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NOVÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE 

O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Evropská unie schválila definitivní podobu obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo 

v platnost 24. května 2016. Nařízení č. 2016/679 sice bude 

účinné až za dva roky, ale firmy by se měly přizpůsobit 

novým pravidlům pro zpracování osobních údajů co 

nejdříve. V případě neplnění povinností vyplývajících 

z nového nařízení jim totiž hrozí vysoké pokuty. 

NOVÁ SJEDNOCENÁ PRAVIDLA 

Nové nařízení však přinese také výhody. Především firmy, 

které zpracovávají údaje napříč členskými státy EU, ocení, 

že nařízení sjednotí právní regulaci ochrany osobních údajů 

ve všech členských státech. Má totiž přímý účinek a na 

rozdíl od směrnice nemusí být transponováno do 

vnitrostátních předpisů. Nařízení tedy usnadní volný pohyb 

osobních údajů v rámci jednotného digitálního trhu EU. 

 

Řada povinností stanovených nařízením vyplývá již ze 

současné české právní úpravy v zákoně č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Nařízení ovšem tyto povinnosti 

upřesňuje nebo je rozšiřuje. Proto doporučujeme, aby firmy 

revidovaly svou dokumentaci týkající se osobních údajů, a 

to zejména smlouvy se zákazníky včetně obchodních 

podmínek, dále smlouvy o zpracování osobních údajů 

uzavřené se zpracovateli a interní předpisy pro zaměstnance. 

 

Zcela novou povinností bude povinnost správců údajů anebo 

jejich zástupců vést záznamy o všech činnostech zpracování 

údajů, za něž odpovídají. Tato povinnost nahradí tzv. 

oznamovací povinnost (povinnost registrace příslušného 

úřadu), kterou nařízení neobsahuje. Nově musí správci údajů 

také ohlásit každé závažnější narušení ochrany osobních 

údajů, a to jak úřadu nejpozději do 72 hodin, tak dotčeným 

subjektům údajů bez zbytečného odkladu. 

 

Další administrativní a finanční náklady bude znamenat pro 

některé podniky provádějící rozsáhlé a rizikové zpracování 

(např. banky, pojišťovny, firmy podnikající v oblasti cílené 

reklamy) zcela nová povinnost vypracovat posouzení vlivu 

na ochranu osobních údajů a povinnost předchozí konzultace 

s orgánem dozoru. Některé podniky dokonce budou muset 

jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

COOKIES 

Nařízení definitivně potvrzuje, že za osobní údaje lze 

považovat také síťové identifikátory, jako jsou například 

cookies nebo IP adresa. Až na některé výjimky se tedy bude 

vyžadovat předchozí souhlas uživatelů webových stránek 

s používáním cookies. 

 

SANKCE ZA PORUŠENÍ NAŘÍZENÍ 

Za porušení nařízení může příslušný orgán dozoru uložit 

pokutu v případě méně závažných deliktů až do 10 mil. EUR 

anebo u podniku do 2 % celkového ročního světového 

obratu a v případě závažnějších deliktů dokonce až do 

20 mil. EUR anebo u podniku do 4 % celkového ročního 

světového obratu. Doporučujeme tedy, aby podniky co 

nejdříve zavedly vhodná technická a organizační opatření, 

kterými zajistí, že osobní údaje budou zpracovávány 

v souladu s nařízením.  

 

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme bližší 

informace k této problematice a naší asistenci při 

adaptaci na nová pravidla.  

 

Pro bližší informace kontaktujte: 

 

JUDr. Martina Kartnera 

CHSH Kališ & Partners 

advokátní kancelář 
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

martin.kartner@chsh.cz  

www.chsh.cz 

Tel: +420 221 111 711 

 

 

Pokud si nadále nepřejete, abychom Vám naše legal 

alerty zasílali, prosím odpovězte na email office@chsh.cz:  

„ODHLÁSIT“
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