§16

• opatření k ochraně zájmů subjektu údajů

• zvláštní kategorie OÚ zpracovávat v podobě, která 
neumožňuje identifikaci subjektu údajů

• čl. 5, 15, 16, 18 a 21 GDPR – přiměřené použití, nebo odložení 
splnění povinností / uplatnění práv, popř. nepoužití čl. 5 a 15 
GDPR

• Stanovisko ÚOOÚ 3/2004 - Zpracování osobních údajů v 
souvislosti s prováděním klinického hodnocení léčiv a léčivých
přípravků

• Stanovisko č. 3/2019 k otázkám a odpovědím týkajícím se 
vzájemného působení nařízení o klinických hodnoceních a 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů
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Od účinnosti GDPR bylo uskutečněno 38 ukončených kontrol, mezi 
nimiž bylo v 16 případech zjištěno porušení zákona o ochraně 
osobních údajů. Dalších 23 kontrol probíhá. 

V souvislosti s GDPR Úřad udělil osm pravomocných pokut v celkové 
výši 370 000 Kč. Mezi pokutovanými subjekty jsou marketingová a 
zprostředkovatelská firma, banka, podnikatelský subjekt, nezisková 
organizace, otevřený webový registr nebo půjčovna aut. 

„Pokuty u nich padly např. za nezabezpečení smluv s osobními údaji klientů, zveřejňování 
seznamu s osobními údaji na internetu, únik databáze hráčů on-line hry, nevyřízení žádostí o 
přístup k osobním údajům či zpracování osobních údajů po uplynutí lhůty určené k jejich 
likvidaci.“

https://www.uoou.cz/rok-od-nbsp-posileni-ochrany-osobnich-udaju/d-34227

https://www.uoou.cz/rok-od-nbsp-posileni-ochrany-osobnich-udaju/d-34227
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https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en

https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en
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https://www.uoou.cz/poskytnuti-informaci-o-dozorove-cinnosti/ds-5497/archiv=0&p1=2567

https://www.uoou.cz/poskytnuti-informaci-o-dozorove-cinnosti/ds-5497/archiv=0&p1=2567

