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Nový právní rámec ochrany osobních údajů 

 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 –

GDPR 

• ruší původní směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 

95/46/ES  

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

• účinnost nové úpravy k 25.5.2018 není závislá na přijetí 

vnitrostátního zákona 
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Působnost nařízení a vybrané pojmy 

 
• působnost je vymezena jako zpracování těch osobních údajů, 

které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny 

• osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě 

• zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor 

operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je 

prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů 

• správce - jakýkoliv subjekt, který určuje účely a prostředky 

zpracování osobních údajů 
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Působnost nařízení a vybrané pojmy 

 
• zpracovatel - subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce 

• údaje o zdravotním stavu - osobní údaje týkající se tělesného 

nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí 

zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu 
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Právní podklad/titul pro zpracování osobních údajů 

 
• jedná se o promítnutí požadavku zákonnosti zpracování 

osobních údajů 

• zákonné podmínky, které přicházejí v úvahu při provozu lékárny, 
jsou následující: 

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů 

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby 

e) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
• jeho poskytnutí je správce povinen kdykoliv doložit 

• nesmí být součástí jiného textu 

• lze jej kdykoliv odvolat 

• souhlas musí být svobodný 

• paušální souhlas je nepřípustný 

• použití již udělených souhlasů po 25.5.2018 
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Práva subjektu údajů 

 
 oproti právní úpravě v zákoně 101/2000 Sb. jsou práva upravena 

mnohem podrobněji 

 obecně platí, že správce by měl stručným, transparentním, 

srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití 

jasných a jednoduchých jazykových prostředků poskytnout 

subjektu údajů veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 a 

učinit veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování 
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Nové povinnosti správce 

 
• zavést vhodná technická a organizační opatření – obecná 

povinnost 

• vést záznamy o všech činnostech zpracování (článek 30) 

• ohlašovat případy narušení bezpečnosti osobních údajů - tzv. 
data breaches (článek 33) 

• před zahájením zpracování provést tzv. posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů (článek 35) 

• předběžná (předchozí) konzultace (článek 36) 

• jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (článek 37) 
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Odpovědnost správce a sankce 

 
• žaloba proti správci ze strany subjektu údajů 

• správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o 
podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za 
předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší 
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Děkuji za pozornost! 

 
JUDr. Jakub Havlíček, advokát 
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