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Seznam použitých zkratek

Úmluva č. 108 Úmluva č. 108 na ochranu osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat, přijatá Radou Evropy 28. ledna 1981

směrnice 95/46/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 

95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným 

pohybem těchto údajů

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/1964 Sb. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

ESLP Evropský soud pro lidská práva

EÚLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

podepsaná na úrovni Rady Evropy v Římě roku 1950

Úřad Úřad pro ochranu osobních údajů
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Abstrakt

Primárním cílem dizertační práce je podat komplexní rozbor problematiky ochrany 

osobních údajů v České republice s přihlédnutím k regulaci v EU. Sekundárním cílem práce 

je zkoumání historické geneze a obsahových zdrojů předmětné problematiky. Základní 

informační zdroje, z nichž práce čerpá, představují právní předpisy, judikatura soudů, úřední 

dokumenty a česká a zahraniční odborná literatura. V rámci dosažení sledovaných cílů 

využívá práce metody, jež jsou aplikovatelné v oblasti právní vědy. V největší míře je 

uplatněna metoda deskripce (včetně klasifikace), analýzy a syntézy. 

Dizertační práce sestává ze sedmi kapitol. Po krátkém úvodu následuje svým 

charakterem spíše sociologické pojednání o významu ochrany osobních údajů ve 21. století. 

Ochrana osobních údajů představuje v současnosti aktuální téma s ohledem na prudký rozvoj 

informačních a komunikačních technologií, ke kterému dochází od druhé poloviny 20. století, 

intenzivněji pak od počátku 21. století. Nové technologie umožňují shromažďování osobních 

údajů v širokém měřítku, přičemž zásahy do soukromí způsobené neoprávněným 

zpracováním osobních údajů mohou být přitom nevratné. 

Materiálně-historický zdroj ochrany osobních údajů  představuje ochrana soukromí. 

Soukromí lze vymezit jako subjektivně vnímanou představu o autonomní sféře života 

jednotlivce, do níž nikdo nesmí zasahovat. Soukromí bylo původně pojímáno pouze v jeho 

prostorové dimenzi, postupně však začalo být pod vlivem judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva chápáno v širším rozsahu, zahrnujícím například právo na svobodnou tvorbu 

sociálních vztahů. Jeden z aspektů takto široce pojímaného práva na soukromí představuje 

právo na ochranu osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů se v souvislosti 

s riziky, vznikajícími jako důsledek technologického rozmachu, vyčlenila z tradiční ochrany 

soukromí jako ochrana před zásahy způsobenými specifickými prostředky – počítačovým

zpracováním osobních údajů. Oproti původní koncepci se působnost pravidel na ochranu 
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osobních údajů postupně rozšířila i na oblast manuálního zpracování osobních údajů, čímž 

došlo ke zvýšení jejich ochrany.

Osobní údaje tvoří jednu ze složek soukromí, které je v demokratických společnostech 

chráněno jakožto jedno ze základních práv. Ochrana soukromí byla historicky poprvé 

deklarována ve Všeobecné deklaraci lidských práv (1948) a její význam byl později potvrzen 

Evropskou úmluvou o lidských právech (1950) a Mezinárodním paktem o občanských a 

politických právech (1966). První mezinárodní dokument zabývající se specifickou oblastí 

ochrany osobních údajů představuje Úmluva č. 108 na ochranu osob se zřetelem na 

automatizované zpracování osobních údajů (1981), jež vymezila základní pojmy a principy 

ochrany osobních údajů. Listina základních práv EU (2009) přijatá v rámci Evropské unie je 

vůbec prvním lidskoprávním katalogem výslovně uznávajícím ochranu osobních údajů. 

Právní úprava na ochranu osobních údajů přijatá na úrovni EU je obsažena především ve 

směrnici č. 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z roku 1995, o ochraně jednotlivců ve 

vztahu ke zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále “směrnice 

95/46/ES”). 

V rámci právního řádu České republiky je poskytována komplexní ochrana osobních 

údajů. V rovině ústavněprávní je právo na ochranu osobních údajů zakotveno v článku 10 

Listiny základních práv a svobod. Ochrana je však poskytována i prostředky civilního a 

trestního práva. Těžiště právní úpravy je však obsaženo ve veřejnoprávních předpisech. Za 

účelem implementace směrnice 95/46/ES do vnitrostátního právního řádu byl přijat zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“). Zákon č. 

101/2000 Sb. je založen na principech, z nichž vychází směrnice 95/46/ES a Úmluva č. 108. 

Jako jeden ze základních principů je například stanoveno, že osobní údaje musejí být 

zpracovávány spravedlivě, poctivě a v souladu se zákonem (tzv. princip legality a legitimity). 

Z dalších principů vyplývá, že osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro stanovené 
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účely (tzv. princip omezení účelem), a dále že rozsah zpracování osobních údajů musí být 

přiměřený ve vztahu ke sledovanému účelu (tzv. princip proporcionality).

Zákon č. 101/2000 Sb. vymezuje základní pojmy, upravuje povinnosti správců a 

zpracovatelů při zpracování osobních údajů a stanoví práva subjektu údajů. Jednotlivá práva 

a povinnosti jsou konkrétním promítnutím obecných principů. Jednu z podmínek legitimnosti 

zpracování představuje zřízení nezávislého orgánu dozoru, v jehož pravomoci je dohlížet nad 

dodržováním zákonných pravidel na ochranu osobních údajů. V českých podmínkách byl za 

tímto účelem zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů, který má mimo jiné pravomoc ukládat 

správní sankce za porušování zákonných povinností. 

Zákon č. 101/2000 Sb. stanoví v souladu se směrnicí 95/46/ES pravidla pro předávání 

osobních údajů do zahraničí. Volný pohyb osobních údajů nemůže být omezován, pokud jsou 

předávány v rámci EU. Předávání osobních údajů z členských států EU do třetích zemí je 

možné za předpokladu, že cílová země přenosu poskytuje odpovídající úroveň ochrany 

osobních údajů, srovnatelnou se standardy platnými v EU. V USA je obecně dána nižší 

úroveň ochrany osobních údajů ve srovnání s EU. Za účelem překlenutí rozdílů v právní 

úpravě byl zaveden pro přenos osobních údajů z EU do USA v rámci soukromoprávní sféry 

autoregulační systém Safe Harbor.

Na základě provedené analýzy právní úpravy byly přijaty tyto závěry:

 systém ochrany osobních údajů, jenž je zaveden v rámci právního řádu ČR, lze hodnotit 

jako komplexní;

 primární cíl veřejnoprávní regulace ochrany osobních údajů je ryze preventivní; 

 veřejnoprávní úprava obsahuje některé instituty typické pro oblast soukromého práva;
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 principy ochrany osobních údajů mají důležitý interpretační a aplikační význam 

vzhledem k proměnlivosti předmětné problematiky dané rychlým technologickým 

vývojem;

 s ohledem na soukromoprávní aspekt práva na ochranu osobních údajů by měla být 

správní represe aplikována přiměřeně;

 režim ochrany dle zákona č. 101/2000 Sb. je v zásadě vyhovující 

a odpovídá úpravě obsažené ve směrnici 95/46/ES;

 kriticky je třeba hodnotit, že zákon č. 101/2000 Sb. připouští rozsáhlé výjimky ve 

prospěch státu a ekonomických subjektů – z pohledu de lege ferenda se nabízí posílení 

práv subjektu údajů v rámci režimu § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.;

 v zájmu ochrany osobních údajů se jeví jako nejlepší metoda omezit množství 

zpracovávaných údajů orgány veřejné moci v praxi při současném zavádění vzdělávací 

politiky zaměřené na informování o rizicích souvisejících s používáním informačních a 

komunikačních technologií, především internetu;

 mezi členskými státy EU existují i velké rozdíly v národních úpravách, jež způsobují 

praktické překážky obchodu v rámci EU – Evropskou komisí navrhovaná unifikace se 

proto jeví jako vhodná.
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Summary

The primary aim of this dissertation thesis is to present a comprehensive analysis of 

the issue of personal data protection in the Czech Republic with regard to the regulation in 

the EU. The secondary goal of this work is to explore the historical genesis and material 

sources of the issue in question. The core information sources from which the thesis draws 

represent laws, judicial decisions, official documents and Czech/foreign expert literature. In 

order to achieve the objectives of the work, the methods that are generally applicable in the 

field of legal science were used. Therefore the method of description (including 

classification), analysis and synthesis is mostly applied.

The dissertation consists of seven chapters. After a short introduction, it begins with a 

sociological treatise on the importance of the protection of personal data in the 21st century. 

Privacy is currently an important topic in the light of the rapid development of information

and communication technologies which have been developing since the second half of the 

20th century and burgeoned since the turn of the century. Technological innovations allow 

for the collection of personal data on a large scale. These privacy infringements can prove to 

be irreversible, hence the importance of this area of law.

The personal data protection originated from a traditional privacy protection. Privacy 

can be defined as the subjective idea of the autonomous individual sphere of life in which no 

one is allowed to interfere. Privacy was originally conceived only in its spatial dimension but 

gradually began to be understood in a broader scope under the influence of the European 

Court of Human Rights´ decisions, i. e. such as the right to free creation of social relations. 

One aspect of such a broadly conceived „right to privacy“ is the right to protection of 

personal data. The issue of protection of personal data originally arised as a result of 

technological boom. Consequently it separated from the traditional protection of privacy as a 
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protection from interference caused by specific means - computer processing of personal 

data. The rules on personal data protection has gradually extended also to the field of manual 

processing of personal data, which lead to the enhancement of the protection.

Personal data is one of the components of privacy that is protected in democratic 

societies as a fundamental right. Privacy was historically first declared in the Universal 

Declaration of Human Rights (1948) and its importance was later confirmed by the European 

Convention on Human Rights (1950) and the International Covenant on Civil and Political 

Rights (1966). The first international document dealing with a specific area of personal data 

protection is Convention No. 108 on the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data (1981) which defined the basic concepts and principles of 

personal data protection. The EU Charter of Fundamental Rights (2009) adopted within the 

European Union is the first catalog of human rights explicitly recognizing the right for the 

protection of personal data. Legislation on the protection of personal data adopted at the EU 

level is laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 

1995 on the protection of individuals with regard to processing of personal data and on the 

free movement of such data (hereinafter "Directive 95 / 46/ES ").

Czech law provides comprehensive protection of personal data. At the constitutional 

level, the right to privacy is declared in Article 10 of the Charter of Fundamental Rights and 

Freedoms. Protection is also provided by means of civil and criminal law. The fundamental 

part of the legislation is an administrative regulation. For the purpose of the implementation 

of the Directive 95/46/EC into national law, the Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of 

Personal Data (hereinafter "Act No. 101/2000 Coll.") was adopted. Act No. 101/2000 Coll. is 

based on principles underlying the Directive 95/46/EC and Convention No. 108. One of the

fundumental principles is that personal data must be processed fairly, honestly and in 

accordance with the law (the „principle of legality and legitimacy“). Another principle is that
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personal data may only be collected for specified purposes (the so-called „principle of 

finality“; the extent of processing personal data must be proportionate to the objective 

pursued („the principle of proportionality“).

Act No. 101/2000 Coll. defines the basic concepts, regulates the duties of controllers 

and processors within the processing of personal data and the rights of the data subject. 

Individual rights and responsibilities are projecting general principles. One of the conditions 

of legitimacy of processing is the establishment of an independent supervisory authority 

which has the competence to supervise the observance of legal rules governing the protection 

of personal data. The Office for Personal Data Protection was established in the Czech 

Republic for this purpose which also has the power to impose administrative penalties for 

breaches of statutory obligations.

Act No. 101/2000 Coll. determined in accordance with Directive 95/46/EC the rules 

for the transfer of personal data abroad. The free movement of personal data can not be 

restricted if the personal data are transferred within the EU. The transfer of personal data 

from EU Member States to third countries is possible, provided that the target country of 

transmission provides adequate protection of personal data, comparable to the standards 

prevailing in the EU. The U.S generally gives a lower level of protection of personal data in 

comparison with the EU. In order to bridge the gap in the legal framework, the self-

regulatory system Safe Harbor was established for the transfer of personal data from the EU 

to the U.S. within the private sector.

Based on the analysis of the legislation adopted the following conclusions have been 

reached:

 the system of personal data protection which is established within the scope of legal 

system of the Czech Republic is complex;
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 primary goal of administrative regulation of personal data protection is basically 

preventive;

 the administrative regulation contains institutes typical for private law;

 the data protection principles have important interpretative and application importance 

due to the variability of the issue in question as a consequence of rapid technological 

development;

 due to the private aspect of the right to personal data protection, administrative 

repression should be applied proportionately;

 legal protection regime provided by Law No. 101/2000 Coll. is basically suitable and 

in compliance with the regulation contained in Directive 95/46/EC;

 critical evaluation of the fact that the Law No. 101/2000 Coll. allows broad exceptions 

in favour of the state and economic subjects - from the perspective de lege ferenda, it 

is advisable to strengthen the rights of the data subject within the frame of § 5, par. 5 

of Law No. 101/2000 Coll.;

 in order to protect personal data, the best method seems to be limitation of the amount 

of data processed by public authorities in practice and to implement educational 

policy aimed at informing about the risks related to the use of information and 

communication technologies, especially the Internet;

 there are large differences in national legislation in EU Member States which create 

barriers for the trade within the EU – therefore Commission's proposed unification 

appears necessary.
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Úvod

Ochrana osobních údajů jako svébytné právní odvětví vznikla teprve v poměrně 

nedávné minulosti v souvislosti s rozmachem moderních informačních a komunikačních 

technologií, ke kterému dochází od druhé poloviny dvacátého století a zvláště intenzivně od 

počátku nového milénia. Negativním důsledkem tohoto technologického pokroku je zcela 

bezprecedentní usnadnění zásahů do našich soukromí. Ochrana osobních údajů, které jsou 

integrální součástí našeho soukromí, se proto v dnešní době jeví jako nezbytnost v souvislosti 

s riziky, jež představují průvodní jevy současné informační společnosti. Ne nadarmo se jedná 

o téma v dnešní době široce diskutované a dotýkající se oprávněných zájmů každého z nás.

Primárním cílem dizertační práce je provést komplexní rozbor právní úpravy 

směřující k ochraně osobních údajů v kontextu právního řádu ČR s přihlédnutím k úpravě 

v EU, z níž česká úprava vychází. Sekundárním cílem práce je zkoumání historické geneze a 

obsahových zdrojů ochrany osobních údajů. Výstupem práce by měl být popis vývojových 

tendencí ochrany osobních údajů nejen ve vztahu k tradiční ochraně soukromí, ale i zkoumání 

trendů v oblasti ochrany osobních údajů od počátku nového tisíciletí. Na základě studia 

aktuální právní úpravy budou vyvozeny dílčí závěry v rámci jednotlivých kapitol a celkové 

závěry dizertační práce, obsahující zhodnocení právní úpravy z hlediska sledovaných záměrů 

a návrhy pro aplikační praxi.

Základními zdroji rešerše právních norem budou primární informační prameny ve 

formě právních předpisů a judikatury českých a zahraničních soudů. Jako sekundární 

informační prameny poslouží nezávazná úřední stanoviska, česká a zahraniční odborná

literatura, případně odborné či neodborné články dostupné z internetu či tištěných médií. Co 

se týče teoretického přístupu k řešení dizertační práce, budou využity metody, jež jsou 

obecně dosažitelné v kontextu právní vědy. Využita bude jednak metoda deskripce 
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umožňující přesnou identifikaci a popis zkoumaných jevů a skutečností, případně utřídění 

informací pomocí klasifikace. Prostřednictvím metody analýzy budou blíže popsány 

vlastnosti zkoumaných jevů. Metoda syntézy povede konečně k formulaci závěrů 

abstrahováním od dílčích otázek k obecnému.
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1. Význam ochrany osobních údajů ve 21. století

Na přelomu 20. a 21. století došlo k velmi dramatickému rozvoji informačních 

technologií. Prudký technický vývoj však přináší velké, dříve nemyslitelné ohrožení pro naše 

soukromí. Například lze uvést problematiku zpracování dat (plošné sledování, 

shromažďování dat z elektronické komunikace, ukládané databáze DNA a další), nové formy 

komunikace (internet a různé sociální sítě), změny v mediálním prostředí (masivní nástup 

bezohledné bulvarizace) a různá bezpečnostní (pátrací a sledovací) zařízení. 

Dostali jsme se do situace, kdy platíme velmi vysokou daň za naše pohodlí a 

blahobyt, ve kterém žijeme. Jsme monitorováni kamerami, při práci na počítači za sebou 

zanecháváme stopu, které internetové stránky jsme navštívili, zapnutý mobil neustále 

signalizuje náš pohyb1 2, vytvářejí se databáze osobních údajů, satelit snímá naši polohu 

pomocí GPS souřadnic, naše tělo prosvěcují bezpečnostní rámy a tak lze pokračovat. Počítače 

poskytují takřka neomezené možnosti, co se týče shromažďování, distribuce a dalšího 

zpracování dat, informací a údajů vůbec, včetně údajů osobních, a to navíc tak, že o tom často 

ani nemusíme nic vědět. Nové technologické možnosti jsou způsobilé zachytit komplexní 

život jednotlivce, a to od informací intimních, profesních, obchodních, týkajících se účasti ve 

veřejném životě či společenských aktivit.

                                                          
1 Varovným příkladem z praxe budiž sledování pohybu zahraničních turistů agenturou CzechTourism s využitím 
dat od mobilního operátora T-Mobile. Viz. V Litomyšli začali sledovat mobily turistů, zmapují tak jejich pohyb 
[online]. Vydáno 8. 5. 2012 [citováno 11. 9. 2012] Dostupné z: http://pardubice.idnes.cz/litomysl-zkouma-
turisticky-ruch-podle-pouzivani-mobilu-peo-/pardubice-zpravy.aspx?c=A120504_1773199_pardubice-
zpravy_klu
2 Dalším neblahým důsledkem všudypřítomných technologií je zavedení placené on-line služby NajduTě.cz, 
která rodičům umožňuje sledovat, kde se nachází jejich potomek. Využívá k tomu data z mobilního telefonu 
dítěte. Proti masovému rozšíření aplikace vystupují organizace na ochranu lidských práv, považují to za zásah 
do soukromí dětí. Viz Respekt. Číslo 31/2012, ročník XXIII. Praha: Respekt Publishing a.s., 2012. 9 s.
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Autor Milan Kokeš dnešní dobu dokonce označuje za tzv. dobu internetovou. 3

Internet se stal fenoménem, jenž pronikl do veškerých zákoutí lidského života a bez něhož si 

lze dnes jen stěží představit fungování společnosti, která tak musela a musí nárůstu vlivu 

tohoto fenoménu neustále čelit v souvislosti s hrozbami pro naše soukromí, které s sebou 

přináší. Dnes již prakticky neexistuje žádná oblast, která by internetem nebyla, přímo či 

zprostředkovaně dotčena.4

Dobu internetovou lze rovněž, zejména v posledních letech, označit za dobu 

sociálních sítí, díky nimž se změnila forma a způsob komunikace mezi členy společnosti. 

Množství informací, které jsou uživatelé společenských sítí ochotni o sobě veřejně uvést, a 

zpřístupnit je tak třetím osobám, je neuvěřitelné. Uživatelé, převážně příslušníci mladší 

generace, zcela dobrovolně a vědomě dávají svoje osobní údaje na pospas víceméně 

každému. Později si marně rvou vlasy, co to udělali. Popsaný fenomén dnešní doby 

dokresluje výstižně následující provokativní výrok zakladatele internetové sociální sítě 

Facebook, Marka Zuckerberga, jenž se setkal s výraznou negativní reakcí ze strany zástupců 

evropských institucí: „Lidé už si zvykli na to, že nejen sdílejí více různých informací, ale také 

to činí mnohem otevřeněji a před širším okruhem lidí. Tato sociální norma se prostě s časem 

vyvinula.“5

Zmíněné charakteristické rysy této doby mají zcela zásadní vliv na pojetí soukromí a 

soukromého života v dnešní společnosti. Například to, co bylo v minulosti považováno za 

jednoznačné tabu a náležející do intimnějších sfér jednotlivce, se dnes pohybuje na pomezí 

sféry soukromé a veřejné, společenské. Prudký rozvoj internetu a mobilní komunikace vyústil 

                                                          
3 KOKEŠ, M. Několik poznatků k problematice konkrétních konfliktů mezi právem na informační sebeurčení a 
ochranou národní bezpečnosti v tzv. době internetové. In ŠIMÍČEK, V. (ed.) Právo na soukromí. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 119 s.
4 K tomuto srov. s JENNINGS, Ch., FENA, J. The Hundredth Window: Protecting Your Privacy and Security In 
the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster, 2000.
5

O soukromí na síti už se nikdo nebojí, tvrdí otec Facebooku. Bruselu to se to nelíbí. [online]. Vydáno 29. 1. 
2010. [citováno 11. 9. 2012] Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-40247920-o-soukromi-na-siti-uz-se-
nikdo-neboji-tvrdi-otec-facebooku-bruselu-se-to-nelibi
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v pozvolné rozmělnění hranice mezi soukromým a veřejným prostorem, a to ve prospěch 

veřejné sféry. 6 Je zřejmé, že technické a technologické možnosti dnes představují veliké 

riziko, ba skutečně ohrožení soukromí. Prostřednictvím internetu se mohou často bez 

kontroly šířit jakékoli informace, a to i nepravdivé, které vážně poškozují právo na ochranu 

osobních údajů, potažmo soukromí. 

Rozdíly mezi typickým narušováním soukromí v době internetové a v době před 

internetem popisuje autor Zdeněk Kühn jako kvalitativní a kvantitativní.7 Kvalitativní rozdíly 

spatřuje v tom, že „zásahy do soukromí v době před internetem byly obvykle fyzické 

(domovní prohlídka, narušování listovního tajemství, sledování osoby, odposlouchávání atd.). 

Jejich aktérem byla obvykle vláda nebo klasická média tištěná či elektronická (rozhlas, 

televize). Takovéto zásahy byly zpravidla výjimečné, každý zásah sám o sobě byl pro 

dotčeného citelný. Obvykle byly také relativně snadno zjistitelné. V době internetové je tomu 

naopak: postižený o těchto zásazích nezřídka vůbec neví, jsou velmi časté, samy o sobě však 

obvykle málo intenzivní.“ Změny kvalitativní jsou významné, neboť díky novým 

technologiím se dnes totiž mohou dít zásahy do soukromí, které by ještě před deseti lety 

nebyly myslitelné. Díky internetovým vyhledávačům jsou dnes zdi našich domovů doslova 

„průhledné“. Změnou kvantitativní je především skutečnost, že počet zásahů do soukromí 

v době internetové dramaticky stoupá. 

Neuvěřitelně rychlý rozvoj internetu 8 a s tím související stále rostoucí tok dat a 

informací může znamenat reálné nebezpečí pro základní práva a svobody jednotlivců 

v podobě jeho zneužití pro kriminální činnost či za účelem permanentního sledování a dozoru 

                                                          
6 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10
7 KÜHN, Z. Ochrana soukromí v internetové době. In ŠIMÍČEK, V. (ed.): Právo na soukromí. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 111 s.
8 Jen pro zajímavost a k potvrzení tohoto závěru lze uvést čísla o využívání vysokorychlostního internetu v ČR: 
v roce 2005 mělo vysokorychlostní internet 5,1 % z celkového počtu domácností, zatímco v roce 2010 již 
50,9 % z celkového počtu domácností, přičemž tento raketový rozvoj se stále rozšiřuje. Viz Český statistický 
úřad. Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci. [online]. Vydáno 2012. [citováno 11. 9. 2012] 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci
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ze strany veřejné moci. Orgány veřejné moci totiž disponují v nejrůznějších databázích 

největším množstvím osobních údajů, přičemž objem těchto dat v průběhu času neustále 

narůstá. Současně přitom mají sklon shromažďovat i informace, které ke své činnosti 

skutečně nepotřebují. Jakmile jsou data tímto způsobem uchopena, lze je vždy zpracovávat 

hromadně a manipulovat s nimi pro politickou, ekonomickou či osobní potřebu jednotlivců.9

Jednou soustředěná data přitom mohou zůstat prakticky navždy uchována a jsou kdykoli 

použitelná. Počítače „nezapomínají“: udrží každý osobní údaj po vlastně neomezenou dobu a 

mohou tím např. způsobit, že daná osoba bude už na věky mít problémy (např. pokud někdo 

z mladistvé hlouposti zveřejní na internetu impertinentní fotografie z bujarého studentského 

večírku, mohou tyto navždy být k dispozici online jeho budoucím potencionálním 

zaměstnavatelům). Jakmile jednou zveřejníte údaje o své platební či kreditní kartě, může je 

kdokoli a kdykoli použít, či zneužít.

Život v dnešní společnosti si však bez získávání, shromažďování, transferu a jiného 

disponování s osobními informacemi už ani nelze představit. Uvedené platí jak pro činnost 

soukromých subjektů, tak pro orgány veřejné moci. Podnikatelé se neobejdou bez

shromažďování osobních údajů například proto, že jako zaměstnavatelé musí vést určité 

údaje o svých zaměstnancích, marketingové společnosti potřebují osobní údaje, aby mohly 

nabízet zboží a služby. Státní orgány potřebují osobní údaje k tomu, aby mohly zajistit 

fungování společnosti, chránit ji a jejím členů zajišťovat sociální služby. 

V případě zásahů do soukromí ze strany státních orgánů je však obzvláště na místě 

jisté dávky ostražitosti, neboť státní moc si dokáže jednotlivé zásahy vždy snadno odůvodnit 

a legitimizovat, ať už zájmem na ochraně bezpečnosti, boji proti kriminalitě či poskytování 

dokonalejší zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že každá moc má obecně tendenci 

                                                          
9

Srov. s JENNINGS, Ch., FENA, L. The Hundredth Window: Protecting Your Privacy and Security In the Age 
if The Internet. New York: Simon & Schuster, 2000.
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ke své rozpínavosti, je zde nezbytná existence nezávislého orgánu, který by v individuálních

případech na základě konkrétních skutkových okolností posoudil přiměřenost zásahů do 

soukromí ve vztahu ke konkrétně sledovanému cíli.

Existuje mnoho důvodů, proč moderní společnosti poskytují osobním údajům 

specifickou ochranu. Jestliže je již jednou osobní údaj někomu poskytnut, je zde 

pravděpodobná možnost, že se s údajem seznámí i další osoby. K tomuto dalšímu nakládání 

s osobními údaji může přitom dojít, aniž by se o něm osoba, jíž se údaj týká, vůbec 

dozvěděla, či dokonce zcela proti její vůli. Dochází-li ke zpracování osobních údajů zejména 

prostředky výpočetní techniky, což je v současnosti zcela převažující forma, ztrácí se z nich 

jejich vlastní podstata, tj. souvislost s konkrétní osobou, jejím statusem a situací. Člověk je 

zbaven možnosti vystupovat v určité, svobodně zvolené sociální roli a je měněn na pouhý 

číselný kód.10

Samotná existence internetu a nástrojů umožňujících sledovat on-line aktivity 

každého jednotlivce, sbírat a uchovávat data a informace o něm a jeho činnostech, analyzovat 

je a dále využívat, a to i bez jeho vědomí, nemůže automaticky ospravedlňovat jejich užití. 

Je-li něco možné technicky, pak tím, co může takové zásahy eliminovat, může být buď 

obyčejná lidská slušnost (což je ovšem zboží spíše nedostatkové), anebo striktní pravidla 

právní a dozor a dohled nezávislých institucí, zejména soudů, nad jejich dodržováním. Je 

proto nezbytné internet podrobit určitému právnímu režimu, vzhledem k tomu, že jeho 

prostřednictvím mohou šířit svoje učení např. rasistické, antisemitské a jiné extremistické 

skupiny, předávat si informace, svolávat setkání atd. 11 V souvislosti s tím je nezbytné způsob 

                                                          
10 MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde, 2006. 185 s.
11 Jen pro příklad: na internetu lze dodnes například jedním kliknutím myši dohledat seznam Židů a židovských 
míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po r. 1989, ačkoliv případ byl medializován již v roce 2007, kdy policie 
rovněž oznámila úmysl se věcí zabývat. Viz Radikálové sepsali údajné židy v české politice [online]. Vydáno 
20. 8. 2007. [citováno 11. 9. 2012] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/radikalove-dali-na-web-seznam-politiku-
kteri-jsou-pry-zide-pnr-/krimi.aspx?c=A070820_070436_krimi_miz, dále viz Částečný seznam Židů a 
židovských míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po r. 1989 [online, cit. 11. 9. 2012]. Dostupné z: 
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a míru zveřejnění osobních informací, stejně jako způsob nakládání s nimi kontrolovat, hlídat 

a jednotlivcům musí být ze strany veřejné moci garantována možnost domáhat se ochrany 

před jejich zneužitím, a to právě kvůli jejich soukromému a osobnímu charakteru a obsahu. 

Požadavek garance a ochrany novodobými nástroji dotčených práv a svobod 

jednotlivců klade na užití osobních údajů přísná měřítka a omezení, a je tedy třeba striktně 

vymezovat podmínky, za nichž mohou být soukromými společnostmi, ale i veřejnou mocí 

využívány. Je nezbytné, aby získávání, shromažďování či jiné zpracování osobních dat 

probíhalo v režimu určitých pravidel obsažených ve veřejnoprávních předpisech. Současně je 

však třeba usilovat o to, aby právní regulace omezovala svobodu v míře nezbytné, a tím i 

minimální.

Lidé mají jen omezené možnosti ovlivnit už jen samotné vytváření osobních údajů, 

jež se jich týkají, a jež jsou tedy jejich vlastními osobními údaji.12 Proto jim musí zákony 

poskytnout určité záruky a jistou ochranu, neboť často se ti, kdo mohou disponovat s údaji 

jiných a kteří mohou potencionálně zasahovat, nacházejí v silnějším postavení, než ti, jichž se 

osobní údaje týkají. Ochranu osobních údajů tak můžeme vymezit i jako ochranu práv 

slabších. 

Ačkoliv nelze právní úpravě na ochranu osobních údajů upřít její význam a 

nezastupitelnou roli, je třeba vzít v úvahu i její limity. Uvedené platí například v případě 

udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů, jež představuje jednu z legálních 

podmínek jejich zpracování. V současné informační společnosti se jednotlivec často ocitá 

v postavení, kdy nemá jinou možnost, než souhlas se zpracováním osobních údajů udělit, 

pokud chce využívat konkrétních služeb poskytovaných např. obchodníky či bankami. 

                                                                                                                                                                                    
http://aryanrebel.files.wordpress.com/2008/03/castecny-seznam-zidu-a-zidovskych-misencu-v-politice-csfr-cr-a-
sr-po-r-1989.pdf
12

MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 
2 s.
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V takové situaci je pak souhlas udělován pouze formálně, nikoliv vážně a svobodně v pravém 

slova smyslu, chceme-li bez větších překážek fungovat ve společnosti. Každý z nás se tedy 

nachází v komplikovaném postavení. Rádi bychom si chránili naše soukromí, pokud bychom 

však zcela trvali na tomto požadavku, znamenalo by to pro nás ve výsledku úplnou izolaci od 

společnosti. Absolutní trvání na ochraně soukromí je proto v současné době takřka 

nemyslitelné.

Dosavadní pojednání o smyslu ochrany osobních údajů zakončíme exkurzem do 

oblasti pozitivněprávní úpravy. Jednu z historicky prvních deklarací cílů ochrany osobních 

údajů v kontextu mezinárodního práva najdeme v preambuli a článku 1 Úmluvy č. 108 na 

ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, přijaté Radou Evropy 

28. ledna 1981 (dále jen „Úmluva č. 108“), jež je současně jedním z prvních mezinárodních 

instrumentů týkajících se ochrany osobních údajů. Úmluva č. 108 stanoví jako svůj účel 

„zaručit na území každé smluvní strany každé fyzické osobě, ať je jakékoli státní příslušnosti 

nebo pobývá kdekoli, úctu k jejím právům a základním svobodám, a zejména k jejímu právu 

na soukromý život, se zřetelem k automatizovanému zpracování osobních údajů, které se k ní 

vztahují“. Úmluva č. 108 důrazem kladeným na rizika vyplývající z automatizovaného 

zpracování osobních údajů náležité reflektovala nová rizika pro soukromí vznikající 

v souvislosti s počítačovým „boomem“ v sedmdesátých letech dvacátého století.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 95/46/ES ze dne 24. října 

1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným 

pohybem těchto údajů (dále jen „směrnice 95/46/ES“), jež je považována za základní 

dokument práva Evropské unie zaměřený na ochranu osobních údajů, deklaruje v článku 1 

povinnost členských států zajistit „ochranu základních svobod a práv fyzických osob, 

zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů“. Zde můžeme 

pozorovat jistý posun oproti Úmluvě č. 108, kdy směrnice 95/46/ES již nevymezila svůj 
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smysl a rozsah své působnosti úzce pouze ve vztahu k automatizovanému zpracování, nýbrž 

na zpracování osobních údajů jako takové.

V kontextu právního řádu České republiky najdeme artikulaci účelu právní úpravy 

ochrany osobních údajů v ustanovení § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), dle něhož je smyslem právní 

úpravy „naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí.“ Můžeme registrovat, český zákonodárce se oproti shora jmenovaným 

mezinárodním, resp. evropským dokumentům snažil vymezit cíle úpravy pokud možno co 

nejobecněji.

2. Ochrana soukromí

Pro náležité pochopení problematiky ochrany osobních údajů je významné zabývat se 

nejprve hlouběji pojmem ochrany soukromí a především historickou genezí tohoto pojmu, 

neboť ochrana osobních údajů a ochrana soukromí představují témata navzájem provázaná. 

Téma ochrany osobních údajů jako samostatné právní disciplíny se postupně vydělilo 

z obecnější problematiky ochrany soukromí, a to v souvislosti s technologickým pokrokem 

probíhajícím od druhé poloviny 20. století. Ochrana soukromí tak představuje z historického 

hlediska materiální východisko pro vznik ochrany osobních údajů. 

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů sdílejí společně cíl ve smyslu ochrany 

jednotlivce před zásahy do jeho soukromí. Zvláštní potřeba ochrany osobních údajů vyvstala 

v souvislosti narůstajícími obavami před zásahy do soukromí způsobenými specifickými 

prostředky – automatizovaným zpracováním osobních údajů. Lze tedy uzavřít, že ochrana 

osobních údajů cílí pouze na takové zásahy do soukromí, k nimž dochází specifickým 

způsobem a jako taková se nachází ve vztahu speciality k pojmu ochrany soukromí.
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2.1 Vývoj ochrany soukromí

První zmínku o soukromí najdeme v literatuře v dnes již klasickém článku „The Right 

to Privacy“ od autorů S. D. Warrena a L. D. Brandeise vydaném v Harvard Law Review již 

v roce 1890.13  Význam článku tkví především v tom, že poprvé v historii bylo právo na 

soukromí formulováno jako samostatná a obecná právní kategorie, přičemž jak autoři článku 

výslovně přiznávají, inspiračním zdrojem jim byla evropská legislativa, a to konkrétně 

francouzská. V uvedeném článku se autoři vyslovili pro zajištění práva na nerušený duševní 

klid, neznepokojování a nerušení člověka v jeho příbytku v okruhu jeho nejbližších, před 

vnějším zasahováním. V tomto tradičním chápání bylo právo na soukromí pojímáno jako 

„právo být ponechán o samotě“ (v angličtině „the right to be let alone“ ).14 Díky rozmachu 

moderních komunikačních technologií a masivnímu přesídlení člověka do měst se však toto 

tradiční nazírání na právo na soukromí (právo být ponechán o samotě) stalo později prakticky 

překonaným.15  

Poměrně úzce pojatý náhled na pojem soukromí ve smyslu shora uvedeného článku 

byl později v roce 1928 rozšířen soudcem Brandeisem v jeho disentu ve věci Olmstead v. 

U.S., 16 v němž vyzdvihl význam soukromí těmito vznešenými slovy: „Tvůrci naší Ústavy na 

sebe vzali odpovědnost vytvořit příznivé podmínky pro usilování o štěstí… Přiznali právo 

(proti státu) být ponechán ´sám sobě´- což je nejkomplexnější či nejobsažnější právo ze všech 

                                                          
13

WARREN, S. D., BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy.  In Harward Law Review 4/1890, č. 5, 193–220 s.
14 Autor Jan Filip však v této souvislosti upozorňuje, že slovní spojení „the right to be let alone“ použil již dříve 
klasik amerického ústavního práva T. Cooley ve svém díle A Treatise on the Law of Torts the Wrongs Which 
Arise Independent of Contract. Chicago 1880, s. 29. V uvedeném díle se jeho autor zabýval klasifikací 
subjektivních práv v rámci pojednání o tématu mimosluvních civilních deliktů, přičemž rozlišoval domovní 
imunitu a osobní imunitu jednotlivce, kterou charakterizoval právě obratem „right to be let alone“. Viz FILIP, J.
Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí. In ŠIMÍČEK, V. (ed.): Právo na soukromí, Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, 12 s.
15 K tomuto srov. ARCHARD, D. The value of privacy. In CLAES, E., DUFF, A., GUTWIRTH, S. Privacy and 
the Criminal Law. Antwerpen, Oxford: Intersentia, 2006, 14 s.
16

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 4. 6. 1928 ve věci Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928). 
[online, cit. 12. 9. 2012]. Dostupné z: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.html
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a zároveň i právo, které je nejvzácnější civilizovanému lidstvu.“17 V dané věci Nejvyšší soud 

USA posuzoval, zda je přípustný důkaz získaný nezákonným odposlechem. Na základě 

většinového hlasování soud rozhodl, že nedošlo k porušení čtvrtého dodatku Ústavy USA, 

neboť dodatek se týká pouze prohlídky nebo zabavení věci, nikoliv však odposlechů. Tento 

z dnešního pohledu archaický a formalistický názor byl později překonán rozhodnutím ve 

věci Nardone, 18 ve kterém Nejvyšší soud USA odmítl akceptovat důkaz odposlechem, jenž 

byl opatřen v rozporu se zákonem. Autor Pavel Mates v tomto kontextu uvádí, že je 

paradoxem, že se kolébkou práva na soukromí staly Spojené státy, neboť v americké ústavě 

ani v jejích dodatcích není doposud právo na soukromí explicitně formulováno a je 

dovozováno pouze výkladem článku čtvrtého dodatku Ústavy USA, v němž se zaručuje 

právo na ochranu svobody osobní, domovní, písemností a majetku, přičemž jeho rozsah je 

odvislý od stanoviska Nejvyššího soudu USA.19

V evropském kontextu můžeme vznik práva na soukromí v moderním smyslu zasadit 

do devatenáctého století.20 V této jeho tradiční formě existovalo především v podobě jeho 

dílčího práva, a sice práva na ochranu osobní cti, které souviselo s tématem osobní integrity a 

zejména mediálního obrazu na veřejnosti. Pro tradiční evropské pojetí je typická ochrana 

soukromí spočívající v zavedení norem, jež postihovaly neoprávněné zásahy do osobnostních

práv způsobené jinými soukromými osobami. Ve vztahu k právem chráněným subjektům se 

pozornost upínala především k členům tehdejší aristokracie. 21

                                                          
17 Překlad části disentu převzat z nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 (K 
citované větě v uvedeném nálezu dodal Ústavní soud ČR velice trefně: „A tak se z explicitně ústavně 
nezmíněného práva na soukromí postupem doby stal základní strukturální element U. S. ústavy, který zajišťuje 
autonomii jednotlivce, byť o jeho uplatnění je stále a opakovaně sváděna uvnitř Supreme court bitva.“)

18 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 11. 12. 1939 ve věci Nardone v. United States, 308 U.S. 338 
(1939´). 
19 MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu, Praha: Linde. 2006, 11 s. 
20 Můžeme registrovat i názor, že v anglickém právu byla ochrana soukromí uznána již rozsudkem ve věci 
Entick v. Carrington vydaným v roce 1765.
21 WHITMAN, J. Q. Human dignity in Europe and United States: the social foundations. In NOLTE, G. 
European and US constitutionalism: comparing essential elements. 1. vydání. Cambridge: Cambridge 
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Právní prostředky ochrany přitom představovaly zejména veřejnoprávní normy, právo 

trestní a správní, které zakazovaly zásahy do určitých práv v oblasti horizontálních vztahů

(vztahů mezi soukromými osobami), přičemž porušování těchto zákazů bylo postihováno 

státní mocí.22 Tuto koncepci si později vzala za své východisko např. ústava Německé říše 

z roku 1919 (tzv. Výmarská ústava) a československá ústava z roku 1920, jež byla 

inspirována Základním zákonem č. 142/1867 ř. z., o všeobecných právech státních občanů 

království a zemí zastoupených na říšské radě, jenž se stal nedílnou součástí tzv. prosincové 

ústavy. 

Prof. František Weyr, významný český prvorepublikový státovědec, vymezil účel 

ústavního zákona č. 293/1920 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství 

listovního, které tvoří součásti soukromí, jako ochranu individuálních zájmů proti přehmatům 

orgánů veřejné moci.23 Můžeme tak zde registrovat liberalizační vývojovou tendenci, pro niž 

je charakteristické postupné rozšíření ochrany soukromí ze vztahů horizontálních i na oblast 

vztahů vertikálních, tj. vztahů mezi jednotlivcem a státem. 

Zájem o ochranu soukromí rapidně vzrostl především po zkušenostech s totalitárními 

a autoritativními režimy dvacátého století, při kterých došlo k doslova zhoubnému a 

masovému zneužití registrů obsahující data o náboženské příslušnosti občanů v rámci 

uskutečňování politiky exterminace nacistickým režimem. Proklamace požadavků na ochranu 

soukromí byla spojena i s všeobecným lidsko-právním hnutím prosazujícím se po druhé 

světové válce, zejména pak od let šedesátých, éry všeobecné liberalizace. Právo na soukromí 

začalo být pojímáno jako jedno ze základních lidských práv, resp. jako přirozené právo, které 

má každý jedinec již na základě skutečnosti, že je člověkem, a to bez ohledu na to, zda je 

                                                                                                                                                                                    
University Press, 2005, 121 s. Koncept ochrany soukromí, jenž byl uplatňován v Evropě 19. století, který sloužil 
především k ochraně aristokracie rovněž viz rozsudek ve věci Prince Albert v. Strange z roku 1849.
22 SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, 
145 s.

23 WEYR, F. Soustava československého práva státního. Praha, 1924, 356-357 s.
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dané právo výslovně zachyceno v ústavách či mezinárodních smlouvách. Pozdějším mocným 

impulsem k vyzdvihnutí významu ochrany soukromí ve společnosti byl rozvoj informačních 

a komunikačních technologií.24

Důležitý mezník ve vývoji představovalo z formálního hlediska přijetí EÚLP o 

ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, jež v čl. 8 zakotvila právo každého 

na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Přesný obsah práva 

na soukromí je vymezován judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. 

V moderních demokratických ústavách západoevropských zemí bylo soukromí 

chráněno od počátku 70. let coby jedno ze základních lidských práv. Některé ústavy stanoví 

výslovně právo na soukromí (např. čl. 26 portugalské ústavy z roku 1976, čl. 10 holandské 

ústavy z roku 1983, čl. 10 Listiny základních práv a svobod), a to včetně ústav tzv. nových 

demokracií (estonská ústava z roku 1992, litevská ústava z roku 1992, polská ústava z roku 

1997). Ve většině případů však poskytují ústavy výslovně ochranu jen některým složkám, jež 

tvoří právo na soukromí (např. osobní integrita, nedotknutelnost obydlí nebo rodinný život). 

Některé ústavy výslovně poskytují ochranu zvláštní složce soukromí, a to osobním údajům 

(např. nizozemská ústava z roku 1983, portugalská ústava z roku 1976, řecká ústava z roku 

1975). 

Zatímco západní a jižní Evropa procházela v době šedesátých a sedmdesátých let 

procesem společenské liberalizace, v našich politických podmínkách spíše přituhovalo 

směrem k tvrdší totalitě a nesvobodě. To se promítlo v rámci právního řádu absencí

výslovného uznání práva na soukromí, přičemž současně byly státní kontrole podřízeny 

všechny sféry života společnosti. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon č. 

40/1964 Sb.“), obsahoval poměrně komplexní úpravu osobnostních práv, avšak v jeho 

                                                          
24 Viz MILLER, A. The Assault on Privacy: Computers, Data Banks and Dossiers. 1. vydání, Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1971, 21 s.
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původním znění nebylo právo na soukromí v rámci demonstrativního výčtu osobnostních 

práv v § 11 výslovně uvedeno. Existence práva na soukromí však byla dovozována 

v šedesátých letech právní doktrínou, a to s odkazem na všeobecnou klauzuli ochrany 

osobnosti, kdy bylo poukazováno na nezbytnost jeho zajištění, jakožto předpokladu rozvoje 

člověka a možnosti jeho sociálního uplatnění.25

Absence uznání soukromí v totalitních režimech souvisí se vzájemnou podmíněností 

pojmů soukromí a svoboda. Eliška Wágnerová tuto souvztažnost lapidárně vyjádřila heslem: 

„Kde má být svoboda, tam musí být soukromí.“26 Někteří autoři naproti tomu rozlišují mezi 

pojmem „svoboda“ a „právem na soukromí“. Zatímco „svoboda“ dovoluje ponechat si určité 

přesvědčení, „právo na soukromí“ umožňuje jeho ponechání v utajení.27

Soukromí dává jednotlivci svobodu, možnost chovat se dle vlastní svobodné vůle, 

projevovat se a smýšlet způsobem nelimitovaným společenskými normami, konvencemi. 

Soukromí se tak stává v ideologické rovině prostředkem vnitřního osvobození od jakékoliv 

cenzury či společností vnucené konformity na cestě k názorové pluralitě. Svoboda v sobě 

zahrnuje možnost v rámci objektivních norem žít svůj soukromý život bez zásahu jiných 

lidí.28

Autor Ruth Gavison k tomuto uvádí: „Soukromí je významné v těch oblastech, ve 

kterých chceme uniknout tlakům ke konformitě, kde se snažíme o svobodu před omezováním, 

o svobodu experimentovat, odvážit se k něčemu, třeba i tápavě. Soukromí je potřebné 

k umožnění jednotlivci, aby zvážil a ustavil svoje názory. Jestliže se zdá být pravděpodobné, 

že veřejná reakce bude nevstřícná, může soukromí umožnit jednotlivci sdělit svoje názory 

                                                          
25

MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde, 2006, 35 s.
26 WÁGNEROVÁ, E. Právo na soukromí: Kde má být svoboda, tam musí být soukromí. In ŠIMÍČEK, V. (ed.)
Právo na soukromí. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, 49 s.
27 TAVANY, H. T. Philosophical Theories of Privacy, Implications for an Adequate Online Privacy Policy, 
Metaphilosophy, roč. 2007, sv. 38, č. 1, 5 s.
28

Viz např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, Pl. ÚS 24/2010
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pouze skupině podobně smýšlejících lidí. A po období dozrávání takoví jednotlivci můžou být 

více ochotní veřejně deklarovat svoje nepopulární názory.“ 29 Ideál totalitní společnosti 

představovala názorově monolitická společnost. Totalitní stát proto z pochopitelných důvodů 

nemohl mít zájem na výslovném deklarování práva na soukromí, jehož realizace v praxi by 

ve svých důsledcích mohla vést k formování podvratných myšlenkových proudů. Až do 

přijetí Listiny základních práv a svobod v roce 1991 náš režim proto ochranu soukromí 

prakticky (ani formálně vzato) nepřipouštěl.

2.2 Vymezení pojmu soukromí a jeho ochrany

Pojem soukromí je velmi těžké jednoznačně definovat, neboť jeho chápání je velmi 

subjektivní a současně závislé na faktoru místa a zejména pak času. Obsah pojmu ochrany 

soukromí se proto stal předmětem mnoha definic a chápání. 

Stejně jako je tomu u všech pokusů o definice, problematickým bodem definice

pojmu soukromí se obecně jeví být buď tendence k přílišné obecnosti, nebo naopak přílišný 

kazuistický přístup podmíněný časovou a místní určeností či společenskou příslušností toho, 

kdo se o definici pokouší. Ani jedno z uvedených hledisek přitom plně nevystihuje 

mnohovrstevnatou realitu. Jako ideální se proto zřejmě jeví kombinace obou hledisek, a to 

v zájmu dosažení nejvyšší možné míry popisnosti.

Autoři Richard Clayton a Hugh Tomlinson definují soukromí prostřednictvím jeho 

vymezení jako agregátu různých složek, jež tvoří obsah soukromí a práva na něj. Podle nich 

jsou jimi např. právo na zachování důstojnosti a duševní integrity člověka, na ochranu před 

neoprávněným šířením podobizny, na kontrolu osobních údajů, na rozvíjení citových vztahů 

s jinými lidmi, právo proti neoprávněnému pronikání médií a právo být ponechán o samotě 

                                                          
29 GAVISON, R. Privacy and the Limits of Law. In The Yale Law Journal, Volume 89, Number 3, 1980, 450 s.
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atd. Současně však autoři konstatují, že uvedený výčet nelze považovat za úplný.30 Jak již 

bylo naznačeno výše, „případová“ metoda definice má své limity, a to z důvodu rezignace na 

vymezení obecných pojmů, jež by byly schopny obsáhnout realitu v její celistvosti.

Autor Lillian BeVier v podobném duchu jako posledně uvedení autoři tvrdí, že 

soukromí je pojem podobný chameleónovi, protože nevytváří koherentní jednotu, ale používá 

se k označování velmi rozmanitých hodnot, od důvěrnosti osobních informací až po 

reprodukční autonomii. 31 Autor Judith Jarvis Thomson naproti tomu uvádí, že typické pro 

právo na soukromí je to, že nikdo nemá jasnou ideu, co je to vlastně soukromí a současně 

tvrdí, že domnělé zásahy do soukromí jsou ve skutečnosti zásahy do majetkových práv či do 

osobnostních práv.32

Autor Karel Klíma pojímá ochranu soukromí z hlediska sociálně – psychologického, 

když uvádí, že ochrana soukromí představuje „ochranu subjektivně vyjádřené představy o 

soukromém životě člověka, v širším slova smyslu může spočívat i v ochraně širšího okolí 

bezprostředně navazujícího na životní potřeby a zájmy dané osoby a především spjaté 

s rodinou, přáteli, apod.“33  V souvislosti s uvedenou definicí však lze snadno namítat, zda 

může být předmětem právní ochrany něco tak těžce uchopitelného a proměnlivého jako je 

„subjektivně vyjádřená představa“, nechceme-li se pouštět na pole právní „nejistoty“.

Mezinárodní dokumenty, ústavní texty či zákony kteréhokoliv státu pojem soukromí 

zpravidla nijak nedefinují. Na přesnou, taxativní definici soukromí rezignovala i soudní 

                                                          
30 CLAYTON, R., TOMLINSON, H. Privacy and Freedom of Expression. Oxford: Oxford University Press, 
2001, 3 s.
31

LILLIAN R. BEVIER: Information About Individuals in the Hands of Government: Some Reflections on 
Mechanisms for Privacy Protecion. In William & Mary Bill of Rights Journal, 1995, Vol. 4, 458 s. Uvedeným 
příkladem v podobě „reprodukční autonomie“ autor odkazuje k judikatuře Nejvyššího soudu USA, jež vyvodila 
z obecného práva na soukromí právo těhotné ženy na provedení potratu.
32

THOMSON, J. J. The Right to Privacy. In SCHOEMAN, F. D. (ed.). Philosophical dimensions of privacy: an 
anthology. Cambridge 1984, 272 s.
33

KLÍMA, K. Ústavní právo. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, 286 s.
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judikatura jak soudů národních, tak mezinárodních. A to i přesto, že úloha judikatury 

vyplňovat mezery v psaném právu je zcela nenahraditelná. 

Evropský soud pro lidská práva zdůraznil v případu Niemietz versus Německo34, že 

nepokládá za možné ani vhodné formulovat vyčerpávající definici soukromí ani jejích složek. 

Své stanovisko odůvodnil tak, že v jeho pojetí je soukromí dynamickou kategorií, která se 

vyvíjí a může se obohacovat o další složky vzhledem k době, prostředí, společenské situaci, 

kultuře a dalším objektivním prvkům a souvislostem, v níž daná osoba žije. Konkrétní 

podoba soukromí je pak zpravidla určena judikaturou soudů v jednotlivých případech. 

Z těchto důvodů bývá právo na soukromí či soukromý život charakterizováno jako právo 

soudní, vzhledem k tomu, že jeho obsah je určován hlavně judikaturou soudů, a to především 

ústavních a mezinárodních.35

Lze uzavřít, že koncept soukromí je velice specifický, neboť jeho vnímání je 

subjektivní pro každého jednotlivce i celé společnosti a současně proměnlivé v čase. Jedná se 

o pojem značně široký a elastický, a proto těžce uchopitelný. Soukromí de facto představuje 

svazek určitých dílčích práv a svobod, jež chrání osobnost člověka, přičemž se jedná o časově 

proměnlivou hodnotu. Pokud bychom se měli uchýlit k obecné definici, pak soukromí 

představuje prostor v životě jednotlivce, kam nikdo nesmí zasahovat bez jeho souhlasu, 

ledaže je zde zákonný důvod opřený o objektivní společenský zájem.

Pro komplexnost doplňme pojednání o definici pojmu soukromí z pohledu Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, dle něhož soukromí představuje osobní, intimní sféru člověka v jeho 

integritě, která zahrnuje všechny projevy osobnosti konkrétního a jedinečného lidského tvora. 

                                                          
34 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz vs. Německo, stížnost č. 
13710/88 nebo dále např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 1. 2003 ve věci Peck v. 
Spojené království, stížnost č. 44647/98.
35 MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu, Praha: Linde, 2006, 20 s.
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Pojem soukromí obsahuje rovněž hmotný i myšlenkový prostor jednotlivce, součástí 

soukromého života je i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi.36

Mezi práva, která právo na soukromí fakticky zastřešuje, bývá obecně řazeno právo na 

nedotknutelnost obydlí, právo na ochranu listovního tajemství, právo na rodinný život a jeho 

ochranu, právo na zachování důstojnosti člověka, na ochranu před neoprávněným šířením 

jeho podobizny, právo na ochranu osobních údajů, ale i právo na rozvíjení sociálních vztahů, 

a jako takové je dynamickou kategorií, jež se vyvíjí v průběhu času v závislosti na vývoji 

společnosti.37

Okruh hodnot, jež spadají pod pojem soukromí, se neustále rozrůstá – vedle tradičních 

práv shora uvedených můžeme v odborné literatuře najít zmínky o uznání práva na ochranu 

před reklamou jako další nové složky práva na soukromí. 38 Evropský soud pro lidská práva 

např. deklaroval, že pod pojem práva na soukromí spadá i právo na ochranu před 

poškozováním životního prostředí emisemi, hlukem apod., když konkrétně uvedl: „Poškození 

životního prostředí emisemi, hlukem atp. představuje neoprávněný zásah do soukromí a 

rodinného života.“ 39

Oproti původnímu pojetí, dle něhož bylo soukromí chápáno jako sféra života 

jednotlivce, do níž nesmí nikdo zasahovat bez jeho souhlasu, ledaže by k tomu měl zákonný 

důvod 40 , došel Evropský soud ve své judikatuře k podstatně širšímu chápání konceptu 

                                                          
36 Viz. Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2009. Vydáno 
2009. [online, cit. 12. 9. 2012] Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_6.pdf
37 Skutečnost, že míra ochrany osobních údajů je závislá na stupni vyspělosti dané společnosti, dokládá jeden ze 
závěrů Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí, jež se konala v roce 2010 v Praze: 
„Konference prohlašuje, že ochrana osobních údajů a soukromí zůstává významným výdobytkem naší 
civilizace“. Viz.  Úřad pro ochranu osobních údajů. Rezoluce k problematice dalšího vývoje v oblasti ochrany 
osobních údajů a soukromí. Vydáno 2010 [online, cit. 12. 9. 2012] Dostupné z: 
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&submenu=689&loc=726
38 Viz. např. CLAYTON, R., TOMLINSON, H. Privacy and Freedom of Expression. Oxford: Oxford 
University Press, 2001, 2 s.
39 Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 2. 1998 ve věci Guerra a další v. Itálie, stížnost 
č. 14967/89.
40 Např. KNAPP, V. Člověk, občan a právo. Právník 1/1992, 3 s.
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soukromí a soukromého života. Přijal závěr, že obecně soukromí nelze limitovat pouze na 

vnitřní kruh, v němž jednotlivec může žít svůj soukromý život podle svých představ.

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva pojala do pojmu soukromý život ve 

smyslu článku 8 EÚLP i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s jinými lidmi, zejména členy 

rodiny a dalšími příbuznými, vztahy přátelské apod. 41  Svůj závěr odůvodnil soud tak, že 

prostřednictvím těchto vztahů si mohou lidé budovat vztahy k vnějšímu světu. Postupně šel 

Evropský soud pro lidská práva ve svém chápání soukromí ještě dále, když se vyslovil v tom 

smyslu, že pojem soukromý život zahrnuje i aktivity profesní, obchodní či sociální, resp. 

uskutečňované ve veřejném kontextu. 42 Lze rovněž poukázat na některá rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého je tento pojem třeba vztáhnout na fyzickou 

i psychickou integritu osoby včetně sexuálního života.43

Ochrana soukromí je materiálně vzájemně provázána s problematikou osobnostních 

práv, jak bylo naznačeno již v rámci výčtu jednotlivých složek práva na soukromí shora 

(právo na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti, projevů osobní povahy atd.). Tato 

souvislost je ostatně vystižena systematickým zařazením osobnostních práv a práva na 

soukromí společně v článku 10 Listiny základních práv a svobod. Ačkoliv právo na soukromí 

bývá obvykle z hlediska vztahů, jež upravuje, pojímáno jako podmnožina obecnějších práv 

osobnostních, domnívám se, že se spíše jedná o vzájemně rovnocenné instrumenty, 

představující různé aspekty problematiky ochrany autonomie jednotlivce. 

                                                          
41 K tomuto srov. např. Niemietz vs. Německo ze dne 16. 12. 1992, stížnost č. 13710/88. 
Podobně viz Doporučení č. (89)2 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro 
účely zaměstnání z roku 1989 stanoví, že respektování soukromí a lidské důstojnosti zaměstnance zahrnuje i 
jeho právo navazovat sociální vztahy na pracovišti. Viz Rada Evropy, Výbor ministrů. Doporučení č. (89) 2 
Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely zaměstnání [online, cit. 12. 
9. 2012] Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=50&submenu=53&loc=104
42 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 2. 2000 ve věci Amann v. Švýcarsko, stížnost č. 
27798/95.
43

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 3. 1985 ve věci X. a Y. v. Nizozemí, stížnost č. 
8978/80.
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Autor Karel Klíma dokládá existenci vzájemné komplementarity práv osobnostních a 

práva na soukromí konstatováním, že následky poškození cti, dobré pověsti či jména fyzické 

osoby se promítají zejména v rodinném životě, v podnikatelských, obchodních či jiných 

společenských vztazích. K porušení práv obsažených v článku 10 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod může dojít např. sdělením nepravdivých údajů o soukromí nebo rodinném 

životě konkrétní osoby ve veřejném prostoru. Důsledkem uvedení takovéto nepravdivé 

informace může následně být ohrožení občanské cti, dobrého jména, vážnosti a důstojnosti 

dané osoby na veřejnosti nebo narušit její soukromý a rodinný život (např. zveřejněním 

nepravdivých okolností z intimního života, zásahem do rodiny – odejmutím např. dítěte 

z péče při absenci skutečných relevantních důvodů, ať už zákonných nebo faktických).44

Zjednodušeně řečeno, zásahy do osobnostní sféry se mohou v konečné fázi promítnout 

v soukromých vztazích a vice versa.

Jedním z aspektů ochrany soukromí je možnost jednotlivce svobodně rozhodovat, 

které osobní informace z jeho života budou zveřejněny. Frederick Schauer k tomuto uvádí, že 

ochrana soukromí předpokládá rovněž „právo kontrolovat fakta o svém vlastním životě“.45

Existenci uvedeného aspektu ochrany soukromí přímo v právním řádu ČR ve své 

judikatuře výslovně uznal i Ústavní soud ČR 46, vycházeje přitom z judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva: „Právo na respekt k soukromému životu zahrnuje i garanci 

sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování jednotlivce o sobě samém. Jinými slovy, právo 

na soukromí garantuje rovněž právo jednotlivce rozhodnout podle vlastního uvážení zda, 

popř. v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých okolností mají být skutečnosti a 

informace z jeho osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům. Jde o aspekt práva na 

soukromí v podobě práva na informační sebeurčení, výslovně garantovaný čl. 10 odst. 3 
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KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, 2005, 678 s.
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SCHAUER, F. Internet Privacy and the Public-Private Distinction, 38 Jurimetrics 555 (1998), 556 s.
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Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10
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Listiny. Právo na informační sebeurčení je tak nezbytnou podmínkou nejen pro svobodný 

rozvoj a seberealizaci jednotlivce ve společnosti, nýbrž i pro ustavení svobodného a 

demokratického komunikačního řádu.“

Chápeme-li samotné soukromí jako možnost kontroly nad svými osobními 

záležitostmi, pak lze vyvodit, že uvedeme - li informace o sobě určitým osobám na základě 

vlastního svobodného rozhodnutí, nejedná se o ztrátu kontroly nad těmito informacemi, nýbrž 

o způsob výkonu této kontroly. Jestliže například zcela dobrovolně odhalíme své soukromí či 

osobní informace, půjde stále o realizaci práva na soukromí, resp. práva na informační 

sebeurčení coby jednoho z aspektů práva na soukromí. Problém nastává ovšem v momentě, 

kdy ztratíme kontrolu nad dalším nakládáním s našimi osobními údaji ze strany osob, jimž 

jsme údaje poskytli dobrovolně. Aniž by byly údaje jejich prostřednictvím 

zpřístupněny dalším nepovolaným subjektům, lze soudit, že omezení naší kontroly nad 

informacemi spočívá již v naší nevědomosti o tom, kdo, kdy či jakým způsobem získal či 

mohl získat přístup k informacím, jež se nás týkají.47 Naše soukromí pak může být omezeno i 

za situace, kdyby s našimi údaji nebylo nijak dále nakládáno. Už jen na základě faktu, že naší 

vlastní nevědomostí ztratíme moc nad dalším nakládání s osobními informacemi, jež se nás 

týkají, dochází potencionálně k narušení našeho práva na soukromí. 48

Vyjdeme-li z premisy, že každý jednotlivec si určuje dobrovolně rozsah svého 

soukromí, lze konstatovat, že i zákazy porušování soukromí je třeba posuzovat ve vztahu 

k chráněným subjektům. Zjednodušeně řečeno, jinak budeme vnímat zásahy do soukromí u 

„soukromých“ osob a jinak naopak u osob veřejně působících, např. u politiků, sportovců, 

                                                          
47

K tomuto srov. de BRUIN, B. The Liberal Value of Privacy. In Law and Philosophy, 2010, Vol. 29, 517 s.
48 K tomuto srov. GAVISON, R. Privacy and the Limits of Law. In The Yale Law Journal, Volume 89, Number 
3, 1980, 427 s.
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umělců apod.49 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva vychází z koncepce, že sféra 

soukromí, kterou je třeba chránit před zveřejňováním údajů je užší za situace, kdy jde o 

veřejného činitele, a naopak širší co se týče práva na informace o něm, ve srovnání 

s ostatními jednotlivci. Uvedené osoby již tím, že se rozhodli vykonávat činnost, jež je spjata 

se zájmem veřejnosti, vyslovili konkludentně souhlas se zásahy do svého soukromí a musejí 

tedy nutně počítat se sníženým prahem své vlastní „nedostupnosti“. Můžeme uzavřít, že 

rozsah zákazu porušování soukromí je podmíněn rozsahem, jakým si jednotlivec vymezí vůči 

veřejnosti hranice svého tzv. informačního sebeurčení.

Z hlediska koncepčního pojetí soukromí chápe autor Jan Filip v této souvislosti čtyři 

kruhy obrany, resp. prahy nedostupnosti soukromí:

 první končí na prahu veřejnosti např. u veřejných osob (public figure),

 další u soukromých osob (private figure), kde ale zahrnuje např. i 

problematiku vztahů na pracovišti,

 poté je to otázka rodinného kruhu a 

 konečně je to otázka posledního nedotknutelného intimna, po kterém obecně 

řečeno nemá být nic ani rodičům nebo dětem (kam rozhoduji jen já, koho 

vpustím, kde jsem tak řečeno svrchovaný).50

Z hlediska vymezení míry soukromí můžeme jednotlivé sféry života zjednodušeně 

rozdělit na sféru veřejnou, soukromou a intimní. Komplexní pohled na soukromí pak najdeme 

v nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 517/99, jenž svým závěrem vychází 

z judikatury Evropského soudu pro lidská práva: „Stát má závazek zajistit, aby vztahy 

                                                          
49 Srov. s nálezy Ústavního soudu ČR ze dne 15. 3. 2005 ve věci sp. zn. I. ÚS 367/03 (Rejžek v. Vondráčková), 
ze dne 4. 4. 2005 ve věci sp. zn. IV. ÚS 146/04 (Šlouf v. Respekt) nebo ze dne 11. 11. 2005 ve věci sp. zn. I. ÚS 
453/03 (Zeman v. Březina) nebo například rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 1986 ve věci Lingens proti Rakousku, 
stížnost č. 9815/82
50

FILIP, J. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí. In ŠIMÍČEK, V. (ed.) Právo na soukromí.
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, 16 s.
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vyplývající z práva na soukromí, tj. vztahy příbuzenské a jiné vztahy sociální, vztahy morální 

a případně i související vztahy materiální, jenž jsou spojeny s rodinným životem a 

soukromím, mohly normálně fungovat a rozvíjet se. Je tedy úlohou zákonodárce, aby 

jednotlivým složkám tohoto práva, resp. tomuto právu jako celku poskytl adekvátní ochranu.“

Podobně autor Pavel Mates v souladu se shora citovaným judikátem Ústavního soudu 

ČR 51 strukturuje pojem soukromí, když jej chápe „jednak v užším smyslu, jako ochranu 

subjektivně vytvářené představy o soukromém životě, jednak v širším smyslu, jakožto 

ochranu rozsáhlého okolí, které bezprostředně navazuje na životní zájmy a potřeby osoby 

představované zejména rodinou, příbuznými, přáteli apod. Funkcí právní ochrany soukromí 

je vytvořit potřebnou bariéru před jakýmkoli škodlivými vlivy zvenčí, tedy jak ze strany 

veřejné moci, tak ze strany soukromých subjektů. I z tohoto pohledu má právo na soukromí 

dvě dimenze: předně jde o intimní sféru, kam se má člověk možnost uchýlit a bránit ji vůči 

těm, jímž sem není povoleno vstupovat a dále oprávnění zvolit si způsob života, v němž je 

obsažena i možnost navazování nejrůznějších vztahů s okolním světem, souvisejících 

s osobností člověka (např. vztahy pracovní, rodinné a sexuální).“ 52

Pro komplexnost dodejme, že chráněnými subjekty z hlediska práva na soukromí jsou 

pouze fyzické osoby, nikoli osoby právnické. V dané souvislosti Ústavní soud ČR v nálezu 

sp. zn. IV. ÚS 528/98, deklaroval, že právnická osoba nemá aktivní legitimaci k podání 

ústavní stížnosti pro porušení článků 7 a 12 Listiny základních práv a svobod a článku 8 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, protože z charakteru práv 

garantovaných uvedenými články vyplývá, že v rámci domovních prohlídek mohou být 

porušena pouze základní práva a svobody fyzických osob, nikoliv právnických, byť se mohou 
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II ÚS 517/99
52 MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, 16 s.
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dotýkat obchodních aktivit soukromých osob.53 Zde uveďme pro srovnání příklad z americké 

soudní praxe, a sice případ americké společnosti Dow Chemical, která v roce 1986 zvítězila 

v soudním sporu nad americkým ministerstvem životního prostředí, jež monitorovalo 

dodržování zákona o čistém ovzduší pomocí přeletů svých letadel nad zařízením společnosti. 

Soud rozhodl, že společnost produkující nejnebezpečnější chemické látky má podle čtvrtého 

dodatku americké ústavy právo na soukromí. 54 Uvedený případ vhodně ilustruje pro 

americkou právní kulturu typickou zvýšenou citlivost vůči jakýmkoliv zásahům státu do 

soukromé sféry. Koncept primátu jednotlivce před státem má zřejmě historické kořeny již 

z dob americké války za nezávislost.

2.3 Ochrana osobních údajů jako součást ochrany   

          soukromí

Prvotně bylo právo na soukromí chápáno, jak již bylo výše uvedeno, pouze v jeho 

prostorové dimenzi coby právo být ponechán o samotě ve svém příbytku.55 Postupně bylo 

uvedené pojímání práva na soukromí obohaceno o jeho nový aspekt, a sice aspekt sociální ve 

smyslu práva na svobodnou, nikým nerušenou tvorbu sociálních vztahů (v manželství a 

v rodině)56. V důsledku nových hrozeb pro soukromí, jež vznikly v souvislosti s rozvojem 

informačních technologií, ukázala se zde potřeba chránit i další jeho dimenze, což vedlo 

k uznání existence práva na ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů tak navazuje na 

                                                          
53

Podobně viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 5. 2001, sp. zn. III. ÚS 35/01

54 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 19. 5. 1986 ve věci Dow Chemical v. USA, 476 U.S. 227 (1986)
55 Viz. WARREN, S. D., BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. In Harward Law Review 4/1890, č. 5, 193 –
220 s. 
56 Viz. např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz v. Německo, 
stížnost č. 13710/88.
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ochranu soukromí v tradičním slova smyslu a dále ji rozvíjí. Současně je patrné, že samotný 

pojem soukromí prodělává zásadní transformaci 57, blíže viz předchozí kapitola 2.2.

Mezi jednotlivé složky soukromí náleží i ochrana osobních údajů. Shromážděním či 

jiným zpracováním informací o určité osobě může totiž u správce takových údajů vzniknout 

obraz o soukromém či intimním životě osoby, jíž se data týkají, čímž může fakticky dojít 

k porušení jejího soukromí. Právo na ochranu osobních údajů tedy představuje užší kategorii 

ve vztahu k právu na soukromí: poskytuje se jím ochrana soukromí před zásahy, které jsou 

způsobeny shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

Ochrana osobních údajů stejně jako ochrana soukromí v tradičním slova smyslu mají 

shodnou funkci, a sice zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti.58

Nástroje ochrany se však v obou případech liší. Právo na soukromí je založeno na garanci, že 

do záležitostí jednotlivce nebude rušivě zasahováno. Naopak efektivní ochrana osobních 

údajů především vyžaduje, aby stát přijal takové právní normy, jež zaručují průhlednost 

postupu těch, kdo s osobními údaji nakládají. Ochrana osobních údajů je tedy nástrojem 

transparentnosti a v tomto smyslu se stává prostředkem kontroly moci. 59 Z dosavadního 

vývoje právní úpravy ochrany osobních údajů lze soudit, že prvek transparentnosti neustále 

posiluje.60

Ve srovnání s tradiční ochranou soukromí je třeba v případě ochrany osobních údajů 

zdůraznit její preventivní funkci. Zatímco nápravy porušení práva na soukromí lze docílit 

                                                          
57 Na změny v pojetí soukromí poukazuje autorka Patricia Meyer Spacks, když zaznamenává rozdíly 
mezi dosavadním nápisem „Nerušit“ a nápisem „Prosím, soukromí“, který můžeme nalézt v hotelech v USA. 
První pokyn odráží dosavadní pojímání jednotlivých aspektů soukromí (chci mít klid, relaxovat apod.), zatímco 
druhý pokyn vyjadřuje dle autorky nové pojetí soukromí v jeho celistvosti. Viz SPACKS, P. M. Privacy: 
Concealing the Eighteen-Century Self. Chicago:  University of Chicago Press, 2003, 1 s. 

58 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10
59 MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 
7 s.
60

DE HERT, P., GUTWIRTH, S. Privacy, data protection and Law enforcement. Opacity of the individual and 
transparency of power. In CLAES, E., DUFF, A., GUTWIRTH, S. Privacy and the Criminal Law. Antwerpen, 
Oxford: Intersentia, 2006, 61-104 s.
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zákazem jednání, kterým dochází k zásahu do uvedeného práva, příp. poskytnutím 

zadostiučinění, v případě ochrany osobních údajů bude zpravidla taková forma ochrany 

nedostatečná. Toto vyplývá z povahy následků poskytnutí osobních údajů. Pokud již je 

jednou osobní údaj poskytnut, nelze takový úkon vzít zpět, není tedy možno vrátit situaci 

tam, kde byla před jeho poskytnutím. Je proto nezbytné, aby stát přijal taková opatření, 

zejména v podobě právní úpravy, která by předem vyloučila nebo zamezila neoprávněným 

zásahům. Soukromí proto může být ohroženo již samotným opomenutím státu poskytovat 

efektivní ochranu právům, a to zvlášť za situace, kdy se jednotlivec není schopen bránit 

svépomocí.

Můžeme proto rozlišovat objektivní a subjektivní stránku práva na ochranu osobních 

údajů. Objektivní stránka představuje pozitivní závazek státu přijmout takovou právní 

úpravu, jež by chránila osobní údaje jednotlivců před neoprávněnými zásahy. Ve vazbě na 

právo na informační sebeurčení se pak projevuje subjektivní stránka ve smyslu základního 

práva každého jednotlivce na možnost na základě vlastního rozhodnutí ovlivnit odkrytí a 

zveřejnění informací, jež se ho týkají.

Ústavní soud ČR vychází podobně z dichotomie pozitivní a negativní složky ve 

vztahu k právu na soukromí, přičemž inspiračním zdrojem mu je právní doktrína.61 Ústavní 

soud ČR se v nálezu sp. zn. II. ÚS 517/99 vyjádřil následovně: „Právo na ochranu osobního 

soukromí lze vymezit jako právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř. 

v jakém  rozsahu  a  jakým  způsobem  mají  být skutečnosti jejího osobního  soukromí  

zpřístupněny  jiným  (pozitivní složka práva) a zároveň se bránit (vzepřít) proti 

neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob s rovným právním postavením 

(negativní složka práva).“ 

                                                          
61

Viz KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK,  P., PLECITÝ,  V. Ochrana osobnosti.  3. vydání, 
Praha: Linde, 1996, 288 s.
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Negativní složka má charakter zdržovací a spočívá v zásadě, že stát ani jiné subjekty 

nejsou oprávněny zasahovat do soukromí jednotlivců, aniž by dotyční k tomu dali souhlas či 

zde byl pro omezení jejich práv dán zákonný důvod. Rozšíříme-li koncept pozitivní složky 

práva na soukromí dle citovaného judikátu o jeho procedurální aspekt, jak jej podává 

evropská judikatura, lze uzavřít, že pozitivní složka přiznává chráněným subjektům možnost 

kontroly nad jejich vlastními osobními údaji – a sice konkrétně právo na informace a na 

přístup k osobním údajům ve smyslu práva vědět, jaké údaje jsou o chráněné osobě 

zpracovávány, komu jsou zpřístupněny, resp. právo na jejich výmaz či opravu. Právo na 

přístup k osobním údajům (neboli v angličtině „right to access to personal data“)62, bylo 

v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva poprvé formulováno v případě Gaskin v. 

Spojené království.63

3. Mezinárodní právní úprava ochrany soukromí 

        a osobních údajů

Předmětem nadcházející kapitoly je přehled mezinárodněprávních instrumentů, jež 

představují základní stavební kameny pro ochranu soukromí a osobních údajů 

v mezinárodním kontextu a nejen v něm. Mezinárodní úpravou se nechali inspirovat i tvůrci 

Listiny základních práv a svobod, jmenovitě Evropskou úmluvou o lidských právech a 

Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Vývoj právní úpravy v českém 

prostředí tak do velké míry kopíroval vývoj ve světě. 

                                                          
62

Blíže viz OVEY, C., WHITE, R. C. A. The European Convention on Human Rights. 4. vydání, Oxford: 
Oxford University Press, 2006, 500 s.
63

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 1989 ve věci Gaskin v. Spojené království, 
stížnost č. 10454/83.
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Na mezinárodní úrovni bylo právo na soukromí poprvé deklarováno po druhé světové 

válce. Jeho uznání jako základního lidského práva bylo vedeno snahou předejít opakování 

masového zneužívání osobních údajů, ke kterému docházelo během nacistického holocaustu. 

Židovská genocida byla významně usnadněna právě díky zneužívání evidence obsahující 

údaje o náboženské příslušnosti obyvatel jednotlivých okupovaných států. 

Problematice ochrany osobních údajů se dostalo výraznější pozornosti v souvislosti s 

rozvojem informačních technologií v posledních desetiletích. Pojmosloví tradičních 

poválečných lidskoprávních katalogů tak v dnešní době může někdy vyznívat poněkud 

archaicky. Bezpochyby však můžeme smysl a funkci jejich jednotlivých ustanovení 

vztáhnout i na fenomény dnešní doby. 

Výklad o mezinárodních dokumentech otvírá téma Všeobecné deklarace lidských 

práv a základních svobod a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jež 

vznikly na půdě Organizace spojených národů a bývají dohromady pojímány jako 

Mezinárodní listina lidských práv - jedná se tak o univerzální systém ochrany lidských práv.

3.1 Všeobecná deklarace lidských práv 

Za formální východisko ochrany soukromí lze považovat Všeobecnou deklaraci 

lidských práv z roku 1948, jež nebyla pro státy v době svého vzniku závazná64, nicméně dnes 

ji můžeme považovat za součást obyčejového mezinárodního práva.65

V článku 12 najdeme deklaraci práva na soukromí, jež je uznáno jako základní lidské 

právo vyplývající z přirozenosti lidského bytí: „Nikdo nesmí být vystaven svévolnému 

                                                          
64 Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata jako rezoluce Valného shromáždění OSN č. 217A (III) ze dne 
10. 12. 1948. 
65 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. dopl. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2011.
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zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na 

svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo 

útokům.“ Citované ustanovení tak vychází z tradičního pojímání soukromí v jeho prostorové 

či sociální dimenzi. 

3.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

V roce 1966 byly na půdě OSN uzavřeny následující pakty, mající statut 

mezinárodních smluv: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech66. OSN posléze přijala Opční protokol 

k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jež garantuje jednotlivcům 

oprávnění obracet se na kontrolní orgán – Výbor pro lidská práva – se stížnostmi na porušení 

lidských práv ze strany jednotlivých států. 

Z hlediska předmětu práce by neměl naší pozornosti uniknout článek 17 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jenž stanoví ve svém odst. 1 

negativní vymezení práva na soukromí, a sice že „Nikdo nesmí být vystaven svévolnému 

zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na 

svou čest a pověst.“. V odst. 2 je pak deklarována jeho pozitivní složka:  „Každý má právo 

na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.“

Srovnáme - li znění čl. 12 Všeobecné deklarace a čl. 17 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech, můžeme uzavřít, že znění příslušných ustanovení je 

v obou případech prakticky totožné. Výjimečnost Mezinárodního paktu oproti Všeobecné 

deklaraci tkví především v jeho závaznosti pro státy, jež jej ratifikovaly – tyto tvoří přibližně 

                                                          
66 Viz vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech a o Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
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dvě třetiny všech států světa.67 Další jeho přínos tkví v zavedení kontrolního mechanismu 

závazného pro státy, jež kromě Paktu ratifikovaly i Opční protokol.68

3.3 Evropská úmluva o lidských právech

Významný právní instrument v oblasti ochrany osobních údajů představuje Úmluva 

o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsaná na úrovni Rady Evropy v Římě roku 

1950 69 (dále jen „EÚLP“, příp. „Úmluva“), jež je současně základním dokumentem 

regionálního systému ochrany lidských práv. Na rozdíl od dokumentů vzniklých v rámci 

Organizace spojených národů (viz. kapitoly 3.1 a 3.2) je úprava v EÚLP podrobnější a 

zároveň efektivnější co do prováděcích mechanismů, jež poskytuje.

Ve vztahu k problematice ochrany dat se váže čl. 8 odst. 1, jímž byla potvrzena 

existence univerzálního práva na soukromí a jeho ochranu coby přirozeného lidského práva: 

„Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence“. Ve srovnání s čl. 12 Všeobecné deklarace lidských práv, jež používá 

formulaci „zasahování do soukromého života“, můžeme registrovat v čl. 8 EÚLP formulační 

rozdíl, když mluví o „respektování soukromého života“. Rozdílná formulace však nemá 

zřejmě žádné praktické důsledky. Přesný obsah pojmu soukromí dle čl. 8 EÚLP byl vymezen 

poměrně rozsáhlou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, blíže viz kapitola 2.2. 

                                                          
67 Dosud ratifikovalo Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 167 států světa. Viz Organizace 
spojených národů. Sbírka smluv OSN (United Nations Treaty Collection) [online, cit. 10. 7. 2012] Dostupné z:
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
68 Dosud ratifikovalo Opční protokol 114 států světa. Viz Organizace spojených národů. Sbírka smluv OSN
(United Nations Treaty Collection) [online, cit. 10. 7. 2012] Dostupné z:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en

69 Viz Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. Evropská úmluva o lidských právech
má v českém právním řádu aplikační přednost před zákonem, viz čl. 10 Ústavy ČR „Vyhlášené mezinárodní 
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního 
řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“
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Soukromí však není v EÚLP deklarováno jako absolutní hodnota ve smyslu, že by za 

všech okolností vylučovalo jakékoliv zásahy. Úmluva určila výslovně podmínky, za nichž 

mohou orgány veřejné moci zasahovat do práv zakotvených v čl. 8. V odst. 2 čl. 8 pak 

nacházíme právní podklad pro zásahy státu do práva na soukromí: „Státní orgán nemůže do 

výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné 

v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského 

blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných“. 

V souladu s principy demokratického právního státu jsou zásahy do práv v zásadě 

možné jen na základě zákona a jde-li současně o opatření nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu

země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví (zde je míněna oblast 

vertikálních vztahů) a dále, pokud je to v demokratické společnosti nezbytné v zájmu

morálky nebo práv a svobod jiných (tato část ustanovení tedy míří naopak do rámce 

horizontálních právních vztahů).

Všechny Úmluvou stanovené podmínky musí být přitom splněny současně, aby bylo 

možno zásahy považovat za oprávněné. Jednou z kumulativních podmínek je, že Úmluvou 

předvídané situace opravňující k zásahům do chráněných práv musí být podrobněji vymezeny 

prostřednictvím zákona. V zájmu naplnění principů právního státu je přitom nezbytné, aby 

příslušná zákonná ustanovení byla dostatečně určitá a jasná. 70 Při posuzování, zda jsou 

splněny podmínky k zásahu do chráněného práva, je třeba postupovat dle testu 

                                                          
70

Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 2. 2000 ve věci Amann versus Švýcarsko, 
stížnost č. 27798/95, v němž soud konstatoval, že zákonem nebyly dostatečně přesně vymezeny podmínky a 
rozsah nařízení odposlechů.
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proporcionality. 71 Evropský soud pro lidská práva v několika případech judikoval 72 , že 

zmocnění k zásahům do soukromí nemohou být svévolná. Zdůraznil přitom nutnost 

zachování principu proporcionality: zásahy do právem chráněných hodnot musejí být 

uskutečněny pouze v míře, která co nejméně naruší soukromí, přičemž zároveň bude možno 

naplnit daný sledovaný legitimní cíl. Omezení práv musí být zásadně přiměřené vůči 

chráněným právům a musí být vykládána restriktivně. 73 Posouzení zachování principu 

proporcionality je přitom vždy závislé na konkrétních skutkových okolnostech daného 

případu, kdy hlavními kritérii hodnocení bude především povaha chráněného práva či 

legitimnost cíle sledovaného zásahem.

Případná opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí svými 

negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto 

opatřeních. Jakákoli omezení jsou zásadně připuštěna pouze jakožto výjimka z principu 

neomezeného výkonu práv a svobod a proto je třeba vždy vykládat zužujícím způsobem.

Případné zásahy státní moci do této sféry nesmí překročit meze nezbytnosti, a proto musí 

existovat systém adekvátních a dostatečných záruk, skládající se z odpovídajících právních 

předpisů a účinné kontroly jejich dodržování.74

Naplnění všech shora uvedených podmínek by měly vždy v jednotlivých případech 

dozorovat příslušné orgány veřejné moci a v poslední instanci by je měly posuzovat nezávislé 

                                                          
71

K testu proporcionality viz např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94 nebo 
nález ze dne 26. 6. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08 nebo HŐLLANDER, P. Filozofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.
72 Např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a ostatní versus 
Německo, stížnost č. 5029/71, nebo rozhodnutí ze dne 29. 4. 2002 ve věci Pretty versus Spojené království, 
stížnost č. 2346/02.
73

SUDRE, F. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno, 1997, 125 s. nebo SCHROM, V. A. Několik 
poznámek k omezení práv a svobod zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech z důvodů bezpečnosti, 
sborník: Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 1. září 2001. Brno, 2002, 85-86 s.
74

Viz např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone versus Spojené 
království, stížnost č. 8691/79
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soudy. Analýza přípustnosti zásahu do soukromí vyžaduje velice citlivý přístup75, při kterém 

je třeba vzájemně vyvažovat protikladné zájmy jednotlivce a společnosti. Ideálním řešením 

by pak mělo být nalezení spravedlivé rovnováhy mezi právem jednotlivce na soukromí a 

zájmy jiných osob či veřejným zájmem.76

Judikaturou Evropského soudu pro lidská práva bylo dovozeno, že právo na soukromí 

dle čl. 8 Úmluvy v sobě zahrnuje jednak pozitivní složku ve smyslu závazku státu přijmout 

takovou právní úpravu, jež by zamezila neoprávněným zásahům77, resp. zajistit efektivní 

ochranu chráněného práva78 a jednak negativní složku ve smyslu zákazu neoprávněných 

zásahů státu do ochrany soukromí ve smyslu čl. 8 odst. 2.79 Pregnantně pozitivní a negativní 

složku práva na soukromí vyjádřil Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09: 

zákonodárcem nesmí být vykonáno „ani příliš mnoho“ (negativní složka ochrany základních 

práv), ani „příliš málo“ (pozitivní složka ochrany základních práv).

Postupně se v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva prosadila koncepce, že 

právo na soukromí musí být chráněno nejen ve vztazích vertikálních, tj. ve vztazích 

jednotlivec versus stát, ale i ve vztazích horizontálních, tj. ve vztazích mezi soukromými 

subjekty navzájem.80 Vývoj judikatury Ústavního soud ČR kopíruje do jisté míry vývoj 

                                                          
75

Srov. např. s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod: „Při používání ustanovení o mezích základních 
práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným 
účelům, než pro která byla stanovena.“
76

Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 12. 1982 ve věci Young, James a Webster v. 
Spojené království, stížnost č. 7601/76 a č. 7806/77, nebo nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 2. 2000, sp.zn. I. 
ÚS 156/99
77

Viz např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 12. 1982 ve věci Young, James a Webster 
v. Spojené království, stížnost č. 7601/76 a č. 7806/77. Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze 
vypozorovat, že státům přiznává ochrannou funkci ve vztahu k právu na soukromí ve stále širším měřítku.
78 Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 1989 ve věci Gaskin v. Spojené království, 
stížnost č. 10454/83, v němž se ESLP vyslovil, že stát musí zajistit přístup jednotlivcům k osobním údajům, jež 
se jich týkají.
79Viz rozhodnutí ESLP ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. and Marper v. Spojené království, stížnost č. 30562/04 a 
30566/04, v němž byla vyslovena zásada zákazu neoprávněného uchovávání osobních údajů státem.
80

Uvedené hledisko zaujalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy v rezoluci č. 428 z roku 1970. V odst. C7 se 
uvádí, že čl. 8 EÚLP by měl plnit funkci ochrany nejen před státem, ale i před osobami soukromého práva. 
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judikatury evropské, neboť i Ústavní soud ČR zaujímal oproti dnešku původně názor, že 

možnost ochrany soukromí musí být zajištěna jen ve vztahu k orgánům veřejné moci.81

V čl. 10 EÚLP je zakotveno právo na svobodu projevu, jež bývá kladeno do opozice 

proti právu na ochranu soukromí, neboť realizace jednoho z práv může v mnoha případech 

vylučovat realizaci práva druhého. Právo na svobodu projevu může být stejně jako právo na 

soukromí za Úmluvou předpokládaných podmínek omezeno. Do obou uvedených práv 

mohou orgány státu zasahovat jen na základě zákona a je-li to v demokratické společnosti 

nezbytné na ochranu taxativně vypočtených zájmů. Ve vztahu k právu na ochranu osobních 

údajů se možnost omezení práv na základě zákona projevuje ambivalentně. Zatímco čl. 8 

dává možnost, aby byly zákonem upraveny oprávněné zásahy státu do práva na soukromí, 

resp. práva na ochranu osobních údajů, v případě čl. 10 se ocitá ochrana osobních údajů ve 

formě jednoho z chráněných zájmů, jež může být podkladem pro omezení práva na svobodu 

projevu.82

Význam Úmluvy tkví zejména v zavedení efektivního prováděcího systému.83 Na 

základě Úmluvy mohou příslušné orgány vydávat rozhodnutí závazná pro jednotlivé státy a 

současně zavádí možnost individuálních stížností jednotlivců pro porušení Úmluvy. Závazná 

je jen pro ty státy, jež ji ratifikovaly, přičemž tyto musí zajistit práva garantovaná Úmluvou a 

podrobit se mezinárodnímu kontrolnímu mechanismu, jehož pilířem je právě Evropský soud 

                                                          
81

Srov. s FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno, 1997, 83 s.

82 Čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, odst. 1: „Každý má právo na svobodu 
projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez 
zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování 
povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem.“, odst. 2: „Výkon těchto svobod, protože 
zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, 
které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní 
celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, 
ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti 
soudní moci.“

83 Srov. např. ČAPEK, J. Evropská úmluva o ochraně lidských práv. Praha: Linde, 2010.
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pro lidská práva (dále jen „ESLP“). ESLP je zmocněn k projednávání a rozhodování sporů 

týkajících se závazků, jež vyplývají z Úmluvy pro státy, jež ji ratifikovaly.84

3.4     Úmluva č. 108 na ochranu osob se zřetelem 

          na automatizované zpracování osobních údajů

Důležitý mezník v rámci mezinárodní harmonizace právní úpravy týkající se 

zpracování osobních údajů představovala Úmluva Rady Evropy č. 108, na ochranu osob se 

zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů (dále jen „Úmluva č. 108“), jež byla 

přijata dne 28. ledna 198185 ve Štrasburku.86

Jejímu přijetí na půdě Rady Evropy předcházelo vypracování studie, jejímž cílem 

bylo zjistit, do jaké míry jsou Evropská úmluva o lidských právech a národní legislativy států 

schopny zajistit ochranu soukromí v souvislosti s rozvojem moderních technologií. 87

Výsledkem studie bylo zjištění, že dosavadní právní úprava je nedostatečná, a to především 

s ohledem na rozvoj elektronických databází, přičemž s ohledem na mezinárodní pohyb 

osobních údajů se ukázala potřeba řešit i mezinárodní aspekty dané problematiky. 

V návaznosti na závěry uvedené studie přijal Výbor ministrů následující rezoluce o 

ochraně osobních údajů: rezoluci č. 73(22) zabývající se ochranou osobních údajů 
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Doposud ratifikovalo Evropskou úmluvu 47 převážně evropských států. Viz Rada Evropy. Evropská úmluva o 
ochraně lidských práv. [online, cit. 10. 7. 2012] 
Dostupné z: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=&DF=&CL=ENG
85

V souvislosti s datem přijetí Úmluvy č. 108 je 28. leden každoročně vyhlašován jako Den ochrany osobních 
údajů.
86

Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod číslem 115/2001 Sb. m. 
s.
87 Viz Rada Evropy. Explanatory Report of Convention for the protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data. [online, cit. 13. 9. 2012] 
Dostupné z: http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/108.htm
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v soukromém sektoru a rezoluci č. 74(29) zabývající se ochranou osobních údajů ve veřejném 

sektoru, jež stanovily základní principy ochrany osobních údajů. Rezoluce se staly 

východiskem jak pro právní úpravu v Úmluvě č. 108, tak i vzorem pro přijímání národních 

právních úprav v západoevropských zemích v průběhu sedmdesátých let dvacátého století.

Rada Evropy jako jedna z prvních mezinárodních organizací přijetím Úmluvy č. 108 

reflektovala zavádění moderních technologií v oblasti zpracování dat. Oproti doposud 

zmíněným mezinárodním dokumentům má konkrétnější zaměření, kdy se zabývá specifickou 

oblastí ochrany osobních údajů. V dané oblasti představuje Úmluva č. 108 dodnes základní 

pilíř, kdy její význam tkví zejména v artikulaci základních zásad ochrany osobních dat. V 

roce 2001 byla Úmluva č. 108 ratifikována Českou republikou.88

Úmluva představuje ve své výsledné podobě ucelený mezinárodní dokument, neboť

vymezila základní pojmosloví jako např. pojmy osobní údaj, subjekt osobních údajů, správce 

osobních údajů, automatizovaný soubor dat, automatizované zpracování či citlivý osobní údaj 

(viz čl. 2). V čl. 4 až 11 jsou pak zakotveny základní zásady zpracování osobních údajů, jež 

byly posléze promítnuty do směrnice 95/46/ES a jejím prostřednictvím do zákona č. 

101/2000 Sb. Jedná se konkrétně o požadavky na kvalitu shromažďovaných a 

zpracovávaných údajů (např. zásada legality a legitimity, přesnosti, přiměřenosti, 

shromažďování pouze pro stanovené legitimní účely apod.), požadavky na zajištění ochrany 

údajů před jejich zneužitím, garanci práv, jež náležejí subjektům údajů (zásada 

transparentnosti zpracování údajů, právo na opravu či výmaz nepřesných či nepravdivých 

údajů) a zásady pro předávání osobních údajů přes hranice a další. 

                                                          
88Doposud Úmluvu č. 108 ratifikovalo již 44 států světa. Rada Evropy. Úmluva č. 108 na ochranu osob se 
zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. [online, cit. 13. 9. 2012] Dostupné z: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/108.htm
K Úmluvě č. 108 mohou přistoupit členské státy Rady Evropy, a dále i nečlenské státy, jejichž přistoupení bude 
odsouhlaseno Výborem ministrů Rady Evropy na základě jejich vlastní žádosti. Tyto státy však musí dosáhnout 
úrovně ochrany osobních údajů srovnatelné s běžnou úrovní zajišťovanou v evropských státech.
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Přínos Úmluvy č. 108 spočíval i v zohlednění různých druhů osobních dat, kdy vůbec 

poprvé byl vymezen pojem citlivých osobních údajů, přičemž v terminologii Úmluvy č. 108 

byly tyto nazvány tzv. zvláštní skupinou údajů. Citlivé osobní údaje jsou údaje, jež svou 

povahou způsobují, že případný zásah do nich může zasáhnout osobnostní sféru jednotlivce 

více, než je tomu u ostatních osobních údajů, a proto zacházení s nimi vyžaduje přísnější 

režim. Dle čl. 6 Úmluvy č. 108 jsou jimi údaje o „rasovém původu, politických názorech, 

náboženském nebo jiném přesvědčení, údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života.“

Tento zvláštní režim se vztahuje kromě vyjmenovaných údajů např. i na údaje o trestní 

bezúhonnosti, resp. na údaje týkající se odsouzení za trestný čin. Jejich zvláštní povaha 

vyžaduje, aby byly zpracovávány automatizovaně jen tehdy, jestliže vnitrostátní právní řád 

stanoví vhodné záruky. 

Úmluva se vztahuje na automatizované systémy jak ve veřejném, tak i soukromém 

sektoru (čl. 3 odst. 1). Uvedená koncepce zahrnující veřejný i soukromý sektor je zcela v 

souladu se systematikou, z níž vycházely i rezoluce Výboru ministrů č. 73(22) a 74(29), jež 

představovaly východisko Úmluvy č. 108. Zahrnutí jak vertikálních, tak horizontálních 

vztahů do působnosti právní úpravy je ostatně v souladu i s koncepcí ochrany soukromí a 

osobních údajů, kterou zastává ve své ustálené judikatuře Evropský soud pro lidská práva.

Úmluva č. 108 ponechává smluvním stranám v mnoha otázkách volnost. Tak

například smluvní strany mohou zvážit, zda působnost Úmluvy č. 108 rozšíří i na instituce 

různého druhu sdružující fyzické osoby bez ohledu na jejich právní statut. Stejně tak Úmluva 

č. 108 poskytuje smluvním stranám možnost uplatnit ji i na soubory nezpracovávané 

automatizovaně, a to na základě jednostranného prohlášení. Posledně uvedenou možnost 

využila Česká republika následujícím prohlášením, jež vstoupilo v platnost dne 25. prosince 

2003: „ Česká republika prohlašuje, že podle článku 3 odst. 2 písmene c) Úmluvy o ochraně 

osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat uplatní tuto Úmluvu rovněž na 
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soubory osobních údajů, které se nezpracovávají automatizovaně.“ 89 Uvedené rozšíření 

působnosti Úmluvy č. 108 ve vztahu k České republice je zcela konformní s vnitrostátní 

právní úpravou, konkrétně s vymezením působnosti zákona č. 101/2000 Sb., jenž nabyl 

účinnosti dne 1. prosince 2000.90

Úmluva č. 108 mimo jiné zavádí mechanismy pro spolupráci mezi smluvními 

stranami. Dle článku 13 mají jednotlivé státy povinnost poskytovat si navzájem pomoc při 

provádění Úmluvy. Za tímto účelem mají smluvní strany pověřit jeden nebo více úřadů, 

jejichž název a adresu sdělí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Pověří-li smluvní strana 

více než jeden úřad, uvede ve svém sdělení působnost každého z nich. Úřady smluvních stran 

si mají navzájem poskytovat na žádost informace o svém právu a správní praxi v oblasti 

ochrany osobních údajů.

Hodné povšimnutí je dále ustanovení článku 14, dle něhož mají smluvní strany 

povinnost poskytnout pomoc subjektu údajů, který má bydliště v zahraničí. Doslovné znění 

čl. 14 stanoví: „ Každá smluvní strana poskytne pomoc kterékoli osobě, jež má bydliště 

v zahraničí, při výkonu práv stanovených jejím vnitrostátním právním řádem, podle zásad 

uvedených v článku 8 této Úmluvy.“ Dále je pak v témže článku stanoveno: „ Jestliže taková 

osoba má bydliště na území jiné smluvní strany, musí jí být umožněno podat svou žádost 

prostřednictvím úřadu určeného touto smluvní stranou.“

V roce 2001 byla Úmluva doplněna o ustanovení tzv. Dodatkového protokolu č. 1. 

Česká republika jej po předchozím vyslovení souhlasu Parlamentem ČR ratifikovala v roce 

2003.91 V Dodatkovém protokolu byla promítnuta zásada, že pro možnost poskytovat řádnou 

                                                          
89 Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/2005 Sb. m. s. Prohlášení bylo vydáno dne 24. září 2003 na 
základě souhlasu Parlamentem ČR a po podpisu prezidentem republiky.
90 Viz. § 3, odst. 2 zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: „Tento zákon se vztahuje na veškeré 
zpracování osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.“
91 Dodatkový protokol byl vyhlášen sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2005 Sb. m. s., o sjednání 
Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 
o orgánech dozoru a toku dat přes hranice. 
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a efektivní ochranu osobních údajů je nutná existence nezávislého orgánu dozoru 

zodpovědného za dohlížení nad dodržováním zásad vyplývajících z Úmluvy č. 108. Další 

z oblastí upravených Dodatkovým protokolem je oblast přeshraničního přenosu údajů do 

zemí, jež nejsou smluvními stranami Úmluvy č. 108. 

Principiálně bylo stanoveno pravidlo, že přijímající stát musí zajistit adekvátní úroveň 

ochrany srovnatelnou s úrovní úpravy ve smluvních státech. V souvislosti s tím Rada Evropy 

sleduje proces přistupování jednotlivých států k Úmluvě č. 108 a faktickou úroveň ochrany, 

jimi zajišťovanou. Kritérii hodnocení jsou pak především úroveň kvality národní vnitrostátní 

právní úpravy či existence nezávislého kontrolního orgánu dozoru. Pro státy, jež přistoupily 

k Dodatkovému protokolu, tak logicky platí omezení pro předávání osobních údajů do států, 

jež nejsou smluvními stranami Úmluvy č. 108. 

Přínos Dodatkového protokolu tkví primárně ve sjednocení kontrolních mechanismů a 

pravidel pro přeshraniční přenos údajů v jednotlivých smluvních státech. Ohledně úpravy 

přeshraničního přenosu údajů lze hodnotit jako nešťastné řešení skutečnost, že předmětná 

úprava umožňovala množství vnitrostátních odchylek, což mělo za následek neúspěch 

harmonizace příslušných pravidel v praxi.92

Na Úmluvu č. 108 navázal větší počet doporučení Rady Evropy (tzv. 

recommendations) vládám pro nakládání s osobními údaji pro specifické oblasti (např. oblast 

bankovního styku, „direct marketingu“, činnost policie nebo oblast vědeckého výzkumu).93

                                                          
92

BLUME, P. Protection of informational privacy. Copenhagen: Djøf Publishing, 2002, 193 s.
93

Doporučení č. R (85) 20 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely 
přímého marketingu
Doporučení č. R (87) 15 Výboru ministrů členským státům upravující používání osobních údajů v policejním 
sektoru
Doporučení č. R (89) 2 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely 
zaměstnání
Doporučení č. R (90) 19 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných při 
platebních a jiných souvisejících operacích
Doporučení č. R (91) 10 Výboru ministrů členským státům o sdělování osobních údajů v držení veřejných 
orgánů třetím stranám
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Uvědomění si přínosu Úmluvy č. 108 má smysl pro pochopení historické geneze 

právní úpravy na ochranu osobních údajů. Ačkoliv Úmluva č. 108 sehrála nezastupitelnou 

roli ve vývoji ochrany osobních údajů, neboť zakotvila základní principy, od nichž se odvíjejí 

zásady dnešní právní úpravy ochrany osobních údajů, měla i své limity. A to především

v podobě omezené působnosti pouze ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným 

automatizovaně. Nemohla tak pokrýt všechny oblasti, jež jsou ohroženy porušováním 

soukromí, resp. zásahy do osobních údajů. Další vývoj tak musel na tyto její nedostatky 

nezbytně reagovat, na evropské úrovni zejména přijetím směrnice 95/46/ES, o níž bude 

pojednáno dále.

V dané souvislosti nelze nezmínit příklad z praxe, a sice případ Gaskin94 z roku 1989, 

jenž se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva. V dané věci orgány veřejné moci 

jednali v souladu s tehdejší britskou národní legislativou na ochranu osobních údajů, jejíž 

působnost byla v souladu s Úmluvou č. 108 omezena pouze na osobní údaje zpracovávané 

automatizovaně, nicméně Evropský soud pro lidská práva v jejich jednání shledal nesoulad 

s čl. 8 EÚLP. 

V předmětném případu se pan Gaskin domáhal přístupu do evidence vedené 

městským úřadem v Liverpoolu ve Spojeném království za účelem přiznání nároku na 

poskytování sociálních služeb. Jeho osobní záznamy byly vedeny v listinné podobě, a proto 

se na jeho případ nevztahovaly tehdejší zákony, konkrétně britský zákon na ochranu osobních 

                                                                                                                                                                                    
Doporučení č. R (92) 1 Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny 
(DNA) v rámci systému trestní justice
Doporučení č. R (95) 4 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů v oblasti 
telekomunikačních služeb, se zvláštním zřetelem k telefonním službám
Doporučení č. R (97) 5 Výboru ministrů členským státům o ochraně zdravotních údajů
Doporučení č. R (97) 18 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů shromažďovaných a 
zpracovávaných pro statistické účely
Doporučení č. R (99) 5 Výboru ministrů členským státům, týkající se ochrany soukromí na internetu
Doporučení č. R (2002) 9 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů shromažďovaných a 
zpracovávaných pro účely pojištění
Doporučení CM/Rec (2010) 13 Výboru ministrů členským státům o ochraně osob s ohledem na automatizované 
zpracování osobních údajů v souvislosti s profilováním
94

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 1989 ve věci Gaskin v. Spojené království, 
stížnost č. 10454/83.
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údajů z roku 1984 (tzv. Data Protection Act 1984), jehož působnost se v souladu s úpravou 

obsaženou v Úmluvě č. 108 vztahovala pouze na záznamy vedené automatickými prostředky. 

Městský úřad panu Gaskinovi neodpíral právo na přístup k dokumentům, jež se ho týkaly, 

nicméně nebyl zcela oprávněn přístup umožnit, neboť některé z osobních záznamů 

obsahovaly označení jeho bývalých zaměstnanců. Příslušné úředníky se nepodařilo zpětně 

vypátrat, někteří z nich odmítli udělit souhlas s poskytnutím záznamů z evidence. Pan Gaskin 

namítal, že by měl mít právo na přístup ke svým osobním údajům. Evropský soud pro lidská 

práva v daném případě uzavřel, že neposkytnutí požadovaných osobních údajů představovalo 

ze strany městského úřadu porušení čl. 8 EÚLP, a to bez ohledu na to, zda daný veřejný 

orgán jednal v souladu s tehdejší vnitrostátní legislativou. 

Současný britský zákon na ochranu osobních údajů z roku 1998 má již stanovenu širší 

působnost, a je tak v tomto smyslu zcela konformní se Směrnicí 95/46/ES, jež se oproti 

Úmluvě č. 108 vztahuje i na manuálně zpracovávané informace. Popsaný případ vhodně 

ilustruje, jak se z pravidel přijatých v souvislosti s problematikou informačních technologií 

vyvinuly časem normy, jež svou působností zahrnují i oblasti za hranicí lidských činností, jež 

byly původně impulsem jejich vzniku.

  3.5 Listina základních práv Evropské unie

Listina základních práv EU, jež vešla v platnost spolu s Lisabonskou smlouvou dne 

1. prosince 2009, je vůbec prvním lidskoprávním katalogem výslovně uznávajícím ochranu 

osobních údajů. Její přijetí je výsledkem snahy o to, aby základní práva aplikovaná na úrovni 

Unie byla sjednocena v jediném dokumentu a tím došlo ke zvýšení povědomí o nich.95

                                                          
95 Viz Evropský parlament. Závěrečné komuniké ze summitu Evropské rady, konaném v roce 1999 v Kolíně nad 
Rýnem [online, cit. 13. 9. 2012]: „Evropská rada se domnívá, že na současné úrovni rozvoje EU by se základní 
práva, aplikovatelná na úrovni Unie, měla uceleně vyjádřit v Chartě, a tak zvýraznit.“(čl. 44) Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm
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Kromě toho zde sehrála rozhodující roli pohnutka směřující k završení evropské integrace 

prostřednictvím položení konstitucionálních základů EU.

Obsahovým zdrojem Listiny jsou smlouvy Evropského společenství a mezinárodní

úmluvy (např. Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 nebo Evropská sociální 

charta z roku 1989), vychází však rovněž z ústavních tradic členských států. Shrnuje tak 

hodnoty a práva, k nimž se hlásí občané EU. Ačkoliv původní záměr spočíval ve vytvoření 

dokumentu zahrnující komplexně dosavadní problematiku lidských práv tak, jak je 

aplikována v rámci EU, Listina v sobě ve svém konečném znění nese i rysy inovativnosti. 

Novátorství Listiny spočívá např. v zakotvení práva na dobrou správu, akademických svobod 

či bioetických práv.

Listina základních práv EU je po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy právně 

závazným dokumentem, který má stejnou právní sílu jako zakládací smlouvy EU. Přestože 

přistoupení České republiky k Listině provázely značné diskuse, stala se součástí legislativy 

EU 96 a do budoucna s ní bude třeba počítat jak z hlediska interpretačního, tak z hlediska její 

přímé aplikace. 97

Listina sestává z preambule a šesti kapitol tvořících katalog lidských práv – ty jsou 

nazvány Důstojnost, Svobody, Rovnost, Solidarita, Občanská práva a Spravedlnost. Charta 

tedy nepřevzala tradiční dělení mezi právy občanskými a politickými a právy sociálními a 

hospodářskými. Z hlediska zkoumané problematiky, tj. ochrany soukromého a rodinného 

života a ochrany osobních údajů, jsou relevantní články 7 a 8, jež jsou začleněny do kapitoly 

II, mezi „Svobody“. Vzhledem k vzájemné provázanosti pojmů svoboda a soukromí (viz 

                                                          
96 Listina byla vyhlášena dne 7. prosince 2000 na zasedání Evropské rady v Nice, opětovně vyhlášena 
v pozměňujícím znění dne 12. 12. 2007 na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

97 Blíže viz např. ŠTURMA, P. Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou 
republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out). Právní rozhledy, sv. č. 6, 2010, 191-194 s.
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kapitola 2.1) lze soudit, že zařazení ochrany soukromí a osobních údajů v této kapitole 

Listiny má své opodstatnění. 

Ochrana soukromého a rodinného života sdílí v kapitole II. zařazení s právem na 

svobodu a bezpečnost, právem uzavřít manželství a založit rodinu, svobodou myšlení, 

svědomí a náboženského vyznání, svobodou projevu a šíření informací, svobodou 

shromažďování a sdružování, svobodou umění a věd, právem na vzdělání, svobodou zvolit si 

povolání a pracovat, svobodou podnikání, právem na majetek, právem na azyl a ochranou při 

odsunu, vyhoštění nebo vydání.

Čl. 7 představuje obecné ustanovení ve vztahu k čl. 8, když stanoví: „Každý má právo 

na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.“ Citované 

ustanovení je vyjádřením komplexního pojetí soukromí coby agregátu různých dílčích práv. 

V čl. 8 pak nacházíme speciální ustanovení ve vztahu k čl. 7, a sice úpravu práva na ochranu 

osobních údajů: 1. „Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.“; 2. 

„Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě 

souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného 

zákonem.“;  3.  „Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.“ 

V čl. 8 Listiny můžeme registrovat posun ve vztahu k historicky starším 

mezinárodním dokumentům o lidských právech, kdy Listina reflektuje odpovídajícím 

způsobem společenskou změnu v podobě rozvoje moderních technologií, která nově 

vyžaduje specifickou ochranu před zásahy způsobené zpracováním osobních údajů. Ochrana 

osobních údajů je tak současně na úrovni Evropské unie prohlášena za univerzální základní 

lidské právo 98 99 , jež je garantováno v souladu s principem rovnosti každému. 100 Listina 

                                                          
98 Tzv. právo na informační sebeurčení uznal jako základní lidské právo již dříve německý ústavní soud, a to 
v průlomovém rozsudku ze dne 15. prosince 1983, 65 BVerfGE 1, částečně přeloženo v KOMMERS, D. The 
Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Duke University Press, 1989, 332 – 336 s. 
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prostřednictvím čl. 8 dále deklaruje základní principy ochrany osobních údajů v EU, přičemž 

obsahově vychází ze směrnice 95/46/ES a z Úmluvy čl. 108. 

Základní principy zahrnují především zásadu legality zpracování osobních údajů, jež 

vyžaduje zpracování osobních údajů za legitimním a předem stanoveným účelem. Jednou z 

podmínek legality je rovněž souhlas subjektu údajů či zákonem podložený důvod 

zpracování. 101 Dále jsou v čl. 8 vyjádřena základní práva subjektů údajů ve vztahu ke 

zpracovávaným údajům, jež se jich týkají -  jedná se o tzv. právo na informační sebeurčení, 

jež v sobě zahrnuje právo na přístup k osobním údajům a dále právo na jejich opravu, nejsou-

li údaje přesné či pravdivé. Konečně Listina požaduje existenci kontrolního mechanismu ve 

vztahu k dodržování pravidel na ochranu osobních údajů, zajišťovaného prostřednictvím 

nezávislého kontrolního orgánu, působícího jak na úrovni horizontálních právních vztahů, tak 

na úrovni právních vztahů vertikálních. Podmínka nezávislosti kontrolního orgánu vyplývá 

z požadavku nestranného výkonu kontroly i vůči orgánům veřejné moci, jež mají tendenci ke 

shromažďování a zpracovávání osobních údajů pokud možno v co největším rozsahu.

Ustanovení Listiny jsou určena v prvé řadě orgánům, institucím a jiným subjektům 

EU. Členským státům EU jsou určena výhradně, pokud uplatňují právo EU, nikoliv jednají-li 

ve sféře čistě vnitrostátního práva. Listina nijak nerozšiřuje oblast působnosti práva EU, 

                                                                                                                                                                                    
Ochranu osobních údajů uznal výsovně jako základní lidské právo rovněž Evropský parlament ve svém 
vyjádření k tzv. systému Safe Harbor v USA. Viz Evropský parlament. Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci. Report on the Draft Commission Decision on the adequacy of the protection 
provided by the Safe Harbour Privacy Principles. Vydáno 22. června 2000. [online, cit. 13. 9. 2012] Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequacy/0117-02_en.pdf
99 Blíže viz BYGRAVE, L. Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties (1998). 
International Journal of Law and Information Technologies 247. Kritika uznání ochrany osobních údajů coby 
základního lidského práva v rámci práva EU je podána v BERGKAMP, L. The Privacy Fallacy: Adverse Effects 
of Europe´s Data Protection Policy. In Information-Driven Economy (2002) Computer Law & Security Report 
31. 
100 Srov. např. s nadpisem kapitoly V., z něhož se podává, že některá práva jsou Listinou zaručeny pouze 
občanům EU, resp. jejím rezidentům, jak vyplývá z dalšího textu. Dále např. viz čl. 15 odst. 3 Listiny, kde je 
vymezen okruh oprávněných osob jako „státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávnění pracovat na území 
členských států“, jimž je vymezen stejný standard pracovních podmínek jako občanům EU.
101 Uvedený požadavek je zcela konformní s čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jež podmiňuje 
omezení základních práv a svobod právní úpravou na úrovni zákona.
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nevytváří nové pravomoci či úkoly EU, ani nemění pravomoci a úkoly stanovené ve 

Smlouvách.102

V čl. 52 odst. 3 Listiny je formulován minimální standard ochrany, přičemž je 

odkazováno na Evropskou úmluvu o lidských právech. Tam, kde práva obsažená v Listině 

odpovídají právům zaručeným Evropskou úmluvou, jsou jejich smysl a rozsah stejné jako ty, 

které jim přikládá Úmluva. To však na druhou stranu nebrání tomu, aby právo EU

poskytovalo v některých případech širší ochranu, než garantuje Úmluva. Můžeme proto 

konstatovat, že Listina představuje fakticky formu „nadstavby“ ve vztahu k dosavadnímu 

primátu Evropské úmluvy o lidských právech v oblasti formálně-právního zakotvení lidských 

práv.

3.6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES

Nejvýznamnějším aktem práva EU na poli ochrany osobních údajů, od něhož se 

současně odvíjí i aktuálně platná právní úprava u nás, je Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů (dále jen jako „směrnice 

95/46/ES“). Směrnice 95/46/ES obsahově navazuje na Úmluvu č. 108, jejíž pravidla však 

zpřísňuje a dále rozvádí.103 Můžeme pozorovat extenzivnější charakter úpravy obsažené ve 

směrnici 95/46/ES, neboť se neomezuje pouze na oblast osobních údajů zpracovávaných 

automaticky. 

                                                          
102

Viz čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv EU: „Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity 
určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo 
Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi, 
při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách.“
103 K historii vzniku směrnice 95/46 blíže viz. WUERMELING, U. Harmonisation of European Union Privacy 
Law (1996). In John Marshall Journal of Computer & Information Law 411.
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Směrnice 95/46/ES nebyla přijata členskými státy jednohlasně. Hlasovaly pro ni 

všechny členské státy až na Velkou Británii, která se hlasování zdržela. Dle čl. 32 odst. 1 

Směrnice 95/46/ES musely členské státy přizpůsobit svou národní právní úpravu jejímu 

obsahu do 3 let od jejího přijetí, tj. do 24. října 1998. Většina členských států však směrnici 

95/46/ES transponovala do vnitrostátní úpravy po uplynutí stanovené lhůty. 104 Evropská 

komise tak byla nucena s některými státy zahájit řízení pro porušení smlouvy, jmenovitě 

s Lucemburskem, Francií a Irskem. 

S ohledem na skutečnost, že evropská legislativa je pro vnitrostátní legislativu 

členských států určující, nepřekvapí fakt, že povinnost harmonizace vnitrostátní úpravy se 

vztahuje i na státy, jež se ucházejí o členství v Evropské unii. Uvedené se vztahovalo i na 

Českou republiku, která směrnici 95/46/ES implementovala do vnitrostátního právního řádu 

přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále změnou a harmonizací 

ostatní legislativy, jež souvisí s oblastí ochrany osobních dat.

Směrnice 95/46/ES vychází z koncepce kontinuity ve vztahu k systému ochrany 

lidských práv založenému Evropskou úmluvou o lidských právech, když ji výslovně označuje 

za svůj materiální zdroj. V úvodním recitálu č. 10 deklaruje: „…předmětem vnitrostátních 

právních předpisů o zpracování osobních údajů je chránit základní práva a svobody, zejména 

právo na soukromí uznané v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod i v obecných zásadách práva Společenství.“

Po formální stránce je směrnice 95/46/ES rozdělena na úvodních 72 recitálů, jež mají 

význam především interpretační a aplikační, a dále na sedm kapitol obsahujících práva a 

povinnosti plynoucí z právní úpravy na ochranu osobních údajů: I. Obecná ustanovení; 

                                                          
104 Členské státy EU transponovaly směrnici 95/46/ES prostřednictvím vnitrostátních zákonů, jenž vešly 
v účinnost v následujících datech: Rakousko – 1. ledna 2000, Belgie – 1. září 2001, Dánsko – 1. července 2000, 
Finsko – 1. června 1999, Německo – 23. května 2001, Řecko – 10. dubna 1997, Irsko – 1. července 2003, Itálie 
– 8. května 2000, Lucembursko – 1. prosince 2002, Nizozemí – 1. září 2001, Portugalsko – 27. října 1998, 
Španělsko – 14. ledna 2000, Švédsko – 24. října 1998, Spojené království – 1. března 2000.
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II. Obecné podmínky pro zákonnost zpracování osobních údajů; III. Soudní přezkum, 

odpovědnost a sankce; IV. Předávání osobních údajů do třetích zemí; V. Kodexy chování; 

VI. Orgán dozoru a pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů; VII. Prováděcí opatření ve společenství a VIII. Závěrečná 

ustanovení.

Směrnice 95/46/ES představuje obecný rámec pro přijímání zákonných opatření 

v rámci národních legislativ jednotlivých členských států EU, přičemž si klade za cíl zajistit

jednak 1) ochranu soukromí jednotlivců ve vztahu ke zpracování osobních údajů, a dále 

2) harmonizaci minimálního standardu ochrany osobních údajů v členských státech. Za tímto 

účelem směrnice 95/46/ES stanoví zákonné podmínky zpracování osobních údajů, práva 

subjektů údajů a požadavky na kvalitu zpracovávaných osobních údajů. Směrnice 95/46/ES 

usiluje o dosažení srovnatelné úrovně ochrany osobních údajů ve všech členských státech za 

účelem usnadnění přenosu osobních údajů přes hranice členských států EU. Usnadněním 

přenosu osobních údajů se míní zejména snaha o to, aby členské státy neomezovaly či 

nezakazovaly volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy 105 s odkazem např. na 

rozdílný standard ochrany v cílové zemi. 

Úvodní recitál č. 7 směrnice 95/46/ES v této souvislosti uvádí: „…rozdíly mezi 

členskými státy, pokud jde o úroveň ochrany práv a svobod osob, zejména práva na 

soukromí, mohou s ohledem na zpracování osobních údajů zabránit přenosu těchto údajů 

z území jednoho členského státu na území jiného členského státu…tyto rozdíly mohou 

napříště vytvářet překážku výkonu celé skupiny hospodářských činností na úrovni 

Společenství, narušit hospodářskou soutěž a bránit správním orgánům ve výkonu povinností, 

                                                          
105 Viz čl. 1 směrnice 95/46/ES: „ Členské státy zajišťují v souladu s touto směrnicí ochranu základních práv a 
svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů“, odst. 1. 
„Členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy z důvodů ochrany 
zajištěné podle odstavce 1“, odst. 2.
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které mají na základě práva Společenství…tyto rozdíly v úrovni ochrany vyplývají z rozdílů 

mezi vnitrostátními právními a správními předpisy.“

Významu zavedení minimálního standardu ochrany osobních údajů v souvislosti 

s odstraněním bariér volného toku dat mezi členskými státy za účelem efektivního fungování 

vnitřního trhu se podobně zabývá recitál č. 8. 106   S ohledem na skutečnost, že ochrana 

osobních údajů představuje základní právo v rámci EU, je třeba, aby na základě principu 

subsidiarity byla právní úprava zavedena shora, tj. ze strany EU. 

Můžeme registrovat rozdíly ve způsobu provedení směrnice 95/46/ES ve vnitrostátní 

legislativě jednotlivých států. Tyto jsou ovlivněny následujícími faktory: 1) některá 

ustanovení směrnice 95/46/ES výslovně počítají s různými formami transpozice v členských 

státech, 2) členské státy si mohou různými způsoby vykládat jednotlivá společná ustanovení, 

3) směrnice 95/46/ES se nevztahuje na oblasti, jež spadají mimo rámec působnosti práva EU 

(směrnice 95/46/ES tak nemůže harmonizovat právní předpisy na ochranu osobních údajů 

v oblasti veřejné bezpečnosti, národní bezpečnosti, národní obrany či oblast trestního 

práva). 107 Daný stav je třeba hodnotit jako ne zcela uspokojivý, zejména z pohledu 

společností obchodujících napříč členskými státy, pro něž rozříštěnost v jednotlivých 

právních úpravách znamená především komplikace a zbytečné administrativní náklady navíc. 

Současně je však třeba vzít v úvahu i skutečnost, že směrnice 95/46/ES představuje ve své 

výsledné podobě do velké míry nalezení kompromisu mezi jednotlivými členskými státy 

v otázce zajištění ochrany soukromí při zpracování osobních údajů. V uvedeném smyslu tedy 

představuje text směrnice 95/46/ES pragmatický výstup novotvorby EU.

                                                          
106 Recitál č. 8 směrnice 95/46/ES: „… pro odstranění překážek toku osobních údajů musí být úroveň ochrany 
práv a svobod osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů rovnocenná ve všech členských státech; …tohoto 
cíle, pro vnitřní trh životně důležitého, nemůže být dosaženo pouze jednotlivými členskými státy, zejména 
s přihlédnutím k množství odlišností, které se v současné době vyskytují mezi vnitrostátními právními předpisy 
z této oblasti, a k nezbytnosti koordinovat právní předpisy členských států, aby přeshraniční tok osobních údajů 
byl upraven spojitě a v souladu s cílem vnitřního trhu ve smyslu článku 7a Smlouvy;… je tedy nezbytný zásah 
Společenství směřující ke sblížení právních předpisů.“
107

Blíže viz MORGAN, R., BOARDMAN, R. Data Protection Strategy. Sweet & Maxwell, 2003, 240 s.
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Působnost směrnice 95/46/ES můžeme vymezit pozitivně, a to tak, že se vztahuje na 

osobní data zpracovávaná zcela nebo částečně automatizovaným způsobem, resp. i jiným než 

automatizovaným způsobem v případě zpracování dat obsažených v rejstříku nebo dat, jež do 

něj mají být zařazeny. Zde tedy můžeme registrovat posun oproti Úmluvě č. 108, jejíž 

působnost byla omezena výhradně na osobní údaje zpracovávané automaticky. Tento posun 

směrem k širšímu poli působnosti je zcela ku prospěchu věci, neboť takto mohou být záruky 

ochrany osobních údajů aplikovány na rozmanitější rozsah činností a navíc je tak vyloučena 

možnost obcházení právního režimu ochrany osobních údajů v praxi zaváděním ryze 

manuálního zpracovávání. 

Směrnice 95/46/ES ze své působnosti vylučuje ty oblasti, jež jsou vyjmuty z oblasti

působení práva EU (viz. shora). K negativnímu vymezení působnosti Směrnice 95/46/ES 

ohledně oblastí nespadajících do rozsahu aplikace práva EU recitál č. 13 deklaruje: 

„ … činnosti uvedené v hlavě V a VI Smlouvy o Evropské unii týkající se veřejné bezpečnosti, 

obrany, bezpečnosti státu nebo činností státu v oblasti trestního práva nespadají do oblasti 

působnosti práva Společenství, aniž jsou tím dotčeny povinnosti členských států vyplývající 

z čl. 56 odst. 2 a článků 57 a 100a Smlouvy; … zpracování osobních údajů nezbytné pro 

zachování hospodářské stability státu nespadá do působnosti této směrnice, pokud je toto 

zpracování spojeno s otázkami bezpečnosti státu.“ V souvislosti s tím recitál č. 16 dále 

upřesňuje a rozvádí: „… tato směrnice se nevztahuje na zpracování údajů tvořených zvuky či 

obrazy, jako například údajů zjištěných při dohledu pomocí videokamer, pokud byly zavedeny 

pro zajištění veřejné bezpečnosti, obrany a bezpečnosti státu, nebo pro výkon činností státu 

v oblasti trestní nebo pro výkon jiných činností, které nespadají do oblasti působnosti práva 

Společenství.“

Směrnice 95/46/ES ze své působnosti dále výslovně vylučuje zpracování osobních 

údajů pro osobní nebo domácí účely, neboť v daném případě bude osobní údaje zpracovávat 
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zpravidla sám subjekt údajů, který má zcela legitimní právo disponovat bez omezení se svými 

osobními údaji. Současně přitom nedochází ke zveřejnění údajů, jehož prostřednictvím by 

mohlo dojít potencionálně k zásahu do jeho soukromí. V tomto smyslu je určující recitál č. 

12, podle něhož se zásady ochrany musí vztahovat „…na veškerá zpracování osobních údajů 

kteroukoli osobou, jejíž činnosti spadají do oblasti působnosti práva Společenství; … je třeba 

vyloučit zpracování údajů fyzickou osobou při výkonu činností, které mají výlučně osobní 

povahu, jako je korespondence nebo vedení adresáře.“

Čl. 6 směrnice 95/46/ES zakotvuje základní principy, jež musejí být respektovány při 

zpracování osobních údajů s ohledem na kvalitu dat. Po obsahové stránce je směrnice 

95/46/ES postavena na týchž zásadách, z nichž vychází Úmluva č. 108. Jako jeden ze 

základních principů je např. stanoveno, že osobní údaje musejí být zpracovávány korektně a 

zákonným způsobem (tzv. princip legality a legitimity); osobní údaje mohou být 

shromažďovány pouze pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní a nesmějí být 

dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely (tzv. princip omezení účelem); 

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro 

které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány (tzv. princip proporcionality); a dále, že 

osobní údaje musí být přesné a aktualizované. O jednotlivých principech bude pojednáno 

blíže v dalším textu.

V čl. 7 jsou stanoveny podmínky legálního zpracování osobních údajů. Pro zachování 

principů právního státu je nezbytné, aby zásahy do soukromí, např. prostřednictvím 

zpracování osobních údajů, byly podloženy o zákonem stanovený důvod. V zásadě platí 

pravidlo, že zpracování osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. 

V ostatních případech jsou jako oprávněné zásahy shledávány ty, jež jsou odůvodněny 

veřejným zájmem, příp. těmi zájmy subjektu údajů, jež jsou považovány za zájmy nadřazené 
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zájmu na ochraně jeho soukromí, resp. osobních údajů, jež se týkají subjektu údajů.108  

V dané souvislosti je ovšem třeba, aby byly státní orgány při aplikaci shora uvedených 

případů coby legitimních důvodů pro zásahy do soukromí pod efektivním dohledem 

nezávislých orgánů a institucí. Existence možných výjimek ze zákonných záruk totiž může 

snadno svádět k jejich účelovému výkladu.

Dle směrnice 95/46/ES jsou jako oprávněné důvody zpracování v případě absence 

souhlasu subjektu údajů vymezeny následující situace: a) zpracování je nezbytné pro plnění 

závazků ze smlouvy, přičemž subjekt údajů je jednou ze smluvních stran; b) zpracování je 

nezbytné pro splnění právní povinnosti správce dat; c) zpracování je nezbytné pro zachování 

životně důležitých zájmů subjektu údajů; d) zpracování je nezbytné pro vykonání úkolu ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; e) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 

oprávněných zájmů správce nebo jiných osob za podmínky, že zájmy nebo základní práva a 

svobody subjektu údajů nejsou převažující. 109 V daných případech jsou tedy shledávány 

důvody, jež legitimizují zpracování osobních údajů i přes absenci souhlasu ze strany subjektu 

údajů. Obecně lze konstatovat, že dané důvody představují zájmy, jež jsou obvykle vnímány

jako zájmy nadřazené zájmu na ochraně soukromí jednotlivce.

Směrnice 95/46/ES výslovně připouští výjimky ze stanovených práv a povinností 110, 

kdy podle čl. 13 mohou členské státy za určitých podmínek přijímat zákony omezující 

příslušná práva a povinnosti, pokud se jedná o opatření nezbytná např. pro zajištění 

bezpečnosti státu, obrany, veřejné bezpečnosti, předcházení trestným činům a jejich 

vyšetřování, hospodářský či finanční zájem členského státu nebo ochranu subjektu údajů či 

práv a svobod druhých. Výčet možných omezení reflektuje do jisté míry podmínky 

                                                          
108

Viz recitál č. 31 směrnice 95/46/ES: “…zpracování osobních údajů musí být rovněž považováno za zákonné, 
pokud je uskutečňováno s cílem chránit zájem důležitý pro život subjektu údajů.“
109 Uvedené důvody jsou v zákoně č. 101/2000 Sb. vyjádřeny především v § 5 odst. 2 a § 9.
110 Konkrétně se jedná o práva a povinnosti deklarovaná v čl. 6 odst. 1, v čl. 10, v čl. 11 odst. 1 a v čl. 12 a 21
směrnice 95/46/ES.
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přípustného zásahu do práva na soukromí dle čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských 

právech.

Zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje dle terminologie užité v

§ 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., jež skýtají informace o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, 

zdraví nebo pohlavním životě, a dále údaje týkající se trestního odsouzení, mohou být 

zpracovány pouze za splnění přísných podmínek 111 Jednou z takových podmínek je 

skutečnost, že subjekt údajů udělí výslovný souhlas k takovému zpracování (uvedené však 

neplatí v případě, že právní předpis členského státu stanoví, že zákaz zpracování citlivých 

údajů nelze obejít udělením souhlasu subjektu údajů). 

I v případě úpravy zvláštní kategorie osobních údajů, tj. citlivých údajů, je tak 

respektována zásada legality, resp. legitimity, a sice že zásah do oblasti osobních údajů musí 

být vždy podložen právem uznaným důvodem. Jelikož oblast osobních údajů představuje 

součást autonomie jednotlivce, je na místě považovat za oprávněné ty zásahy, nad nimiž 

uplatní subjekt údajů kontrolu v tom smyslu, že k nim udělí na základě vlastního svobodného 

rozhodnutí souhlas. Dalšími legitimními důvody pro zpracování tzv. citlivých osobních údajů 

budou ty případy, kdy zájem sledovaný jejich zpracováním bude zřejmě převyšovat zájem na 

ochraně autonomní sféry jednotlivce, tedy typicky zájem veřejný nebo oprávněné zájmy 

třetích osob, případně životně důležité zájmy subjektu údajů.

Vzhledem k tomu, že předpokladem efektivního výkonu práva na ochranu osobních 

údajů je možnost kontrolovat nakládání s osobními údaji, má subjekt údajů právo být 

informován o následujících skutečnostech: a) totožnosti správce údajů, b) potvrzení, že údaje, 

které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, c) kategorii údajů, na které se zpracování 

                                                          
111 Čl. 8 směrnice 95/46/ES



68

vztahuje, a příjemců nebo kategorií příjemců, kterým jsou údaje sdělovány, d) účelech 

zpracování, a dále má právo na jakékoliv další informace, jež jsou nezbytné pro zajištění 

řádného zpracování údajů vůči subjektu údajů (tzv. princip transparentnosti). 112 Recitál č. 41 

k tomuto deklaruje: „ …každá osoba musí mít možnost požívat práva na přístup k údajům, 

které se jí týkají a které jsou předmětem zpracování, aby se především přesvědčila o jejich 

přesnosti a o oprávněnosti jejich zpracování…ze stejných důvodů musí mít každý subjekt 

údajů právo znát postup automatizovaného zpracování údajů, které se ho týkají, alespoň 

v případě automaticky přijímaných rozhodnutí uvedených v čl. 15 odst. 1 … toto právo nesmí 

narušovat obchodní tajemství ani duševní vlastnictví, zejména autorské právo chránící 

programové vybavení … to nicméně nesmí vést k odmítnutí poskytnout veškeré informace 

subjektu údajů.“

Právu subjektu údajů být informován odpovídá přirozeně povinnost správců údajů 

příslušné informace poskytovat. Informační povinnost se přitom nevztahuje jen na soukromé 

subjekty, ale i na orgány veřejné moci. V uvedeném smyslu se vyjadřuje recitál č. 25: „ … 

zásady ochrany se musí odrazit jednak v povinnostech jednotlivců, orgánů veřejné moci, 

podniků, agentur nebo jiných subjektů odpovědných za zpracování údajů týkajících se 

zejména kvality údajů, technického zabezpečení, oznamování okolností, za jakých může být 

zpracování provedeno, orgánu dozoru a jednak v právu poskytnutému osobám, jejichž údaje 

jsou zpracovávány, být informován o tom, že jsou zpracovávány, právu přístupu k údajům, 

právu žádat jejich opravu a právu odmítnout za určitých okolností zpracování.“

Směrnice 95/46/ES z popsaného principu transparentnosti však připouští výjimky, a 

sice v případech, kdy by přístup subjektu údajů mohl být v rozporu s právy a svobodami 

třetích osob. V tomto ohledu recitál č. 42 deklaruje: „ … členské státy mohou v zájmu 

subjektu údajů nebo za účelem ochrany práv a svobod druhých omezit právo na přístup a na 

                                                          
112

Čl. 10 - 11 směrnice 95/46/ES
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informace … mohou například upřesnit, že přístup k lékařským údajům může být zajištěn 

pouze prostřednictvím odborného zdravotnického pracovníka.“

Mezi další práva subjektu údajů, jež je možno vymezit jako dílčí práva v rámci tzv. 

práva na informační sebeurčení, patří: a) právo na přístup ke svým osobním údajům, a to bez 

omezení, v rozumných lhůtách, bez prodlení nebo nadměrných nákladů; b) právo na opravu, 

výmaz nebo blokování údajů, jež jsou neúplné nebo nepřesné; c) právo vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů, přičemž je-li námitka oprávněná, nesmí se zpracování těchto 

údajů nadále týkat;  d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely 

přímého marketingu (v angličtině „direct marketing“); e) právo každého nebýt subjektem 

rozhodnutí, které vůči němu zakládá právní účinky, přijatého výlučně na základě 

automatizovaného zpracování údajů (ledaže je rozhodnutí přijato v rámci uzavírání nebo 

plnění smlouvy za podmínky, že žádosti o uzavření nebo o plnění smlouvy podané subjektem 

údajů bylo vyhověno, nebo je rozhodnutí povoleno právním předpisem, který upřesňuje 

opatření zajišťující ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů).

Veškerá opatření na ochranu osobních údajů by neměla žádný smysl, aniž by byla

především řádně zajištěna bezpečnost osobních údajů. Bezpečnost zpracovávaných dat musí 

být zajištěna pomocí opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo 

nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě. Údaje musí být rovněž zabezpečeny před 

neoprávněnými úpravami, sdělováním nebo přístupem, jakož i proti jakékoli jiné podobě 

nedovoleného zpracování. Úroveň zabezpečení musí přiměřeně odpovídat rizikům 

vyplývajícím ze zpracování údajů a povaze chráněných údajů, s přihlédnutím ke stavu 

techniky a nákladům na provedení bezpečnostních opatření (tzv. princip bezpečnosti).113

V souvislosti s povinností řádného zabezpečení je v recitálu č. 46 deklarováno: „ …ochrana 

práv a svobod subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyžaduje, aby byla 

                                                          
113

Čl. 17 směrnice 95/46/ES
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přijata příslušná technická a organizační opatření jak při přípravě systému zpracování, tak 

v průběhu vlastního zpracování, s cílem zajistit především bezpečnost a tím také zabránit 

jakémukoli neoprávněnému zpracování … je povinností členských států dbát na dodržování 

těchto opatření správci … tato opatření musejí zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti 

s ohledem na odbornou úroveň a náklady na jejich provedení v souvislosti s riziky 

vyplývajícími ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny.“ 

Směrnice 95/46/ES stanoví podmínky, za nichž mohou být osobní údaje, které jsou 

předmětem zpracování nebo které mají být předmětem zpracování, předávány do zemí mimo 

EU. Smyslem úpravy je snaha umožnit legální přenos údajů a současně zabránit omezování 

volného toku osobních údajů s odkazem na jejich ochranu. Primární funkcí právní úpravy je 

především eliminace překážek mezinárodního obchodu. K podmínkám přeshraničního toku 

osobních údajů se vyjadřuje recitál č. 56: „ …přeshraniční toky osobních údajů jsou nezbytné 

pro rozvoj mezinárodního obchodu…ochrana osob zaručená ve Společenství touto směrnicí 

není v rozporu s předáváním osobních údajů do třetích zemí zajišťujících odpovídající úroveň 

ochrany…odpovídající úroveň ochrany poskytovanou třetími zeměmi je třeba hodnotit 

z hlediska všech okolností souvisejících s předáním nebo předáváním.“

V zásadě platí, že předávání osobních údajů je možné za předpokladu, že dotyčná 

cílová země zajišťuje srovnatelnou úroveň ochrany práv a svobod subjektů údajů. Existují 

však výjimky, kdy nemusí být uvedená zásada naplněna, např. jestliže subjekt údajů udělil 

souhlas s předpokládaným předáním, předání je nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo pro 

zachování důležitého veřejného zájmu.114 Uvedené případy představují jednak situace, kdy 

nebude vznikat významnější riziko zásahu do práv subjektu údajů, neboť vyjádřením 

souhlasu k předání údajů do země s neadekvátní ochranou vykonává subjekt údajů fakticky 

své právo autonomně kontrolovat a rozhodovat o nakládání se svými osobními údaji, tzv. 

                                                          
114 Čl. 25 – 26 směrnice 95/46/ES
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právo na informační sebeurčení. Dále se tyto výjimky budou vztahovat na případy, kdy je 

shledáván jiný oprávněný zájem (například zájem veřejný nebo zájmy třetích osob) jako 

zájem vyšší v porovnání se zájmem na ochraně soukromí subjektu údajů.

Každý členský stát má povinnost zřídit nezávislý orgán, pověřený dohledem nad 

dodržováním vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě směrnice 95/46/ES (tzv. 

princip nezávislé kontroly). Nezávislost dozorového orgánu je zásadní podmínkou za účelem 

zajištění nezávislé kontroly i vůči orgánům veřejné moci nacházejících se v pozici správců 

údajů. Musí být proto nezbytně zajištěna funkční nezávislost příslušného úřadu na ostatních 

složkách moci.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím informačních systémů musí být až na 

výjimky oznámeno a registrováno u orgánu dozoru. Směrnice 95/46 ponechává na zvážení 

členských států, zda budou aplikovat uvedené podmínky i v případě manuálně 

zpracovávaných dat. Registrační povinnost dle § 16 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. se 

vztahuje jak na zpracování automatizované, tak na zpracování manuální, což lze hodnotit 

jako vhodnější řešení v zájmu předejití obcházení režimu zákona.

Registrace u orgánu dozoru může být alternativně v rámci vnitrostátních právních 

předpisů postavena na principu dobrovolnosti. Obecně lze konstatovat, že úprava registrační 

povinnosti umožňuje členským státům široké spektrum volby způsobu provedení směrnice 

95/46/ES, což představuje značné praktické problémy pro subjekty působící ve více 

členských zemích zároveň, neboť to vyžaduje z jejich strany flexibilní přístup.

Ačkoliv by právní úprava ochrany osobních údajů měla působit především 

preventivně, neboť následky zásahů do soukromí prostřednictvím neoprávněného zpracování 

osobních údajů jsou v mnoha případech neodčinitelné, je přesto na místě, aby byla výslovně 

upravena odpovědnost správců údajů. Povinnosti vyplývající z právní úpravy na ochranu 



72

osobních údajů bez úpravy odpovědnosti za jejich porušení by se v opačném případě 

prakticky míjely svým účelem. Členské státy jsou proto povinny upravit odpovědnost za 

škodu způsobenou porušením ustanovení směrnice 95/46/ES v tom smyslu, že osoba

poškozená protiprávním zpracováním údajů má právo na náhradu škody od správce údajů. 

Odpovědnost správce údajů je přitom koncipována jako odpovědnost objektivní s možností 

liberace. Příklady liberačních důvodů nacházíme v recitálu č. 55 : „ …v případě 

nedodržování práv subjektů údajů správcem musí vnitrostátní právní předpisy stanovit 

opravné prostředky … škody, které mohou vzniknout osobám v důsledku nepřípustného 

zpracování, musí být nahrazeny správcem, který může být zproštěn své odpovědnosti, pokud 

prokáže, že vznik škody mu nelze přičítat, zejména pokud dokáže chybu subjektu údajů nebo 

v případě vyšší moci … sankce se musí vztahovat na každou osobu soukromého nebo 

veřejného práva, která nedodržuje vnitrostátní předpisy přijaté na základě této směrnice.“

Kromě stanovení odpovědnosti za škodu v rovině soukromoprávní upravuje směrnice 

95/46/ES i veřejnoprávní sankce ukládané orgány veřejné moci v případě porušení předpisů 

na ochranu osobních údajů. Do českého právního řádu je uvedená povinnost převedena 

v podobě ustanovení § 44 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., jenž upravuje správní trestání 

v oblasti ochrany osobních údajů. Vážnější případy zásahů do práva na ochranu osobních 

údajů jsou postihovány v rovině trestněprávní. Příslušnou úpravu můžeme najít v ustanovení 

§ 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jenž definuje skutkovou podstatu trestného 

činu neoprávněného nakládání s osobními údaji.

Evropský parlament a Rada přijaly dne 18. prosince 2000 nařízení 115, na základě 

kterého byl zřízen úřad evropského inspektora ochrany osobních údajů, mezi jehož 

pravomoci náleží nezávislá kontrola zpracování osobních údajů evropskými orgány a 

institucemi. Dle čl. 29 směrnice 95/46/ES byl dále zřízen nezávislý poradní orgán, tzv. 

                                                          
115 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 ze dne 18. 12. 2000
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pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

(tzv. WP29 jako zkratka vzniklá spojením anglického „working party“ a příslušného čísla 

článku směrnice 95/46/ES, na jehož základě byla zřízena). Pracovní skupina je složena ze 

zástupců orgánů dozoru v jednotlivých členských státech, zástupce úřadu evropského 

inspektora ochrany osobních údajů a konečně zástupce Komise.

V souvislosti s prudkým rozvojem internetu se v posledních letech vedou diskuse 

o zastaralosti směrnice 95/46/ES a o nutnosti inovace evropské legislativy na ochranu 

osobních údajů, jejímž cílem by měla být intenzivnější ochrana soukromí na internetu a 

současně stimulace evropské digitální ekonomiky. Na sklonku roku 2011 vypracovala 

Evropská komise sdělení 116 , ve kterém byla představena strategie fortifikace ochrany 

osobních údajů v právních předpisech EU. V návaznosti na uvedené sdělení navrhla 

Evropská komise komplexní reformu pravidel na ochranu osobních údajů. Komise došla 

k závěru, že po uplynutí sedmnácti let od přijetí směrnice 95/46/ES se zásadně změnily 

možnosti shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů. V souvislosti 

s prudkým rozvojem technologií a s postupujícím procesem globalizace je stále jednodušší 

získat přístup k osobním údajům jednotlivců. Problematickým jevem se rovněž zdá být 

rozdílný postup v prosazování principů ochrany osobních dat dle směrnice 95/46/ES, neboť 

jednotlivé členské státy EU zvolily různé způsoby implementace. 

Hlavním přínos navrhované reformy by tedy měl spočívat ve sjednocení právní 

úpravy na ochranu osobních údajů v celé Evropské unii. Právním nástrojem sjednocení by 

mělo být primárně nařízení představující obecný rámec ochrany osobních údajů v Evropské 

unii a dále směrnice týkající se ochrany osobních údajů zpracovávaných pro účely 

předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a související soudní 
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů ze dne 4. listopadu 2011
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činnosti. Nová právní úprava slibuje eliminaci zbytečných administrativních nároků 

kladených na správce údajů, což by mělo ve výsledku vést ke snížení nákladů firem na 

zpracování osobních údajů. Odvrácenou stranou mince by pro firmy naopak měla být jejich 

nově zavedená povinnost oznamovat závažné zásahy do osobních údajů vnitrostátním 

orgánům dozoru. Tyto by měly mít nově posíleny pravomoci, kdy by byly oprávněny ukládat 

za porušení předpisů pokuty až do výše jednoho milionu eur či až do výše dvou procent 

celkového ročního obratu. Ve vztahu k právům subjektů údajů přináší navrhované změny 

následující novinky: zjednodušení přístupu k osobním údajům, jež se týkají subjektu údajů a 

dále v případě vypršení legitimního důvodu pro uchovávání údajů by měly mít nově právo na 

definitivní vymazání svých osobních údajů. Komise shora uvedené návrhy na reformu 

evropské legislativy na ochranu osobních údajů postoupila k diskusi Evropskému parlamentu 

a členským státům. Byl tak zahájen zákonodárný proces směřující ke schválení navrhované 

reformy.117

4. Právní úprava ochrany soukromí a osobních údajů v ČR

V období od roku 1948 do tzv. Sametové revoluce, tj. v období vlády komunistického 

režimu, nebyla ochrana soukromí ani ochrana osobních údajů nijak právně upravena, a to 

z důvodů, o nichž již bylo pojednáno v kapitole 2.1. Jeden z prvních kroků v rámci 

transformace komunistického režimu v demokratický právní stát představovalo přijetí zákona 

č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

                                                          
117 Viz. Komise navrhuje komplexní reformu předpisů o ochraně údajů, která má zvýšit kontrolu uživatelů nad 
jejich údaji a snížit náklady pro podniky. [online, cit. 11. 7. 2012] Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=1&language=CS&g
uiLanguage=en
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(dále jen „Listina základních práv a svobod“), jež vůbec poprvé zakotvila ochranu soukromí a 

osobních údajů do našeho právního řádu.

Pro zjednodušení můžeme konstatovat, že ochrana soukromí a osobních údajů se 

v rámci právního řádu ČR projevuje v několika rovinách:

a) V rovině ústavní jako ochrana soukromí a ochrana před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů coby 

základních lidských práv, jež jsou zakotveny v čl. 7 a 10 Listiny základních práv a 

svobod.

b) V rovině soukromoprávní v ustanoveních §§ 11 – 16 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku, v rámci úpravy práv osobnostních, která ve své komplexitě 

zahrnují i ochranu soukromí včetně ochrany osobních údajů coby projevů osobní 

povahy. Je však důležité zdůraznit, že ochrany osobních údajů dle zákona č. 

40/1964 Sb. se lze úspěšně domáhat pouze za předpokladu, že došlo současně 

k zásahu do osobnostních práv subjektu údajů.

c) V rovině správněprávní nacházíme specifickou ochranu osobních údajů, a to 

v souboru vzájemně provázaných právních předpisů. Ochrana osobních údajů jako 

svébytné právní odvětví bývá podřazována správnímu právu s ohledem na 

uplatnění vertikální metody právní regulace.118 Můžeme přitom rozlišovat:

 Obecnou úpravu ochrany osobních údajů, jež je v současné době 

obsažena v zákoně č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který

provádí čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

 Zvláštní úpravu ochrany osobních údajů, která prostupuje různá právní 

odvětví a množství právních předpisů. Sám zákon o ochraně osobních 

údajů se zvláštní úpravou počítá (viz např. § 3 odst. 6). Zvláštní úpravu 
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Jisté specifikum však představuje význam souhlasu jako právního podkladu zpracování.
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o ochraně osobních údajů najdeme např. v zákoně č. 21/1992 Sb., o 

bankách, zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákoně č. 46/2000 Sb., 

o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový 

zákon), zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě či v zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. 

d) V rovině trestněprávní se ochrana soukromí a osobních údajů promítá 

prostřednictvím §§ 180 - 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

4.1 Ústavní zakotvení ochrany soukromí a osobních údajů 

Základním východiskem jakékoli právní úpravy jsou ústavněprávní principy. Listina 

základních práv a svobod coby právní předpis ústavněprávního charakteru umisťuje právo na 

ochranu soukromí mezi základní lidská práva a svobody a garantuje jej coby veřejné 

subjektivní právo. V článku 10 Listiny základních práv a svobod je zakotveno nejen právo na 

soukromí, ale též právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Prostřednictvím Listiny základních práv a 

svobod tak došlo historicky poprvé k promítnutí specifického aspektu ochrany soukromí v 

podobě ochrany osobních údajů do ústavního pořádku ČR.

Čl. 7 odst. 1 Listiny je deklarováno: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je 

zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ V citovaném 

ustanovení je zakotvena obecná garance nedotknutelnosti soukromí jako lex generalis.

K omezení soukromí může dojít jen v případech stanovených zákonem, za šetření 

jeho podstaty a smyslu, přičemž dané omezení nesmí být zneužito k jiným účelům.119 Stojí za 
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Čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod
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pozornost, že dle koncepce přijaté Listinou základních práv a svobod je právo na soukromí 

spjato s nedotknutelností osoby, čímž je vyjádřena vzájemná provázanost a neoddělitelnost 

práva na soukromí a práv osobnostních.

Čl. 10 odst. 2 Listiny v poměru speciality k předchozímu ustanovení stanoví, že 

„Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního 

života.“ Adresátem posledně citovaného ustanovení je v první řadě stát, jehož povinností je 

zabránit případným zásahům, resp. sám se zásahů do právem chráněných hodnot zdržet. 

Jedná se o pozitivní složku práva na soukromí, představující závazek státu poskytovat 

efektivní ochranu lidským právům.

Naše Listina základních práv a svobod vychází z komplexního pojetí práva na 

soukromí, když v dalších jednotlivých ustanoveních Listiny nacházíme konkrétní záruky 

jednotlivých aspektů soukromí. V čl. 10 odst. 1 Listiny jsou chráněny osobnostní práva coby 

hodnoty spjaté se soukromím jednotlivce, jako je lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst, 

jméno. 120 V odstavci 3 téhož článku je výslovně garantováno právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním či jiným zneužíváním údajů o svojí osobě. 

Čl. 10 odst. 3 tak výslovně garantuje „právo na informační sebeurčení“, které Ústavní soud 

ČR pod vlivem evropské judikatury definoval jako „právo jednotlivce rozhodnout podle 

vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu, jaký způsobem a za jakých okolností mají být 

skutečnosti a informace z jeho osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům.“ 121

V českém ústavním pořádku je tak výslovně poskytnuta ochrana zvláštní složce 

soukromí, a to osobním údajům. Ústavní soud ve své judikatuře zdůraznil, že ochrana je 

poskytována jen v případě neoprávněného nakládání s osobními údaji, tj. jednání v rozporu 

s právními předpisy. Zpracování osobních údajů jako takové není nedovolené, ochrana je 

                                                          
120 Čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“
121 Viz rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10
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poskytována pouze v případě neoprávněného zpracování. Zpracování je oprávněné, jestliže 

k němu dojde za stanovených podmínek, resp. je-li dán jeden ze zákonných titulů. Těmito je 

obecně souhlas subjektu údajů nebo zmocnění na základě zákona.

Čl. 10 Listiny je třeba vnímat v jeho komplexitě, když mezi jednotlivými právy v něm 

obsaženými existuje souvztažnost. Respektování a efektivní vymáhání práva na ochranu 

osobních údajů vyžaduje současně i respekt k lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a 

ochranu jména každého. Právo na ochranu osobních údajů nelze skutečně pochopit, aniž 

bychom vzali v úvahu ostatní práva uvedená spolu s ním v čl. 10 Listiny.

Prostorová dimenze ochrany soukromí nachází své místo v čl. 12 Listiny, ve kterém je 

stanovena nedotknutelnost obydlí. Ochrana uchovávaných nebo přepravovaných písemností, 

záznamů a zpráv jako další součást ochrany soukromí je zakotvena v čl. 13 Listiny. 

Listina pojímá soukromí jako na první pohled nesourodý konglomerát dílčích práv 

(ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména, ochrana soukromí a rodinného 

života, ochrana osobních údajů, nedotknutelnost obydlí atd.), mezi nimiž však existuje 

vzájemná souvztažnost, kdy nelze uvažovat ochranu příslušného práva bez přihlédnutí 

k právům ostatním. Uvedené členění zjevně odráží historické zkušenosti s různými podobami 

porušování práva na soukromí, přičemž zachycuje právo na soukromí v jeho tradičních 

formách a projevech. 

Pojímání ochrany soukromí tak, jak je koncipováno v Listině základních práv a 

svobod, však nelze vnímat jako historicky definitivní. Nejedná se o výčet uzavřený a 

konečný, neboť vnímání pojmu soukromí je silně historicky a kulturně determinováno. Výčet 

práv podřazovaných pod právo na soukromí dle Listiny základních práva a svobod proto 

nelze přeceňovat.
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4.2 Soukromoprávní zakotvení ochrany 

       soukromí a osobních údajů

Soukromoprávní kodifikaci ochrany soukromí nacházíme v zákoně č. 40/1964 Sb., 

občanském zákoníku v rámci problematiky ochrany osobnosti. V § 11 zákona č. 40/1964 Sb.

je deklarována ochrana lidské osobnosti a jejím projevům: „Fyzická osoba má právo na 

ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i 

soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ 

Právo na ochranu osobnosti tak představuje komplex dílčích práv, jež jsou 

demonstrativně uvedena. 122 Práva osobnostní se mohou vztahovat k široké paletě jejich 

konkrétních možných složek a projevů, z ochrany tak nejsou vyloučeny i jiná práva, 

v citovaném ustanovení výslovně neuvedená. To potvrdil ve své judikatuře i Ústavní soud 

ČR, když uvedl: „ Z dikce ustanovení § 11 občanského zákoníku vyplývá, že výčet zde 

uvedených práv je demonstrativní a jednotlivá dílčí práva na ochranu osobnosti musí být 

chápána pouze jako příkladmá, typická, to znamená, že do celkového práva na ochranu 

osobnosti lze bezpochyby zařadit i zde výslovně nezmíněné právo.“123 Lze konstatovat, že do 

výčtu osobnostních práv dle § 11 občanského zákoníku lze zařadit i ochranu osobních údajů 

coby jednoho z projevů osobní povahy. 

Ačkoliv zákon č. 40/1964 Sb. vznikal v době, kdy problematika informačních 

technologií nebyla zdaleka tak aktuální jako dnes, lze bezpochyby účel a smysl ustanovení na 

ochranu osobnosti vztáhnout i na současné téma problematiky ochrany osobních dat. 

Podobný názor sdílí Evropský soud pro lidská práva, který ve své judikatuře uvedl, že i 

                                                          
122 Demonstrativní charakter výčtu vyplývá z gramatického výkladu citovaného ustanovení – viz užití slova 
„zejména“.
123 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 10. 1995, sp. zn. I. ÚS 15/95
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pouhé uchovávání dat týkajících se soukromého života spadá pod rozsah aplikace článku 8 

EÚLP, který garantuje ochranu práva na soukromí.124

Práva dle § 11 občanského zákoníku jsou dále precizovány v ustanovení § 12 odst. 1 

občanského zákoníku, v němž jsou chráněné projevy osobní povahy uvedeny 

formou taxativního výčtu: „Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a 

obrazové zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí 

být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.“ Jako oprávněný a legitimní důvod pro 

zásahy do osobnostní sféry je tak stanoven souhlas dotčené osoby, který je shodně považován 

za legitimní právní titul k zásahům do práv i podle současné veřejnoprávní úpravy ochrany 

osobních údajů. 

Ve výjimečných případech lze projevy osobní povahy pořizovat nebo používat i bez 

souhlasu dotčené osoby: „Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, 

podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě 

zákona.“ (tzv. úřední zákonná licence) „Úřední účely“ lze zřejmě významově postavit na 

roveň důvodům zásahů do práva na soukromí, jak jsou deklarovány např. v čl. 8 odst. 2 

Evropské úmluvy o lidských právech (národní bezpečnost, veřejná bezpečnost, finanční 

zájmy, předcházení zločinnosti, ochrana zdraví atd.)

V § 12 odst. 3 jsou stanovena další zákonná oprávnění pro zásahy do osobnostních 

práv: „Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení 

fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a 

pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být 

v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“ (tzv. zákonná licence vědecká a umělecká a 

zákonná licence zpravodajská). Legitimizace zásahu do osobnostní sféry, aniž by k němu 

                                                          
124

Viz např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 3. 1987 ve věci Leander v. Švédsko, 
stížnost č. 9248/81
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subjekt údajů dal souhlas, jenž je však odůvodněn vědeckými, uměleckými či 

zpravodajskými zájmy, se jeví být sama o osobě poněkud kontroverzní. Zákon proto logicky 

stanoví limity pro aplikaci výjimky v tom smyslu, že její užití nesmí být v rozporu 

s oprávněnými zájmy dotčené osoby.

Ochrana osobnostních práv tak, jak je garantována v §§ 11 – 14 zákona č. 40/1964 Sb.

je koncipována především jako úprava odpovědnosti za neoprávněné zásahy do široké škály 

projevů osobní povahy. Dotčená osoba má právo domáhat se upuštění od neoprávněných 

zásahů do práva na ochranu osobnosti, dále přiměřeného zadostiučinění, případně i náhrady 

nemajetkové újmy v penězích. Z institucionálního hlediska je v soukromoprávní rovině 

ochrana poskytována soudy.

Zatímco veřejnoprávní úprava působí především v oblasti vztahů vertikálních125 , tj. v 

oblasti činnosti orgánů veřejné moci, soukromoprávní rovina ochrany soukromí se promítá 

pouze v oblasti horizontálních právních vztahů, tj. mezi soukromými subjekty. Rozdíly mezi 

veřejnoprávní a soukromoprávní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů najdeme dále v 

předmětu aplikace právní úpravy. Zatímco veřejnoprávní norma - zákon č. 101/2000 Sb. -

upravuje režim poskytující ochranu osobním údajům, jež jsou zpracovávány systematicky, 

§ 11 a násl. občanského zákoníku upravuje ochranu před jednorázovými, resp. 

nesystematickými zásahy do soukromí jednotlivce, jestliže jimi došlo k zásahu do osobnostní 

sféry.

Pro komplexnost doplňme, že vzájemná provázanost osobnostních práv a práva na 

soukromí se projevuje nejen v civilněprávní rovině, nýbrž i v ústavní rovině, a to společným

systematickým zařazením práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

                                                          
125 Ochrana osobních údajů v rámci horizontálních vztahů, tj. mezi soukromými subjekty navzájem, je rovněž 
poskytována. Státy mají v této oblasti povinnost poskytovat ochranu, jak vyplývá ze závěrů 25. mezinárodní 
konference komisařů pro ochranu osobních údajů (Sydney, září 2003). Dostupné z: 
www.privacyconference2003.org
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soukromého a rodinného života spolu s právem na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou 

pověst, ochranu jména, na ochranu před zneužíváním údajů o své osobě v rámci čl. 10 Listiny 

základních práv a svobod.

4.3 Ochrana osobních údajů v rámci správního práva

Ústavněprávní předpisy, o nichž bylo pojednáno v kapitole 4.1, jsou z hlediska 

ochrany osobních údajů provedeny veřejnoprávními normami na úrovni zákona, jež se 

uplatní především v rámci vertikálních právních vztahů. Poměrně krátce po přijetí Listiny 

základních práv a svobod tak přijalo Federální shromáždění bývalé Československé republiky 

k provedení čl. 10 odst. 3 Listiny zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů 

v informačních systémech. 

Zákon č. 256/1992 Sb. si vzal za své koncepční východisko režim zavedený Úmluvou 

č. 108. Definoval základní pojmy jako např. osobní údaj, informační systém, provozovatel 

informačního systému, dotčený subjekt, zveřejněná informace a citlivý údaj, stanovil zásady 

nakládání s osobními údaji, povinnosti provozovatelů informačních systémů a jiných 

subjektů a práva dotčených osob na ochranu v případě neoprávněného zpracování osobních 

údajů. V souladu s koncepcí dle Úmluvy č. 108 se zákon nevztahoval na veškeré zpracování 

osobních údajů, jeho působnost byla omezena pouze na zpracování dat v rámci informačních 

systémů. Zákon však trpěl i jinými nedostatky, především absencí efektivních sankcí za 

porušování zákonem stanovených povinností a dále se nepodařilo prosadit zřízení 

nezávislého kontrolního orgánu, který by vykonával dozor nad dodržováním pravidel při 

zpracování osobních údajů. Zákon tak nevyhovoval mnohým ustanovením směrnice 

95/46/ES.
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Nedostatky v ochraně osobních údajů byly předmětem kritiky ze strany Evropské 

unie. Za účelem dosažení harmonizace s evropskou legislativou bylo nutno přijmout právní 

úpravu, jež by vyhovovala evropským standardům. Byl proto přijat zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jež vychází obsahově ze Směrnice č. 

95/46/ES a je tak kompatibilní s evropským právem.126 Zákon byl za dobu své poměrně 

krátké platnosti až do současnosti již více než dvacetkrát novelizován. Zákon provádí 

základní lidské právo stanovené v čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, tedy právo 

každého na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním údajů o své osobě. Lze konstatovat, že ochrana osobních údajů je zákonem 

vystavěna na několika jednoduchých zásadách, jež jsou totožné s principy, obsaženými 

v Úmluvě 108 a ve Směrnici 95/46/ES127, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala.

Dle ustanovení § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, naplňuje zákon 

právo každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, a to tím, že 

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Účelem zákona je zajistit ochranu 

osobních údajů, stanovit podmínky, za nichž je zpracování osobních údajů přípustné, stejně 

tak podmínky pro přenos údajů do zahraničí a regulovat vztahy, které vznikají v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů. Jako zásada platí, že zákonné a legitimní zpracování údajů 

předpokládá existenci právního titulu v podobě souhlasu subjektu údajů anebo výslovného 

zmocnění na základě zákona. Každý je oprávněn bránit se proti jakémukoliv neoprávněnému 

zásahu vůči osobním údajům. Podrobněji bude o úpravě podmínek zpracování osobních 

údajů pojednáno v rámci kapitoly 5.

                                                          
126 Blíže k tomuto viz SMEJKAL, V. Ochrana osobních údajů podruhé. Právní rádce, 1994, č. 11, 19 – 20 s.
127 Srov. se SKULOVÁ, S. Ochrana osobních údajů a veřejná správa v České republice. Veřejná správa na 
prahu 21. století. Sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 102 s.
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4.4 Ochrana osobních údajů v rámci trestního práva

Nový trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., vychází z komplexního pojímání 

soukromí, když v § 180 – 184 společně upravuje trestné činy proti právům na ochranu 

osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180 - neoprávněné nakládání s osobními údaji, 

§ 181 – poškození cizích práv, § 182 – porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 –

porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 – pomluva).

Z hlediska předmětu práce je relevantní především trestný čin neoprávněného 

nakládání s osobními údaji, jenž byl vůbec poprvé zaveden do našeho právního řádu 

prostřednictvím ustanovení § 178 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, a to s účinností 

od 1. 1. 1994. Oblast trestního práva tak musela nezbytně reagovat na dynamický rozvoj 

výpočetní techniky a moderních komunikačních technologií, jež umožňují snadné zneužití 

osobních údajů. 

Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji je dle znění § 180 zákona č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku, (dále jen „trestní zákoník“), vymezen dvěma skutkovým 

podstatami. První odstavec ustanovení § 180 trestního zákoníku chrání každého před 

neoprávněným zveřejněním, sdělením, zpřístupněním, jiným zpracováním či přisvojením si 

osobních údajů, shromážděných v souvislosti s výkonem veřejné moci.128 Odstavec 2 pak 

obsahuje skutkovou podstatu, dle níž je trestné neoprávněné zveřejnění, sdělení nebo 

zpřístupnění třetí osobě osobních údajů získaných v souvislosti s výkonem povolání, 

zaměstnání nebo funkce pachatele, jestliže tím pachatel porušil státem uloženou nebo 

uznanou povinnost mlčenlivosti.

                                                          
128 Pod pojem „veřejná moc“ lze bezpochyby vztáhnout i aktivity orgánů činných v trestním řízení. Blíže viz 
diskuse nad dopadem „náhubkové novely“ na tehdejší § 178 starého trestního zákona např. v SOKOL, T.
Odposlechy – díl další: Nepatřičná panika. Vydáno dne 15. 2. 2009 [online, cit. 14. 7. 2012] Dostupné z: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sokol.php?itemid=5896
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Oběma skutkovými podstatami dle § 180 trestního zákoníku je postižena jak úmyslná, 

tak i nedbalostní forma zavinění. V obou případech je trestněprávní ochrana vázána pouze na 

situace, pokud byla příslušným neoprávněným jednáním způsobena vážná újma na právech 

nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. Vážnost újmy bude třeba 

posoudit v konkrétních případech se zřetelem k tomu, o jaký chráněný zájem šlo, jaká byla 

intenzity újmy na chráněném zájmu a jaké následky to mělo pro postiženého.129

Lze uzavřít, že úpravou v trestním zákoníku jsou postiženy vážnější formy zásahů do 

právem chráněných hodnot. Závažnost je dána mimo jiné skutečností, že k naplnění skutkové 

podstaty může být pachatelem trestného jednání pouze tzv. speciální subjekt, tj. subjekt 

nacházející se ve zvláštním postavení.

5. Principy ochrany osobních údajů

Právní úprava ochrany osobních údajů spočívá primárně ve stanovení zákonných 

podmínek zpracování. Dodržování pravidel zpracování je předpokladem efektivní prevence 

újmy, jež by jinak mohla být způsobena subjektu údajů neoprávněnými zásahy do jeho 

soukromí, resp. porušováním zákonných povinností. V úpravě práv a povinností na ochranu 

osobních údajů nacházíme určité principy, z nichž některé představují obecné principy 

právní, jež se promítají v právní úpravě ochrany osobních údajů specifickým způsobem 

(například princip proporcionality či princip legality). Většina z nich však představuje 

zásady, jež jsou vlastní pouze oblasti ochrany osobních údajů (typicky např. princip kvality 

osobních údajů). 

Právní principy obecně vyjadřují ústřední hodnoty právního řádu, nejinak je tomu i 

v úžeji vymezené problematice ochrany osobních údajů. Je třeba zdůraznit interpretační a 

                                                          
129 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 1610 s.
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aplikační význam principů, neboť jejich prostřednictvím lze překlenout případné mezery 

v právních pravidlech. Tato jejich schopnost bude zejména praktická v oblasti ochrany 

osobních údajů, která představuje problematiku značně proměnlivou s ohledem na rychlý 

technologický vývoj. Jednotlivé principy se v předmětné materii navzájem prolínají, proto je 

třeba je vnímat a aplikovat v jejich souvztažné komplexitě. 

Principy právní úpravy ochrany osobních údajů vycházejí především 

z mezinárodněprávní úpravy. Dokumentem, jenž základní principy historicky vůbec poprvé 

formuloval, byla již vícekrát zmiňovaná Úmluva č. 108. Principy úpravy obsažené v Úmluvě 

č. 108 posléze přejala a dále podrobněji rozvinula směrnice 95/46/ES, na jejímž základě byly 

dále transponovány do českého vnitrostátního práva prostřednictvím zákona č. 101/2000 Sb.

V následujícím pojednání bude o jednotlivých principech pojednáno primárně 

z hlediska způsobu jejich promítnutí v Úmluvě č. 108 a směrnici 95/46/ES, které představují 

výchozí body české úpravy. V kapitole 6 bude pozornost zaměřena více na jednotlivá práva a 

povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v zákoně č. 101/2000 Sb. a jež 

současně představují konkrétní projevy příslušných principů ve vnitrostátním právním řádu.

5.1 Princip legality a legitimity zpracování

Princip legality a legitimity zpracování nacházíme v čl. 5, písm. a) Úmluvy č. 108, 

který stanoví: „Osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být 

získány a zpracovány poctivě a v souladu se zákony.“ Čl. 6, odst. 1, písm. a) směrnice 

95/46/ES obsahuje významově prakticky totožné ustanovení: „ …osobní údaje musejí být 

zpracovány korektně a zákonným způsobem.“
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Osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě, poctivě a v souladu se zákonem. 

Požadavek poctivosti či korektnosti v sobě zahrnuje respekt k základním svobodám a právům 

osob, jichž se osobní údaje týkají, především k jejich právu na soukromí, jak je deklarováno v 

čl. 8 EÚLP, v čl. 7 Listiny základních práv EU a v čl. 10 Listiny základních práv a svobod.

Zákonodárce zásadu legality a legitimity implementoval do českého právního řádu 

prostřednictvím ustanovení § 5 odst. 1 písm. c), věta první zákona č. 101/2000 Sb.: „Správce 

je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem.“, a 

dále prostřednictvím ustanovení § 5 odst. 3 tamtéž: „Provádí-li správce zpracování osobních 

údajů na základě zvláštního zákona, je povinen dbát práva na ochranu soukromého a 

osobního života subjektu údajů.“ Smyslem citovaných ustanovení je zajistit, aby osobní údaje

byly získávány a zpracovávány v souladu se zákonem, tzn. legálně. Požadavek legitimity 

zpracování je pak vyjádřen odkazem na práva subjektu údajů.

Princip legality a legitimity zaujímá v systému zásad první místo, a to pro svůj 

charakter obecného východiska právní úpravy. Je třeba zdůraznit, že uvedený princip 

zahrnuje požadavek na zpracování údajů v souladu se všemi zákony, včetně ochrany práv 

osobnostních.

Požadavek legality zpracování osobních údajů je v právní úpravě ochrany osobních 

údajů promítnut stanovením právních titulů pro zpracování. Základním pravidlem je, že 

osobní údaje mohou být zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů. Z tohoto souhlasu 

musí být patrno, kdo, komu, k jakému účelu, v jakém rozsahu a na jaké období je 

poskytován. V případě zpracování tzv. citlivých údajů je zapotřebí tzv. kvalifikovaný 

souhlas, pro nějž jsou stanoveny přísnější podmínky.130  

                                                          
130 § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.
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Podmínka zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů však není 

bezvýjimečná. Zákon č. 101/2000 Sb. stanoví okruh případů, kdy souhlasu není třeba, a to 

v ustanoveních § 5 odst. 2, písm. a) až g). Zákonné zmocnění pro zpracování bez souhlasu 

subjektu údajů je dáno, provádí-li se zpracování stanovené zvláštním zákonem nebo je-li

nutné pro plnění povinností takovým zákonem stanovených. Souhlas dále není třeba, je-li 

zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a dále 

v zájmu ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů. Legitimita zpracování, opírající se 

o vymezený okruh případů, vyplývá ze skutečnosti, že je za daných okolností spatřován 

zájem na zpracování osobních údajů, jež převyšuje individuální zájmy subjektů údajů.

5.2 Princip omezení účelem

Princip finality neboli princip omezení účelem, jak bývá překládán anglický termín 

„principle of finality“ do českého jazyka, najdeme vymezen v čl. 5, písm. b) Úmluvy č. 108, 

jež zní: „Osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být 

shromažďovány pro stanovené a oprávněné účely a nesmí jich být použito způsobem 

neslučitelným s těmito účely.“

Směrnice 95/46/ES precizuje zásadu oproti Úmluvě č. 108, když v čl. 6, odst. 1, písm. 

b) deklaruje: „Osobní údaje musejí být shromažďovány pro stanovené účely, výslovně 

vyjádřené a legitimní, a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito 

účely.“ Směrnice 95/46/ES stanoví kromě toho výjimku pro zákaz dalšího zpracování 

způsobem neslučitelným s původním účelem, a sice v případě historických, statistických 

nebo vědeckých účelů za podmínky poskytnutí vhodných opatření ze strany členských států. 

Opatření států by měly do jisté míry nahradit souhlas subjektu údajů, jež by mohl být

v mnoha případech prakticky nedosažitelný.



89

V českém právním řádu je princip omezení účelem zakotven v ustanovení § 5, odst. 1, 

písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., v němž je stanoveno, že shromažďovat lze osobní údaje 

odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 

účelu. Princip se dále promítá v ustanovení § 5, odst. 1, písm. f), první věta zákona č. 

101/2000 Sb., dle něhož lze zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž 

byly shromážděny.

Shrneme-li, právní úprava stanoví, že údaje mohou být shromažďovány jen pro 

specifické, vyjádřené a legitimní účely. Z dikce ustanovení § 5 odst. 1, písm. d) zákona č. 

101/2000 Sb. vyplývá, že zákonodárce předpokládá stanovení účelu zpracování ze strany 

správce před započetím samotného shromažďování, přičemž nepřipouští shromažďování 

údajů pro účely, jež by nebyly takto výslovně stanoveny předem. Účel zpracování musí být 

současně stanoven tak, aby nebyl v rozporu s právními předpisy. Rovněž platí, že jednou 

shromážděné údaje nesmějí být dále zpracovávány pro účely, jež by nebyly slučitelné s 

původně stanovenými. Slučitelnost bývá přitom při aplikaci zásady obvykle chápána jako 

„přímá souvislost“ s původním účelem.131

Zjednodušeně řečeno, zákon stanoví pravidlo, dle něhož je připuštěno shromažďování 

odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. Smyslem principu 

omezení účelem je především snaha limitovat zásahy do práv subjektu údajů na nezbytné 

minimum prostřednictvím omezení rozsahu shromažďování osobních údajů ve vztahu ke 

sledovanému cíli. V tomto směru se zásada omezení účelem do jisté míry prolíná s principem 

proporcionality, o němž bude pojednáno v následujícím textu.

                                                          
131 KUČEROVÁ, A., BARTÍK, V., PECA, J., NEUWIRT, K., NEJEDLÝ, J. Zákon o ochraně osobních údajů. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 332 a násl. s.
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5.3 Princip proporcionality

Princip proporcionality neboli princip přiměřenosti se promítá v čl. 5, písm. c) 

Úmluvy č. 108, v němž se uvádí: „Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, musejí 

být přiměřené, týkající se účelů, pro něž byly uloženy na nosiče, a nepřesahující tyto účely.“

Směrnice 95/46/ES používá ve svém čl. 6, písm. c) odlišnou formulaci, nicméně co do 

obsahu se od úpravy v Úmluvě č. 108 příliš neliší: „Osobní údaje musejí být přiměřené, 

podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány a/nebo 

dále zpracovávány.“ Omezení co do přiměřenosti délky trvání zpracování je zohledněno v čl. 

6, odst. 1, písm. e) směrnice 95/46/ES: „Osobní údaje musejí být uchovávány ve formě 

umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro uskutečnění cílů, 

pro které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány.“

Zásada proporcionality stanoví podmínku, aby osobní údaje, jež mají být 

shromážděny a dále zpracovávány, byly posouzeny z hlediska účelu zpracování. Podstatou 

zásady je požadavek, aby rozsah zpracovávaných údajů nepřesahoval míru nezbytnou pro 

dosažení sledovaného účelu. Aplikace zásady v praxi vyžaduje zpracovávání osobních údajů 

pouze v nezbytném rozsahu (hledisko kvantitativní) a po dobu nezbytně nutnou (hledisko 

časové). 132 Poměrně pregnantně vyjádřil tuto zásadu z ústavněprávních hledisek ve své 

judikatuře Ústavní soud ČR, dle něhož lze-li sledovaného účelu dosáhnout alternativními 

normativními prostředky, je pak ústavně konformní ten, jenž danou ústavně chráněnou 

hodnotu (základní práva a svobody, veřejná dobra) omezuje v míře nejmenší.133

                                                          
132 Viz čl. 5, písm. e) Úmluvy č. 108: „ Osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, 
musejí být uchovávány ve formě umožňující zjistit totožnost subjektu údajů po dobu nikoli delší, než je třeba pro 
účely, pro něž jsou údaje shromážděny.“  Tomu odpovídající ustanovení nacházíme v ustanovení § 5, písm. e) 
zákona č. 101/2000 Sb.: „Uchovávat lze osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování.“
133 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 7. 2005, Pl. ÚS 34/04
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Přiměřenost neboli nezbytnost zpracovávaných dat z hlediska jejich rozsahu je třeba 

posuzovat po celou dobu zpracování. Může nastat situace, kdy určitý osobní údaj bude 

potřebný ke splnění sledovaného účelu na samém počátku zpracování, při jeho shromáždění, 

v pozdější fázi zpracování se však může ukázat jeho další zpracování jako nadbytečné, kdy 

splnění daného účelu může být dosaženo i bez něj. Je proto třeba, aby po celou dobu 

zpracování byl průběžně posuzován rozsah zpracovávaných údajů. Údaje, jejichž zpracování 

není nezbytné, by na základě takového posouzení měly být zlikvidovány.134

V českém právním řádu není tato zásada výslovně vyjádřena za použití výrazu 

„přiměřenosti“ jako je tomu v textu Úmluvy č. 108 či směrnice 95/46/ES, nýbrž 

prostřednictvím (v daném kontextu) podobného pojmu „nezbytnosti“. Jedná se o významově 

víceméně totožnou úpravu, jež je obsažena v ustanovení § 5 odst. 1, písm. d) a f) zákona č. 

101/2000 Sb., o nichž bylo zmiňováno v rámci pojednání o zásadě omezení účelem, neboť 

zásada omezení účelem a přiměřenosti představují do jisté míry dvě strany téže mince. Pro 

úplnost si připomeňme již jednou citovaná ustanovení: shromažďovat je možno osobní údaje 

odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění; dále platí, 

že zpracovávat lze osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

Výjimkou z posledně uvedeného pravidla je zákonná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 6 

zákona č. 101/2000 Sb. anebo předchozí souhlas subjektu údajů. 

5.4 Princip transparentnosti 

Princip transparentnosti nachází své místo v ustanovení článku 8, písm. a) a b) 

Úmluvy č. 108, v němž se podává: „Každé osobě musí být umožněno: a) zjistit existenci 

                                                          
134 KUČEROVÁ, A., BARTÍK, V., PECA, J., NEUWIRT, K., NEJEDLÝ, J. Zákon o ochraně osobních údajů. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 332 a násl. s.
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automatizovaného souboru osobních údajů, jeho hlavní účely, jakož i totožnost a obvyklé 

sídlo nebo hlavní pracoviště správce souboru údajů; b) získávat v přiměřených intervalech a 

bez přílišných průtahů nebo nákladů potvrzení o tom, zda jsou v automatizovaných souborech 

dat uloženy osobní údaje, které se jí týkají, jakož i sdělit jí tyto údaje ve srozumitelné formě.“

Z principu transparentnosti vyplývá požadavek, aby byl subjekt údajů před zahájením 

zpracování informován o okolnostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů, a to 

o tom, v jakém rozsahu, kdo, jakým způsobem a pro jaký účel budou údaje zpracovány a 

komu mohou být zpřístupněny, resp. komu jsou určeny. V čl. 10 směrnice 95/46/ES 

nacházíme konkrétně vymezen minimální rozsah informací, s nimiž má subjekt údajů právo 

být seznámen. Tomuto právu subjektu údajů odpovídá povinnost správce příslušné informace 

poskytovat. Jedná se o konkrétně o následující informace: a) totožnost správce a popřípadě 

jeho zástupce; b) účely zpracování, pro které jsou údaje určeny; c) doplňující informace o 

příjemci nebo kategorii příjemců údajů, o existenci práva na přístup k údajům, jež se subjektu 

týkají, a existenci práva na jejich opravu. Subjekt údajů musí být rovněž poučen o tom, zda je 

poskytnutí údajů povinné či dobrovolné a dále případně o důsledcích jejich neposkytnutí 

v případě jejich povinného poskytnutí. V ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. je 

informační povinnost správců upravena způsobem odpovídajícím požadavkům směrnice 

95/46/ES.135  Informační povinnost správce je logicky prolomena za situace, kdy subjekt 

údajů již prokazatelně informován je.

Článek 9 Úmluvy č. 108 připouští současně omezení principu transparentnosti. 

V souladu s obecnými požadavky na zásahy do základních práv je takové omezení možné jen 

na základě zákonného zmocnění a jedná-li se o opatření nezbytné v demokratické společnosti 

                                                          
135 § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.: „Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů 
informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude 
osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace 
již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu 
osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.“
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v zájmu ochrany bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, měnových zájmů státu nebo potírání 

trestné činnosti. Vyloučení principu transparentnosti je rovněž možné v zájmu ochrany 

subjektu údajů nebo práv a svobod jiných osob.

Můžeme konstatovat, že náležité dodržování principu transparentnosti, resp. 

informační povinnosti správce v praxi představuje sine qua non realizace jednotlivých dílčích 

práv subjektu údajů. Subjekt údajů například potřebuje znát totožnost správce údajů, aby 

mohl případně uplatňovat svá práva formou stížnosti na porušování povinností správce u 

dozorčího orgánu, případně za určitých podmínek formou soudní žaloby na ochranu 

osobnosti. Stejně tak platí, že využití práva na přístup k údajům, jež náleží mimo jiné 

subjektu údajů (viz dále), předpokládá faktickou znalost subjektu údajů o existenci 

uvedeného práva. Lze proto uzavřít, že náležitá ochrana práv subjektu údajů je do jisté míry 

podmíněna řádným dodržováním povinností vyplývajících z principu transparentnosti.

5.5     Princip bezpečnosti 

Zásada je promítnuta v článku 7 Úmluvy č. 108: „Je třeba učinit vhodná bezpečnostní 

opatření na ochranu osobních údajů uložených v automatizovaných souborech dat proti 

náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, jakož i proti neoprávněnému 

přístupu, změnám nebo šíření.“ Článek 17, odst. 1 směrnice 95/46/ES precizuje citované 

ustanovení následujícím způsobem: „Správce musí přijmout vhodná technická a organizační 

opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné 

ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracovávání 

zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování. 

Tato opatření mají zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich provedení, 
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přiměřenou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a 

z povahy údajů, které mají být chráněny.“

Princip bezpečnosti je promítnut zejména v povinnosti zajistit tzv. fyzickou ochranu 

zpracovávaných osobních údajů. Osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, tj. správce 

a zpracovatel, musí prostřednictvím technických a organizačních opatření zabránit tomu, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 

změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování, 

jakož i jinému zneužití osobních údajů. Princip bezpečnosti je v zákoně č. 101/2000 Sb. 

zakotven v ustanovení § 13.

Bezpečnostní opatření mají v rámci ochrany osobních údajů zvláštní význam, neboť 

jejich prostřednictvím se minimalizuje hrozba zásahu do soukromí. Lze proto konstatovat, že 

princip bezpečnosti má ryze preventivní charakter. Povaha přijatých bezpečnostních opatření 

se odvíjí především od prostředku a způsobu zpracování. Především organizační 

bezpečnostní opatření si bude žádat manuální zpracování, naopak technická opatření budou 

typická pro zpracování automatizovanými prostředky. V jednotlivých případech bude třeba 

posoudit konkrétní rizika vyplývající zejména z povahy chráněných údajů a na základě tohoto 

posouzení zavést opatření odpovídající přiměřeně danému riziku. 

5.6 Princip práva na přístup, opravu, vymazání 

    a blokování údajů

Princip práva na přístup, opravu, vymazání a blokování údajů je promítnut v textu 

Úmluvy č. 108 prostřednictvím ustanovení čl. 8, písm. b) a c): „Každé osobě musí být 

umožněno 1) získávat v přiměřených intervalech a bez přílišných průtahů nebo nákladů 
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potvrzení o tom, zda jsou v automatizovaných souborech dat uloženy osobní údaje, které se jí 

týkají, jakož i sdělit jí tyto údaje ve srozumitelné formě; 2) docílit, podle povahy případu, 

opravu těchto údajů nebo jejich vymazání, jestliže byly zpracovány v rozporu s vnitrostátním 

právním řádem uplatňujícím základní zásady stanovené v článcích 5 a 6 Úmluvy.“

O něco podrobněji než Úmluva č. 108 garantuje směrnice 95/46/ES subjektům údajů 

v článku 12 právo získat bez omezení, v rozumných intervalech a bez prodlení nebo 

nadměrných nákladů minimálně tyto informace: 1) potvrzení, že údaje, které se ho týkají, 

jsou či nejsou zpracovávány, jakož i informace týkající se alespoň účelů zpracování, kategorií 

údajů, na které se zpracování vztahuje, a příjemců nebo kategorií příjemců, kterým jsou údaje 

sdělovány; 2) sdělení srozumitelnou formou o údajích, které jsou předmětem zpracování, a 

veškeré dostupné informace o původu údajů; 3) oznámení postupu automatického zpracování 

údajů, které se ho týkají. V témže článku přiznává směrnice 95/46/ES subjektům údajů 

„právo na opravu, výmaz nebo blokování údajů, jejichž zpracování není v souladu se 

směrnicí, zejména z důvodů neúplné nebo nepřesné povahy údajů.“ Zákon č. 101/2000 Sb. 

zaručuje právo na přístup k údajům zcela v souladu se směrnicí 95/46/ES v ustanovení 

§ 12136. 

Je třeba především zdůraznit, že správce nesmí podmiňovat přístup subjektu údajů 

k údajům, jež se ho týkají, zaplacením nákladů, jež by nepřiměřeně přesahovaly nezbytné 

náklady na jejich poskytnutí. Stanovením nákladů o nepřiměřené výši by totiž správce 

fakticky mohl omezovat právo subjektu údajů na přístup k údajům.

Jsou-li údaje neúplné nebo nepřesné, má subjekt údajů právo na provedení oprav, 

odstranění a blokování těchto údajů, pokud jejich zpracování nesplňuje stanovené principy. 

                                                          
136 § 12, odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví: „Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých 
osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.“ V druhém odstavci je 
pak precizován rozsah správcem poskytovaných informací.
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V tomto ohledu se prolíná daný princip s principem kvality osobních údajů, neboť cílem 

opravy údajů je především dosažení jejich kvality, tzn. pravdivosti, přesnosti, příp. 

aktuálnosti. Prosazení zásady se však jeví být složité v případě přeshraničního přenosu údajů 

a u mezinárodních informačních systémů (např. Schengenský informační systém, Europol), 

kdy se údaje dostávají do odlišného právního prostředí.

Smyslem daného principu je zajistit účast a kontrolu subjektu údajů nad zpracováním 

údajů, jež se ho týkají, neboť ochrana soukromí předpokládá právo kontrolovat fakta o svém 

životě. Poskytnutím osobních údajů dochází do určité míry k zásahu do soukromí subjektu 

údajů; za zákonem garantovanou možností kontroly stojí snaha zákonodárce tento zásah 

minimalizovat, a to tak, že je subjektu údajů poskytnuta alespoň částečná autonomie. 

Aplikace předmětné zásady v praxi vede konečně k transparentnímu a otevřenému 

zpracování. V tomto směru je princip práva na přístup, opravu, blokování a výmaz údajů 

propojen s principem transparentnosti, což potvrzují i autoři David Bainbridge a Graham 

Pearce. Uvádějí, že prostředkem k dosažení transparentnosti mají být: 1) Právo subjektu 

údajů na přístup ke zpracovávaným údajům, jež se ho týkají, přičemž přístup k údajům lze 

chápat jako předpoklad možnosti opravy údajů; 2) Právo subjektu údajů být informován 

o zpracování osobních údajů, jež se ho týkají.137

5.7 Princip kvality osobních údajů

Uvedený princip je artikulován v čl. 5, písm. d) Úmluvy č. 108: „Osobní údaje, které 

jsou předmětem automatizovaného zpracování, musejí být přesné, a pokud je to potřebné, 

                                                          
137 BAINBRIDGE, D. & PEARCE, G. Tilting the Windmills – Has the New Data Protection Law Failed to 
Make a Significant Contribution to Rights of Privacy. Journal of Information, Law and Technology. Issue 
2/2000.
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udržované v aktuálním stavu.“ Směrnice 95/46/ES ve svém článku 6, odst. 1, písm. d)138

v tomto ohledu prakticky kopíruje Úmluvu č. 108. V zákoně č. 101/2000 Sb. je tento princip 

obsažen v ustanovení § 5, písm. c).139

Zpracovávat je možno pouze pravdivé, přesné a aktualizované osobní údaje, které 

byly získány v souladu se zákonem. Zásada se přirozeně uplatní i v případech, kdy se údaje 

ukážou být nepravdivé až v pozdější fázi zpracování, ačkoliv při prvotním shromažďování 

pravdivé byly. V případě zpracování nepravdivých či nepřesných údajů je správce povinen 

údaje blokovat a v mezidobí je opravit nebo doplnit; nejsou-li oprava či doplnění možné, má 

správce povinnost nepravdivé či nepřesné údaje zlikvidovat, tzn. trvale je vyloučit ze 

zpracování.

Smyslem popsaného principu je preventivně zabránit zásahům do osobnostní sféry, 

resp. soukromí subjektů údajů, k nimž by mohlo potenciálně dojít zpracováním údajů, jež 

neodpovídají skutečnosti. Požadavek na přesnost a pravdivost údajů však není absolutní, 

s jistým zkreslením informací je třeba vždy počítat. Nejvyšší soud ČR v souvislosti 

s možnými zásahy do soukromí způsobenými sdělovacími prostředky uváděním 

nepravdivých tvrzení konstatoval: „Při posuzování, zda došlo k neoprávněnému zásahu do 

práva na ochranu osobnosti, je nutno respektovat určitá specifika běžného periodického 

tisku, určeného pro informování nejširší veřejnosti, který se v konkrétních případech musí 

(především s ohledem na rozsah jednotlivých příspěvků a čtenářský zájem) uchylovat k jistým 

zjednodušením. Nelze bez dalšího tvrdit, že každé zjednodušení (či zkreslení) musí nutně vést 

k zásahu do osobnostních práv dotčených osob. V tomto případě nelze trvat na naprosté 

přesnosti skutkových tvrzení, a klást tím ve svých důsledcích na novináře nesplnitelné 

                                                          
138 Čl. 6, písm. d) směrnice 95/46/ES: „Osobní údaje musí být přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované; musí 
být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly 
shromažďovány nebo dále zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny.“
139 § 5, písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.: „Zpracovávat lze pouze přesné osobní údaje, které správce získal 
v souladu se zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje.“
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nároky.“140 Odpovědnost za nepřesnost či nepravdivost údajů navíc nelze vždy spatřovat 

u správců údajů, neboť v mnoha případech sám subjekt údajů ve fázi sběru údajů uvede 

nepravdivé údaje, ať už záměrně či omylem. 

6. Ochrana osobních údajů dle zákona č. 100/2000 Sb.

V následující kapitole se budeme blíže zabývat právní úpravou ochrany osobních 

údajů dle zákona č. 100/2000 Sb., která prostřednictvím stanovením konkrétních práv a 

povinností při zpracování osobních údajů promítá do pozitivní právní úpravy principy, 

o nichž bylo pojednáno výše. Pro určení rámce, v němž je nutno režim zákona č. 100/2000 

Sb. aplikovat, je vhodné zabývat nejprve vymezením působnosti zákona.

6.1 Působnost zákona

V následujícím textu se budeme zabývat předmětem regulace zákona č. 101/2000 Sb.

z hlediska věcné i osobní působnosti. Zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré 

osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány 

veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby (viz § 3 odst. 1 zákona). Citované ustanovení 

představuje pozitivní vymezení působnosti, a to stanovením druhu subjektů, na něž se zákon 

vztahuje v případě, že zpracovávají při své činnosti osobní údaje. Zjednodušeně řečeno, 

zákon je třeba aplikovat jak ve vztahu k mocenským orgánům, tak i subjektům soukromého 

práva. V případě fyzických a právnických osob jimi mohou být jak občané ČR nebo cizinci, 

tak subjekty podnikatelské i nepodnikatelské. 

                                                          
140 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2796/2005. Citovaný právní názor byl 
potvrzen usnesením Ústavního soudu ČR ze dne 24. 4. 2008, sp. zn. III. ÚS 928/06.
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Není rozhodné, zda se zpracování děje automatizovaně, nebo jinými prostředky, tedy 

manuálně (např. ve spisu, v lístkové kartotéce, rejstříku nebo zápisníku). 141 Stojí za 

povšimnutí, že zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, stanovuje širší oblast své 

působnosti oproti staršímu zákonu č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních

systémech. Jak již napovídají samotné názvy zákonů, starší zákon se vztahoval pouze na 

automatizované zpracování osobních dat. V tomto ohledu kopíroval vývoj v právním řádu 

ČR vývoj v oblasti mezinárodního, resp. nadnárodního práva. Zatímco Úmluva č. 108 z roku 

1981, jež byla materiálním zdrojem úpravy v zákoně č. 256/1992 Sb., se omezila pouze na 

oblast zpracování dat automatickými prostředky 142 , směrnice 95/46/ES z roku 1995 se 

posunula směrem k širšímu pojetí aplikace ve vztahu k možným druhům zpracování. Náš 

současný zákon uvedenou koncepci směrnice převzal v rámci její implementace do 

vnitrostátního práva.

Zákon se vztahuje i na situace, kdy se podle mezinárodního práva veřejného aplikuje 

náš právní řád přednostně, i když správce není usazen na území republiky. Dále se zákon 

uplatní v případě, jestliže je správce usazen mimo území Evropské unie a přitom se nejedná 

pouze o předání osobních údajů přes území EU (v dané situaci musí správce zmocnit ke 

zpracování zpracovatele). Jestliže provádí zpracování český správce prostřednictvím svých 

organizačních jednotek, jež se nacházejí na území členského státu Evropské unie, musí 

zajistit, že organizační jednotky budou provádět zpracování v souladu s vnitrostátním právem 

příslušného členského státu.143

                                                          
141 Viz čl. 3 odst. 1 směrnice 95/46/ES
142 Nicméně i dle Úmluvy č. 108 je možno na základě prohlášení signatářského státu rozšířit oblast její 
působnosti i na soubory osobních údajů, které se nezpracovávají automatizovaně. Viz čl. 3 odst. 2 písm. c) 
Úmluvy č. 108
143 Srov. s čl. 4 směrnice 95/46/ES
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Naproti tomu se zákon nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí 

fyzická osoba výlučně pro svoji osobní potřebu144. Je vcelku logické, že se uvedená výjimka 

nevztahuje na právnické osoby. Jestliže zpracovává osobní údaje fyzická osoba, která je 

podnikatelem, a jestliže se tak děje v souvislosti s její podnikatelskou činností, nemůže se 

jednat o zpracování osobních údajů pro osobní potřebu. Pojem „osobní potřeba“ trpí vágností, 

kazuistické vymezení pojmu zpracování osobních údajů pro osobní potřebu hledejme 

v recitálu č. 12 směrnice 95/46/ES, který vylučuje aplikaci zásad ochrany osobních údajů: 

„při výkonu činností, které mají výlučně osobní povahu, jako je korespondence nebo vedení 

adresáře.“ Zpracování osobních údajů pro osobní potřebu lze vymezit jako zpracování spjaté 

se soukromým životem jednotlivce, jehož motivem není podnikatelský účel, veřejný zájem či 

zájmy jiných osob. 

Výjimkou z působnosti zákona je dále nahodilé shromažďování osobních údajů, 

pokud nejsou tyto údaje dále zpracovávány. Obě podmínky musí být naplněny současně. 

Jestliže by po nahodilém shromažďování údajů byly tyto dále systematicky zpracovávány, 

výjimka z aplikace zákona by se neuplatnila a zákon by se na ně vztahoval. Pro uplatnění 

výjimky je mimo jiné rozhodující absence vůle správce nahodile shromážděné údaje jakkoliv 

zpracovávat v budoucnosti. Nahodilost představuje opak systematičnosti.145 Zákon sám nijak 

nedefinuje pojem systému, ani systematičnosti. Znakem systému a systematičnosti je, že 

v sobě zahrnuje určitou uspořádanost prvků či jejich složek dle určitých kritérií, jakož i 

vztahů mezi nimi.146 Nahodilost shromažďování spočívá v tom, že podnět k němu přichází 

                                                          
144 Srov. s MORÁVEK, J. Osobní potřeba – neurčitý právní pojem? Právní rozhledy, 2010, sv. č. 24, 867-872 s.
145

Srov. se SKULOVÁ, S. Ochrana osobních údajů v České republice a některé její souvislosti a problémy 
v oblasti veřejné správy. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 140 s. 
146 MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde, 2006, 189 s.
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zvenčí a nikoliv ze strany správce, nahodilost zpracování pak tkví zejména v tom, že údaje 

nejsou nijak tříděny nebo systematizovány a mohou být nepřesné nebo neúplné.147

Zákon se tedy vztahuje jen na systematické zpracování. V dané souvislosti Evropský 

soud pro lidská práva uvedl, že každé systematické shromažďování osobních údajů 

představuje zásah do soukromí.148  Smyslem zákonné úpravy je stanovit zákonné podmínky 

těchto zásahů do právem chráněných hodnot k ochraně práv a právem chráněných zájmů 

subjektů údajů.

Pojem „zpracování osobních údajů“ je vymezen v čl. 4 písm. e) zákona jako 

„jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky

provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.“  Jestliže je pojem 

zpracování v zákoně definován mimo jiné atributem systematičnosti, jeví se negativní 

vymezení působnosti vyloučením nahodilého zpracování jako nadbytečné.

Zákon dále vylučuje působnost některých svých ustanovení v případě zpracování 

osobních údajů speciálními subjekty pro zvláštní veřejné účely, jež jsou považovány za 

zájmy nadřazené individuálním právům subjektů údajů. Jedná se o případy zpracování 

osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených na základě zvláštních 

zákonů pro zajištění: a) bezpečnosti státu 149, b) obrany státu150, c) veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti151 , d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání 

trestných činů152, e) významného hospodářského či finančního zájmu České republiky nebo 

                                                          
147 MATES, P. Ochrana osobních údajů. Praha: Karolinum, 2000, 42 s.
148 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věcí P. G. a J. H. versus Spojené království ze dne 25. 9. 
2001, stížnost č. 44787/98
149 Např. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 
informační službě, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
150 Např. zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
151 Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
152 Např. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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Evropské unie 153, f) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem 

veřejné moci, jestliže se jedná o ochranu veřejného pořádku, předcházení a postihu trestné 

činnosti nebo o ochranu významného hospodářského nebo finančního zájmu,154 g) činnost 

spojenou se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti.155

Jedná se tak o provedení zásady dle čl. 8 odst. 2 EÚLP o lidských právech, a sice že 

omezení chráněných práv je přípustné mimo jiné pouze na základě zákona. Důvody možných 

zásahů dle čl. 8 odst. 2 EÚLP (veřejná bezpečnost, národní bezpečnost, obrana státu atd.) 

přitom v zásadě odpovídají shora jmenovaným veřejným zájmům, v jejichž případě jsou 

výslovně dle § 3 odst. 6 zákona prolomeny zásady ochrany osobních údajů. Výjimky 

z ochrany stanovené zákonem jsou zcela v souladu i s článkem 13 směrnice 95/46/ES: 

„Členské státy mohou přijmout legislativní opatření s cílem omezit rozsah povinností a práv 

uvedených v…, pokud toto omezení představuje opatření nezbytné pro zajištění bezpečnosti 

státu, obrany, veřejné bezpečnosti, předcházení trestným činům a jejich vyšetřování, 

odhalování a stíhání, významného hospodářského nebo finančního zájmu členského státu 

nebo EU …“

Orgány osvobozenými od některých zákonných povinností jsou konkrétně např. 

zpravodajské služby, Policie ČR, ministerstvo financí či ministerstvo vnitra, provádějí-li 

činnosti zajišťující zájmy shora uvedené (např. při vyšetřování trestné činnosti apod.).

Nevztahují se na ně např. povinnosti správců při zpracování osobních a citlivých osobních 

údajů, informační povinnost správců (konkrétně viz § 5 odst. 1 a § 11 a 12 zákona), ostatní 

ustanovení jinak platí i pro tyto orgány, a to i za situace, že vykonávají činnosti v zájmu shora 

vypočtených veřejných zájmů.

                                                          
153 Např. zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
154

Např. zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
155

Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
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Pro úplnost dodejme, že zákon č. 101/2000 Sb. představuje obecnou úpravu v oblasti 

ochrany osobních údajů, jež se uplatní vždy, pokud na daný případ nedopadá úprava zvláštní. 

Pro zvlášť vymezené oblasti byly přijaty zvláštní zákony, jež poskytují speciální úpravu 

v dané konkrétní oblasti s nezbytnými odchylkami od úpravy obecné. V souvislosti s aplikací 

právních předpisů je třeba na vzájemný vztah mezi obecným zákonem č. 101/2000 Sb. (lex 

generalis) a zákony poskytující zvláštní právní úpravu ochrany osobních údajů jako (lex 

specialis) aplikovat zásadu speciality, resp. zásadu přednosti užití zvláštní úpravy.

6. 2 Základní pojmy

V předchozích kapitolách byly již vícekrát zmíněny pojmy jako subjekt údajů,

zpracování osobních údajů, správce údajů, aniž by tyto byly blíže definovány. Pro pochopení 

působnosti zákona je nezbytné čtenáře seznámit s ustanoveními § 4 zákona, v nichž 

nacházíme podrobnou definici jeho specifických základních pojmů. Jedná se zejména o 

následující pojmy: osobní údaj, citlivý údaj, anonymní údaj, zveřejněný osobní údaj, subjekt 

údajů, správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, příjemce osobních údajů, 

zpracování osobních údajů a dále souhlas subjektu údajů. 

Vymezením základního pojmosloví zákon č. 101/2000 Sb. de facto stanoví předmět 

zákona, tj. okruh případů, na něž se vztahuje, a nepřímo tak upravuje svou osobní a věcnou 

působnost. Aplikovat základní pojmy je však třeba i ve světle tzv. úvodních recitálů směrnice 

95/46/ES, jež představují důležité interpretační vodítko k pochopení příslušného smyslu a 

účelu nástrojů právní úpravy.
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6.2.1 Osobní údaj

Zákon zcela pochopitelně - vzhledem k předmětu své úpravy - definuje na prvním 

místě pojem osobní údaj.  Právní teorie vymezuje obecně údaj jako „druh sémanticky 

vymezené informace, vyznačující se tím, že vyjadřuje a pojmenovává nějakou charakteristiku 

nějaké entity a současně vyjadřuje hodnotu této charakteristiky“.156 Zákon sám naproti tomu 

v tomto ohledu mlčí, proto nám nezbývá, než se spokojit s tautologickou definicí za použití 

jeho synonyma, a sice termínu „informace“. Dle zákonné definice je osobním údajem totiž 

každá informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů, tj. fyzické osoby, 

k níž se tyto údaje vztahují. Zjednodušeně řečeno, osobní údaj je každý údaj, který se 

vztahuje k nějaké fyzické osobě. Osobní údaj je pojmově odvozen od „osoby“, které se ve 

spojení se svými osobními údaji dostává postavení subjektu údajů. Subjekt údajů je nepřímo

předmětem ochrany osobních údajů a zaujímá tak nikoliv náhodou centrální pozici v rámci 

definice pojmu osobní údaj.

Subjekt údajů je považován za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho 

nebo více informačních prvků, tzv. identifikátorů, zjistit ať už přímo, nebo nepřímo jeho 

totožnost. Tzv. identifikátory jsou dle znění § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. zejména 

číslo, kód nebo jeden či více prvků, specifických pro fyzickou, fyziologickou (výška, barva 

vlasů atd.), psychickou, ekonomickou (povolání, funkce), kulturní (oblečení) nebo sociální 

(jméno) identitu subjektu údajů. Výčet je jen demonstrativní, lze si proto představit i jiné 

formy identifikátorů. Zákon č. 101/2000 Sb. zřejmě ponechal výčet možných identifikátorů 

otevřený s ohledem na další možný vývoj v oblasti technologií.

Na základě vyřčeného lze konstatovat, že osobními údaji jsou informace týkající 

se osobní sféry jednotlivce, které lze vztáhnout ke konkrétní fyzické osobě a jejichž 
                                                          
156

MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 
2008, 19 s.
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prostřednictvím ji lze identifikovat. Jako opak osobního údaje lze chápat pojem anonymní 

údaj, jenž představuje údaj, který nelze vztáhnout k žádnému subjektu údajů. O pojmu 

anonymní údaj bude pojednáno blíže v oddílu 6.2.2.

Definice pojmu osobní údaj vznikla kombinací definic obsažených v čl. 2 Úmluvy č. 

108 a čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES157. Základ definice je inspirován článkem 2 Úmluvy č. 

108, dle něhož je osobním údajem „každá informace týkající se identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údajů)“. Tuto definici posléze pojala za svou 

směrnice 95/46/ES a dále ji upřesnila tak, že za identifikovatelnou se považuje osoba, kterou 

lze přímo či nepřímo určit, a to na základě čísla nebo jednoho či více prvků specifických pro 

její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (tzv. 

identifikátor).

Ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. do velké míry kopíruje znění čl. 2 

písm. a) směrnice 95/46/ES, obsahuje však v rámci výčtu možných identifikátorů navíc 

informační kód, jehož prostřednictvím lze určit totožnost subjektu údajů. S ohledem 

na poměrně široké vymezení možných identifikátorů jak v textu směrnice 95/46/ES, tak 

v zákoně č. 101/2000 Sb., lze dovodit, že pojem osobní údaj se vztahuje k jakékoliv možné 

sféře osobního života a zahrnuje tak všechny informace týkající se osobnosti subjektu údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů se k pojmu osobní údaj vyjádřil v rámci podání 

stanoviska k problémům z praxe následovně 158 : „…podle výše uvedené definice tedy 

v případě, pokud fyzická osoba může být ze shromážděných údajů nebo na jejich základě 

jiným způsobem přímo nebo nepřímo identifikována, pak tyto údaje jsou údaji osobními. 

Znakem osobního údaje tedy je, že vypovídá o subjektu údajů, který nelze zaměnit s jiným 
                                                          
157 Dle čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES je osobním údajem „veškerá informace o identifikované nebo 
identifikovatelné osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.“
158 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2012. Vydáno 
v březnu 2012. [online, cit. 15. 9. 2012] Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2012_3.pdf
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subjektem údajů… Příklad: V některých případech nemusí postačovat k rozlišení subjektu 

údajů pouze jméno, příjmení a adresa (např. více generací jedné rodiny a téhož jména a 

příjmení bydlících na stejné adrese). Pokud správce takovou možnost vzhledem k účelu 

zpracování (např. doručování zásilek) předpokládá, pak je možno k těmto osobním údajům 

přiřadit další údaj (např. datum narození), který jednoznačně rozlišení umožní. Pokud by 

však buď z rozsahu souboru, nebo z účelu zpracování možnost jednoznačného rozlišení 

subjektů údajů nevyplývala, nelze doplňující údaj (datum narození) považovat za součást 

nezbytných údajů pro identifikaci. Takový údaj by naopak mohl být posuzován jako 

nadbytečný pro splnění stanoveného účelu. Ve smyslu definice je tedy určitelnost stav, kdy na 

základě osobních údajů, které má správce k dispozici, nebo z osobních údajů, k nimž má 

přístup, lze fyzickou osobu jednoznačně odlišit od jiných fyzických osob. Určenost je potom 

stav, kdy správce má k dispozici přímé identifikační údaje (např. jméno, příjmení a adresu) 

subjektu údajů. Je nutno upozornit také na skutečnost, že osobní údaj se nemusí vždy 

vztahovat pouze k jedné fyzické osobě. V praktickém životě jsou situace, kdy se nějaký údaj 

vztahuje k více osobám nebo ke skupině osob – např. spolumajitelé nemovitostí, majitelé 

společného bankovního účtu. Jsou-li však jednotlivé osoby dále rozlišeny, pak se i v tomto 

případě jedná o osobní údaj.“

Rozdíl mezi určeností a určitelností nacházíme pregnantně vysvětlen ve stanovisku 

tzv. Pracovní skupiny 29 (WP 29) č. 4/2007 159: „Obecně lze fyzickou osobu považovat za 

„identifikovanou“ (neboli „určenou“ terminologií zákona č. 101/2000 Sb.), jestliže je ve 

skupině osob „odlišena“ ode všech ostatních příslušníků této skupiny. V souladu s tím je 

fyzická osoba „identifikovatelná“(neboli „určitelná“ terminologií zákona č. 101/2000 Sb.), 

jestliže je možné ji identifikovat (přípona „-elná“ vyjadřuje možnost), ačkoli dosud 

identifikována nebyla.“

                                                          
159 Pracovní skupina 29 (WP 29). Stanovisko Pracovní skupiny 29 č. 4/2007. Vydáno dne 20. 6. 2007. [online, 
cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_cs.pdf
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Na základě uvedeného můžeme uzavřít, že určitelnost je kategorie abstraktní, která 

představuje pro správce možnost identifikovat subjekt údajů. Míra určitelnosti vychází 

zejména z druhu, kvality a množství dostupných informací. Určitelnost je rovněž kategorií 

relativní ve vztahu k příjemci informací - aby bylo možno informací považovat za určitelnou, 

bude stačit, bude-li schopen osobu identifikovat na jejím základě i jen poměrně úzký okruh 

lidí. Naplnění požadavku určitelnosti tak může splňovat i informace, kterou si není každý 

schopen propojit s konkrétní fyzickou osobou. Z tohoto pojetí ostatně vychází ve své 

rozhodovací činnosti i Úřad pro ochranu osobních údajů: „…subjekt údajů může být podle 

iniciál a adresy trvalého bydliště v případě, že na uvedené adrese bydlí pouze jedna osoba 

s takovými iniciálami, přesně určen.“ 160

Tentýž údaj tedy může být pro někoho, kdo je schopen jej vztáhnout ke konkrétní 

osobě, údajem osobním a pro ostatní jím subjektivně vzato nebude.161  I přesto bude třeba 

takový údaj považovat z objektivního hlediska za osobní, a to v zájmu zajištění co nejvyššího 

standardu ochrany práv subjektů údajů a s tím spojené nutnosti zabránění možnému 

vyloučení údajů z působnosti regulace. Na druhou stranu praktická aplikace zákona vytváří 

uvedené koncepci faktické limity, neboť nelze-li, byť subjektivně vzato, identifikovat na 

základě osobních údajů subjekt údajů, nelze vůbec aplikovat zákonný režim ochrany subjektu 

údajů. Naopak platí, že poskytování ochrany dle zákona v konkrétních případech předpokládá 

znalost subjektu údajů. Připomeňme například informační povinnost správců údajů, kterou 

mají vůči subjektům údajů – podmínkou její realizace je skutečnost, že v daném případě 

správce zná konkrétní subjekt údajů; dále platí, že správce údajů může jen stěží bez 

předchozího ověření identifikace subjektu údajů předejít neplatnosti souhlasu se zpracováním 

např. kvůli nezletilosti.

                                                          
160 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci č. j. SPR-2904/08-3
161 Srov. s DHONT, J., POULLET, V. Data Protection – Belgium: An Analysis of the New Law. Computer Law 
and Security Report 2000, volume 16, issue 1, 5 s.
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Určenost oproti určitelnosti představuje objektivní stav subjektu údajů, kdy je v 

dané konkrétní situaci přímo identifikován. Zatímco určitelnost vyjadřuje potencionalitu, 

určenost popisuje faktický stav. Subjekt je určitelný, můžeme-li subjekt jednoznačně odlišit 

od jiných - máme-li k dispozici tzv. identifikátory jako jsou např. jméno, příjmení, adresa 

bydliště, informace o tělesných znacích, telefonní číslo, emailová adresa, vlastnoruční podpis, 

státní občanství, rodinný stav apod. Prostřednictvím uvedených identifikátorů je osoba pro 

nás dohledatelná. Subjekt je považován za jednoznačně určený, jestliže je známo jeho jméno, 

příjmení, adresu a rodné číslo, příp. datum narození (např. máme-li k dispozici přístup do 

evidence disponující rodnými čísly všech občanů, tzv. centrálního registru obyvatel). 

Shora nastíněnou dualitu mezi určeností coby faktickým výsledkem identifikace a 

určitelností vyznačující se potencialitou identifikace lze dovodit spíše interpretací definice 

pojmu osobní údaj, jak je vymezen dle čl. 2, písm. a) směrnice 95/46/ES. Zákon č. 101/2000 

Sb. v tomto směru mezi oběma kategoriemi v naznačeném smyslu nerozlišuje, jestliže 

pro oba případy vymezuje podmínku identifikace subjektu údajů na základě jednoho či 

několika osobních údajů nebo prvků (viz dikce § 4 písm. a) zákona: „Subjekt údajů se 

považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat

zejména na základě…“). Naproti tomu čl. 2, písm. a) směrnice 95/46/ES  v tomto smyslu 

vymezuje jen určitelnost neboli „identifikovatelnost“ („…identifikovatelnou osobou se 

rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,…“). Lze však soudit, že popsané 

koncepčně-formulační rozdíly nemají praktické dopady. Je na místě vyzdvihnout 

zjednodušenou definici obsaženou v zákoně č. 101/2000 Sb., neboť rozlišování mezi 

určeností a určitelností představuje otázku spíše teoretického rázu.

K identifikaci osoby je v různých případech zapotřebí nestejná „minimální“ 

kombinace údajů. Máme-li nedostatek uvedených údajů nebo jsou-li k dispozici údaje 

nevhodného druhu, bude záležet na konkrétních souvislostech, zda bude možno legální 
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cestou a bez větších obtíží získat další údaje, abychom byli schopni osobu dohledat. 

Nemáme-li k dispozici další dostatečné množství údajů určité kvality, jež by umožňovaly 

subjekt identifikovat, nemůže se v případě těch údajů, jež máme k dispozici, vůbec jednat o 

zpracování osobních údajů podléhající režimu zákona č. 101/2000 Sb.

Otázka potřebné míry určitelnosti subjektu, resp. potřebného množství údajů k jeho 

identifikaci, je otázkou relativní ve vztahu k účelu zpracování. Usilujeme-li například 

o identifikaci cílového zákazníka pro účely tzv. direct marketingu, budeme mít jistě nižší 

nároky na množství a kvalitu dat potřebných k jeho identifikaci, než například v případě, kdy 

potřebujeme zjistit na základě profilu DNA totožnost vraha obžalovaného z vraždy, jemuž 

hrozí několikaleté vězení. Na základě posouzení dopadů do práv a povinností subjektu údajů, 

jež by mohla přinést jeho identifikace, bude třeba zhodnotit rozumnou míru prostředků 

vynaložených na vyhledání informací, jejichž prostřednictvím jej bude možno určit.

Hodnocení míry zásahu do osobní sféry, způsobeného zveřejněním osobních údajů, se 

odvíjí od množství dalších potřebných informací, jež by potencionální příjemce informací 

potřeboval získat, aby mohl subjekt údajů identifikovat – čím větší míra znalosti dalších 

údajů je třeba, tím méně intenzivnější zásah do osobní sféry subjektu údajů byl zveřejněním 

údajů způsoben.

Dále platí v zásadě obecný princip, že čím větší množství osobních údajů vhodného 

druhu máme k dispozici a čím menší je komunita lidí, resp. soubor možných subjektů údajů, 

tím je dána vyšší míra určitelnosti. Naopak platí, že čím větší komunita, tím je obvykle třeba 

více identifikačních znaků. Dalším pravidlem je, že jestliže jsou osobní údaje zpracovávány 

elektronicky, s možností např. dálkového přístupu do systémů dalších správců, má toto za 

důsledek zvýšení míry určitelnosti, jak uvádějí autoři Pavel Mates a Vladimír Smejkal.162

                                                          
162

MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v českém právu.  Praha: Linde, 2006, 197 s.
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Připomínají další zajímavé skutečnosti: se vzrůstajícím věkem se počet identifikačních údajů 

zvyšuje (postupně přibývají další údaje o vzdělání, povolání či tělesných znacích). 

Komplikovanost pojetí osobního údaje způsobuje fakt, že tak, jak se v průběhu času 

mění subjekt údajů, mění se s ním i jeho osobní údaje. Jedinými absolutně neměnnými znaky 

jsou datum narození, otisk prstu či profil DNA. Všechny ostatní údaje se mohou měnit,163 byť 

k některým změnám dochází výjimečněji a jen za určitých okolností (změna bydliště, jména 

či rodného čísla). Lze proto soudit, že osobní identita je kategorií značně dynamickou.

Autoři Miroslava Matoušová a Ladislav Hejlík klasifikují osobní údaje následovně: 

 identifikační (jméno, příjmení, rodné číslo), 

 kontaktní (adresa bydliště, elektronická adresa, telefonní spojení), 

 popisné (počet dětí, dosažené vzdělání, výška či hmotnost) a 

 transakční (neboli provozní údaje – např. datum nástupu do zaměstnání, účel 

půjčky apod.). 

Podle jmenovaných autorů je zásah do osobní sféry dle uvedené koncepce způsoben 

až vzájemným propojením identifikačních údajů spolu s údaji kontaktními a popisnými. 

Pouhé údaje identifikační či údaje kontaktní samy o sobě o soukromém životě subjektu údajů 

dle autorů mnoho nevypovídají. 164 S uvedeným závěrem však lze polemizovat, neboť se lze 

domnívat, že samotné sdělení či zveřejnění čísla mobilního telefonu může způsobit 

významný zásah do soukromí, což by jistě mohli potvrdit například oběti tzv. stalkingu.165

S tímto názorem je ostatně částečně ztotožněný i Nejvyšší správní soud, který ve své 

                                                          
163 Tamtéž.
164 MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 
2008, 22-24 s.
165

Tzv. stalking uznal nově za společensky nebezpečné jednání výslovně zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
prostřednictvím § 354 upravujícího skutkovou podstatu trestného činu nebezpečné pronásledování. Dle odstavce 
1, písm. c) předmětného ustanovení se trestného činu dopustí ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 
jej vytrvale prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje.
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judikatuře správně uznal, že osobním údajem může být i číslo mobilního telefonu (což 

ostatně uznávají i jmenovaní autoři) a dále konkrétně konstatoval, že v podmínkách vyspělé 

společnosti, kdy většina lidí disponuje elektronickými a jinými médii, je plná identita dána 

tím, že můžeme určitou osobu kontaktovat, aniž by bylo třeba znát místo jejího aktuálního 

pobytu; výklad pojmu osobní údaj proto nelze redukovat např. na znalost rodného čísla, ale 

postačí i jen to, že máme číslo mobilního telefonu.166

Ve znění účinném do 25. června 2004 obsahoval zákon kromě pozitivního vymezení 

pojmu osobní údaj i jeho negativní vymezení, a sice že „O osobní údaj se nejedná, pokud je 

třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních 

prostředků.“ Citované ustanovení mělo limitující efekt na působnost zákona, kdy tento se 

vztahoval na menší okruh případů a měl tak fakticky vymezenu užší působnost oproti jeho 

současnému znění. Vysvětlení změny zákona ve smyslu vypuštění shora citované věty přináší 

důvodová zpráva k zákonu č. 439/2004 Sb., jenž zákon č. 101/2000 Sb. v tomto směru 

novelizoval: „…oproti stávajícímu ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, 

je v nově navrhovaném znění vypuštěna věta třetí, jejímž obsahem bylo negativní vymezení 

pojmu osobní údaj. Navrhovatel tak vychází ze zkušeností a poznatků souvisejících 

s nástupem a rozvojem informačních technologií, kdy dosažení a zjištění identity subjektu 

údajů v dnešní době již nevyžaduje nijak výjimečné úsilí ani materiální prostředky, 

odmyslíme-li si zvláštním způsobem chráněné informace – osobní údaje, kdy přístupy jsou 

podřízeny zcela zvláštnímu režimu. Tím se docílilo přiblížení tohoto ustanovení článku 2, 

písm. a) směrnice 95/46/ES, který obdobnou úpravu neobsahuje.“ 167  

Argumentem pro vypuštění negativního pojetí ze zákona č. 101/2000 Sb. byla tedy i 

skutečnost, že v samotném textu směrnice 95/46/ES podobné ustanovení v rámci vymezení 

                                                          
166

Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2009, č. j. 9 As 34/2008 - 68
167 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 439/2004 Sb. Sněmovní 
tisk č. 508/0.
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pojmu osobní údaj nenajdeme. Negativní vymezení bylo dovozeno na základě dalších 

evropských předpisů. 168   Vzhledem k tomu, že negativní definice do jisté míry fakticky 

limitovala rozsah právem poskytované ochrany, lze její vypuštění z textu zákona č. 101/2000 

Sb. hodnotit jako krok správným směrem.

6.2.2 Anonymní osobní údaj

Zvláštním druhem osobního údaje je anonymní osobní údaj, jímž je údaj, který buď 

v původní podobě, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo 

určitelnému subjektu údajů. Anonymním je tedy takový údaj, který není možno spojit 

s žádnou osobou a který nelze k žádné osobě přiřadit. Jde o údaje, od nichž byly nevratně 

separovány další možné identifikátory, na jejichž základě by bylo možno osobu určit.

Osobní údaj, jenž je anonymním údajem ve své původní podobě, je takový údaj, který 

již v době shromažďování nebylo možno vztáhnout k žádné fyzické osobě, a to zejména 

z toho důvodu, že skutečnosti umožňující identifikaci, nebyly vůbec zaznamenány.169 Aby 

zpracování osobních údajů bylo vyloučeno z působnosti zákona č. 101/2000 Sb. s odkazem 

na jejich anonymitu, musí být údaje anonymní od samého počátku zpracování.

Tzv. následná anonymizace spočívá v tom, že z příslušné databáze osobních údajů 

jsou odstraněny ty kategorie osobních údajů, jež umožňují identifikaci subjektu údajů 

                                                          
168 Zákonodárce při formulování citovaného ustanovení zjevně vycházel z právně nezávazného recitálu č. 26 
směrnice 95/46/ES: „ …pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem prostředkům, 
které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci dané osoby…“
Stanovisko Pracovní skupiny 29 č. 4/2007 k tomuto uvádí: „To znamená, že pouhá hypotetická možnost 
jednoznačného určení nějaké osoby nepostačuje k tomu, aby tato osoba byla považována za 
´identifikovatelnou´(neboli ´určitelnou´).“ Ve světle citovaného by se ochrana osobních údajů neměla vztahovat 
na ty údaje, u nichž existuje pouze hypotetická možnost identifikace subjektu údajů, přičemž je třeba zohlednit 
rozumné použití prostředků vynaložených za účelem identifikace ze strany správce či jiné osoby. 
169 KUČEROVÁ, A., BARTÍK, V., PECA, J., NEUWIRT, K., NEJEDLÝ, J. Zákon o ochraně osobních údajů. 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2003, 52 s.
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(typicky jméno, příjmení nebo rodné číslo). Jestliže ten, kdo anonymizoval údaj, má posléze 

možnost provést tzv. deanonymizaci, tzn. spojit daný údaj opětovně s konkrétním 

jednotlivcem, hovoříme o anonymizaci relativní. Naopak pokud údaj nemůže po provedené

anonymizaci spojit s konkrétní fyzickou osobou nikdo, resp. neexistuje-li zde objektivně 

možnost znovu propojit anonymní údaj s jinými informacemi, jejichž prostřednictvím by bylo 

možno subjekt údajů znovu identifikovat, jedná se o anonymizaci absolutní. 

6.2.3 Citlivý údaj

Citlivé údaje představují další zvláštní druh osobních údajů, jež hlouběji poodhalují 

soukromou nebo intimní sféru a jejichž zpracování se tak může závažnějším způsobem 

promítnout v osobním životě jednotlivce. Z pochopitelných důvodů je proto v případě 

citlivých osobních údajů garantována zvýšená ochrana. Jsou jimi konkrétně údaje 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a dále jakýkoliv genetický údaj 

(např. profil DNA) či biometrický údaj subjektu údajů, jenž umožňuje jeho přímou 

identifikaci, resp. autentizaci (např. otisky prstů).170

Uvedený výčet je taxativní, jiné než zákonem označené údaje nelze považovat za 

citlivé. Výčet možných senzitivních údajů nelze rozšiřovat na základě subjektivního pohledu 

- je třeba respektovat, že kategorie citlivých údajů je vymezena striktně zákonem.

Úmluva č. 108 používá ve smyslu citlivého osobního údaje termín „zvláštní skupiny 

údajů“, které ve svém čl. 6 vymezuje jako „osobní údaje prozrazující rasový původ, politické 

                                                          
170 § 4, písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.
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názory, náboženské nebo jiné přesvědčení, jakož i osobní údaje týkající se zdraví nebo 

pohlavního života…“, přičemž tyto údaje „…smějí být zpracovávány automatizovaně jen 

tehdy, jestliže vnitrostátní právní řád stanoví vhodné záruky. Stejně tomu je u osobních údajů 

týkajících se odsouzení za trestný čin.“  Směrnice 95/46 bere za své východisko víceméně 

terminologii užívanou Úmluvou č. 108, když hovoří ve svém čl. 8 o „zvláštních kategoriích 

údajů“. Zákon č. 101/2000 Sb. však zavádí oproti Úmluvě č. 108 i směrnici 95/46/ES 

rozdílnou terminologii - používá pojem „citlivých osobních údajů“ namísto „zvláštních 

skupin údajů“, a to zřejmě z důvodu vyšší míry popisnosti.

I v jiném ohledu upravil zákon č. 101/2000 Sb. oproti směrnici 95/46/ES režim 

ochrany citlivých osobních údajů rozdílně. Dle zákona č. 101/2000 Sb. jsou za citlivé údaje 

považovány údaje o těch osobních sférách jednotlivce, jejichž zneužití by subjekt údajů mohl 

vnímat intenzivněji (ve srovnání se zásahy do tzv. „standardních“ osobních údajů), přičemž 

z uvedených důvodu je jejich zpracování možné jen při splnění zvláštních podmínek. 

Základní koncepce, z níž vychází směrnice 95/46/ES naproti tomu předpokládá, že členské 

státy EU přímo zakážou „zpracování osobních údajů, jež odhalují rasový či etnický původ, 

politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i 

zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.“ 171  a stanoví příslušné výjimky 

ze zákazu. 

Konstrukci ve smyslu vymezení zpracování „zvláštních kategorií údajů“ jako činnosti, 

jež je v zásadě zákonem dovolena, nicméně pouze za stanovených podmínek, využila 

směrnice 95/46/ES jen ohledně specifických údajů týkajících se „protiprávního jednání, 

správních sankcí, rozsudků v trestních a v občanských věcech, bezpečnostních opatření nebo 

vnitrostátního identifikačního čísla či jakéhokoliv jiného identifikačního prvku obecného 

                                                          
171 Čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46/ES
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významu,“ jež mohou být zpracovány v zásadě pouze pod kontrolou orgánu veřejné moci 

nebo za jiných stanovených podmínek.172  

Směrnice 95/46/ES přijala popsanou dvoukolejnost režimu ochrany „zvláštní 

kategorie údajů“, do jehož rámce spadá zpracování specifické skupiny údajů – údajů, jež 

slouží k primárně plnění jedněch ze základních funkcí státu, považováno za principiálně 

právem aprobované. Vyjmutí těchto činností ze sféry „zakázané činnosti“ dává smysl, 

vezmeme-li v potaz, že v opačném případě by se orgány veřejné moci při své činnosti ocitly 

v zásadě v „zakázané sféře“, což je v intencích právního státu třeba považovat pojmově za 

nepřípustné. 

Zákonodárce nad rámec směrnice 95/46/ES mezi citlivé osobní údaje podřadil 

informace o národnostním původu, genetický údaj a biometrický údaj. Lze soudit, že 

rozšíření výčtu možných osobních údajů oproti směrnici 95/46/ES znamená ve výsledku 

stanovení širší oblasti ochrany, proto nelze mít proti způsobu implementace směrnice do 

vnitrostátního práva z hlediska lidsko-právního v zásadě žádných výhrad. Je nicméně i přesto 

otázkou, nakolik lze za citlivý údaj obecně považovat genetický nebo biometrický údaj, 

neboť mnohé z uvedených druhů informací jsou pro běžného laika velice těžko čitelné, 

o samotném životě subjektu údajů takřka nic nevypovídající, navíc jejich zpracování se často 

omezuje víceméně jen na oblast zdravotnictví. Vážné zásahy do osobnostní sféry či 

soukromého života subjektu údajů, jež by mohly být způsobeny právě neoprávněným 

zpracováním genetických či biometrických údajů, jsou proto jen těžko představitelné. 

Zákonodárce však zřejmě přiznal těmto údajům speciální režim ochrany s ohledem na 

skutečnost, že např. biometrický údaj v podobě otisku prstu nebo profil DNA coby typický 

genetický údaj představují takové identifikátory, jenž dokážou jednotlivce zcela jednoznačně 

                                                          
172 Čl. 8 odst. 5 směrnice 95/46/ES
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odlišit od ostatních (i vzhledem ke skutečnosti, že v mnoha případech se biometrické a 

genetické údaje prakticky v průběhu života nemění). 

Uvedené ostatně částečně potvrzuje zákon výslovně, když uvádí limitující podmínku 

v případě biometrických údajů, a sice že za senzitivní lze považovat jen takový biometrický 

údaj, jenž „umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů“, neboli je-li jeho 

prostřednictvím možno jednoznačně odlišit určitou osobu od ostatních jedinců. Proto 

například bude speciální režim poskytnut takovým biometrickým osobním údajům jako např. 

otisky prstů, obraz duhovky či sítnice. Naopak z přísnějšího režimu by přirozeně byly 

vyloučeny údaje o barvě vlasů nebo velikosti nohou.

Můžeme uzavřít, že zejména s ohledem na vysokou míru určitelnosti subjektu údajů 

na základě některých druhů biometrických či genetických údajů, jeví se být jejich zařazení 

zákonem č. 101/2000 Sb. mezi citlivé údaje jako vhodné.

V souvislosti s přípravou zákona byly vedeny diskuse, zda mezi citlivé údaje 

nezařadit i údaje o majetku a majetkových poměrech. Od tohoto návrhu však bylo nakonec 

upuštěno a nutno uznat, že oprávněně. Je třeba si uvědomit, že zodpovězení otázky zahrnutí 

údajů o majetku mezi citlivé osobní údaje je relativní ve vztahu k druhu subjektů údajů, jimž 

by ochrana měla být poskytována. V případě osob, jež jsou za svou činnost odměňováni 

z veřejných rozpočtových zdrojů, není v zájmu transparentnosti toků veřejných prostředků 

speciální ochrana údajů o jejich majetku zcela jistě na místě. Lze dokonce pochybovat, zda 

by veřejný původ jejich majetku pojmově vůbec připouštěl osobní povahu údajů o něm. 

K paušálnímu označení údajů o majetku a majetkových poměrech za citlivé údaje je proto 

třeba mít výhrady.

Lze uzavřít, že citlivost jako atribut vyjmenovaných druhů údajů spočívá v tom, že 

neoprávněný zásah do nich se může výrazněji negativně promítnout v osobnostní sféře 
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jednotlivce (např. ztrátou zaměstnání apod.), což vyžaduje přijetí přísnějších podmínek jejich 

zpracování oproti „standardním“ osobním údajům. Citlivé údaje tak požívají zvýšeného 

stupně ochrany, zejména co se vymezení právních titulů možného zpracování týče. 

6.2.4 Subjekt údajů

Další zásadní pojem představuje pojem subjekt údajů, jehož práva jsou nepřímo 

předmětem ochrany pravidel na ochranu osobních údajů. Subjektem údajů je pouze fyzická 

osoba, k níž se osobní údaje vztahují.173 V Úmluvě č. 108 výslovnou definici subjektu údajů 

nenajdeme. V článku 2 je pouze vymezeno, že „pro účely této Úmluvy ´osobní údaje´ 

znamenají každou informaci týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby

(´subjekt údajů´)“. Citovaným ustanovením je tedy a priori vyloučena ochrana právnických 

osob, přičemž z této zásady jsou připuštěny výjimky, viz dále. Podobným způsobem, tzn. 

prostřednictvím vymezení pojmu osobní údaj, definuje nepřímo subjekt údajů i čl. 2, písm. a) 

směrnice 95/46/ES.174

Vymezení pojmu fyzická osoba pak nacházíme při současné aplikaci principu

subsidiarity v ustanovení § 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku: „Způsobilost 

fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, 

narodí-li se živé.“ (1. odst.); „Smrtí tato způsobilost zanikne. …“ (2. odst.) 

Na základě citovaného ustanovení lze konstatovat, že ochrana osobních údajů se váže 

jen k osobám žijícím. V případě smrti subjektu údajů přestávají být informace jeho se týkající 

                                                          
173 Nejvyšší správní soud ČR v dané souvislosti uvedl, že není dán důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace formou kopie rozhodnutí, jež bylo určeno právnické osobě, neboť dle zákona č. 101/2000 Sb. je 
ochrana poskytována pouze fyzickým osobám, nikoliv právnickým. Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ČR ze dne 13. 10. 2004, č. j. 6 A 83/2001-39.
174 Čl. 2, písm. a) směrnice 95/46/ES: „Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné osobě (subjekt údajů).“
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osobním údajem a režim zákona č. 101/2000 Sb. tak nebude možno aplikovat. Pro případ 

smrti subjektu údajů se nabízí ochrana v rámci úpravy osobnostních práv dle § 13 a násl. 

občanského zákoníku. Konkrétně ustanovení § 15 poskytuje pozůstalým aktivní žalobní 

legitimaci: „Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti 

manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.“ Dodejme, že nezbytnou

podmínkou úspěšnosti nároku vznešeného prostřednictvím občanskoprávní žaloby na 

ochranu osobnosti je prokázání skutečnosti, že neoprávněným zpracováním osobních údajů 

bylo zasaženo do osobnostní sféry subjektu údajů. 

Ochrana se nevztahuje na právnické osoby, jak bylo navrhováno v průběhu přípravy 

zákona. Ostatně ze samotné dikce ustanovení čl. 2 písm. a) a čl. 1 odst. 1 směrnice 95/46/ES 

se podává, že pod režim ochrany osobních údajů právem EU spadají jen údaje o osobách 

fyzických. Směrnice 95/46/ES neukládá výslovně, ale na druhou stranu ani nevylučuje, aby 

byly právem členských států chráněny i údaje o právnických osobách. Lze poukázat na 

příklady právních řádů Itálie nebo Rakouska, jež poskytují ochranu i právnickým osobám, 

obdobně tak činí z nečlenských států Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Omezený rozsah ochrany 

právnickým osobám skýtá právo dánské. Pro úplnost dodejme, že Úmluva č. 108 výslovně 

umožňuje, aby signatářské státy na základě jednostranného prohlášení uplatnily Úmluvu č. 

108 i na „…informace týkající se skupin osob, sdružení, fondů, společností, spolků nebo 

jakýchkoli jiných institucí sdružujících přímo nebo nepřímo fyzické osoby, ať již jsou, či 

nejsou právnickými osobami.“175

Subjekt údajů je primárním adresátem práv vyplývajících z ochrany osobních údajů. 

Mezi základní práva subjektu údajů patří právo být informován o tom, kdo, k jakému účelu 

zpracovává či bude zpracovávat jeho osobní údaje a jaké údaje přesně zpracovává. Dalšími

právy jsou například právo na přístup k údajům, právo požadovat opravu nesprávných nebo 

                                                          
175

Viz čl. 3, odst. 2, písm. b) Úmluvy č. 108
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neúplných údajů ze strany správce nebo zpracovatele a dále právo obracet se stížnostmi na 

dozorový orgán.

6.2.5 Zpracování osobních údajů

Dalším základním pojmem, který se objevuje v liteře zákona snad vůbec nejčastěji, je 

zpracování osobních údajů. Vymezení pojmu zpracování je důležité z toho hlediska, že pod 

režim právní úpravy na ochranu osobních údajů nepatří všechny osobní údaje, nýbrž jen ty, 

jež jsou zpracovávány tak, jak zpracování definuje zákon č. 101/2000 Sb. Aplikace ochrany 

osobních údajů je tak podmíněna probíhajícím zpracováním. Nachází-li se osobní údaje 

mimo režim zpracování, jak je vymezen zákonem č. 101/2000 Sb., přichází v úvahu ochrana 

poskytovaná např. prostředky civilního práva.

Pod pojmem zpracování je třeba chápat „jakoukoliv operaci nebo soustavu operací, 

které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně 

nebo jinými prostředky“176. Zákon č. 101/2000 Sb. uvádí demonstrativně příklady činností, 

jež představují jednu z možných forem zpracování osobních údajů. Mohou jimi být např. 

shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava 

nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, 

výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Výčet nelze považovat za 

uzavřený, s ohledem na další možný technologický vývoj si lze představit i jiné formy 

zpracování informací. Případné zavedení taxativního výčtu možných činností považovaných 

za zpracování by mohlo potencionálně vést k obcházení zákona zaváděním takových forem 

zpracování, jež by nespadaly pod zákonný výčet.

                                                          
176 § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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Definici pojmu zpracování dle zákona č. 101/2000 Sb. je možno hodnotit jako zcela 

věcně odpovídající čl. 2, písm. b) směrnice 95/46/ES, v němž je konstatováno: 

„Zpracováním osobních údajů se míní jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, 

které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 

shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo 

pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo 

jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo 

likvidace.“ Jak definice dle zákona č. 101/2000 Sb., tak definice dle směrnice 95/46/ES se 

snaží postihnout všechny činnosti, jež jsou cíleně prováděny s osobními údaji. Další 

z mezinárodních dokumentů na ochranu osobních údajů, Úmluva č. 108, vymezuje pouze 

automatizované zpracování, jež je jedinou, resp. primární oblastí její působnosti. V čl. 2 

Úmluvy č. 108 se uvádí, že „Automatizované zpracování zahrnuje následující operace 

uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů: ukládání na nosiče dat, 

provádění logických a/nebo aritmetických operací s těmito daty, jejich změna, výmaz, 

vyhledávání nebo rozšiřování.“

Zpracování osobních údajů je tedy jakákoliv systematická činnost prováděná ve 

vztahu k osobním údajům. Významným atributem zpracování je právě jeho systematičnost. 

Jedná se o činnost prováděnou za stanoveným účelem, soustavně, dle určitých schémat a 

pravidel. Činnost nahodilá ve vztahu k osobním údajům vylučuje možnou aplikaci zákona, 

jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.: „Tento zákon se nevztahuje na 

nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.“ Za 

nahodilou formu zpracování lze označit jednorázovou činnost, u níž absentuje úmysl údaje 

zpracovávat. Naopak za systematickou činnost lze označit i jednorázovou operaci, existuje-li 

zde záměr takové operace za určitých podmínek v budoucnu opakovat či v nich pokračovat. 

Nahodilost je proto třeba vždy posuzovat z hlediska naplnění subjektivní stránky.
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Důvodem, proč zákonodárce omezil na základě principu proporcionality působnost 

zákona jen ve vztahu k systematickému zpracování osobních údajů, je skutečnost, že 

systematické zpracování umožňuje snadno a rychle vyhledat a zpřístupnit údaje dle daného 

kritéria177, čímž připouští jednodušší zásahy do právem chráněných hodnot a představuje tak 

vysoké riziko pro ochranu práv subjektů údajů. Zvláště pak automatizované neboli 

počítačové zpracování umožňuje mnohem snadněji vyhledávání a přístup k osobním údajům

ve srovnání s užitím tradičních mechanických prostředků např. ve formě lístkové kartotéky či 

evidence.

Jak vyplývá z dikce ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., pro označení 

činnosti jako zpracování, není nijak relevantní prostředek zpracování. Zpracováním osobních 

údajů může být tedy jak vedení listinného rejstříku (manuální zpracování), tak i např. vedení 

elektronické databáze (automatizované zpracování). Svou širokou působnost zákon č. 

101/2000 Sb. potvrzuje dále prostřednictvím ustanovení § 3 odst. 2, dle něhož se zákon 

vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo 

jinými prostředky. Dřívější úprava dle zákona č. 256/1992 Sb. se naproti tomu vztahovala 

pouze na oblast automatizovaného zpracování, čímž teoreticky i prakticky usnadňovala 

obcházení zákonných povinností, a to formou zavádění „manuálních“ kartoték. Důvodem, 

proč aktuální úprava vztahuje svou působnost na jakékoli způsoby zpracování, je především 

aspirace na absolutní garanci práv a dále snaha zamezit podobným účelovým „únikům“ mimo 

oblasti aplikace zákona.

Směrnice 95/46/ES podle článku 3 odst. 1 vymezuje svou působnost co do prostředků 

zpracování následovně: „Směrnice se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované 

                                                          
177 Viz definice „rejstříku osobních údajů“ dle čl. 2, písm. c) směrnice 95/46/ES: „…jakýkoli uspořádaný soubor 
osobních údajů přístupných podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován, decentralizován nebo 
rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska.“ Definice odpovídá svým zněním definici evidence neboli 
datového souboru dle zákona č. 101/2000 Sb.
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zpracování osobních údajů, jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které 

jsou obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny.“ Ve spojení s definicí rejstříku dle 

čl. 2, písm. c) směrnice 95/46/ES, jímž je „jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů 

přístupný podle určených kritérií, ať již je tento soubor centralizován, decentralizován nebo 

rozdělen podle funkčního či zeměpisného hlediska, “ pak nacházíme věcné vymezení pojmu 

systematičnosti, jež je termínem užívaným zákonem č. 101/2000 Sb., představující jeden ze 

základních atributů pojmu zpracování.

Zákon dále definuje některé z typických forem zpracování osobních údajů. Jakákoliv 

operace s osobními údaji předpokládá jejich prvotní sběr, resp. shromažďování. 

Shromažďování osobních údajů představuje systematický postup nebo soubor postupů, 

jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro 

jejich okamžité nebo pozdější zpracování. Shromažďování tedy znamená systematický a 

cílený proces směřující k získání informací, jejich zálohování na nosič informací, ať už 

elektronický či mechanický, a jejich okamžitému či následnému použití. Uchovávání 

osobních údajů je jejich udržování v takové podobě, která umožňuje jejich další zpracování 

(např. formou začlenění údajů do kartotéky nebo databáze). Naopak blokace či likvidace 

osobních údajů vylučuje pojmově jejich další uchovávání. Blokování osobních údajů

představuje operaci nebo soustavu operací, jejichž prostřednictvím se na stanovenou dobu 

omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů. 

Blokování údajů představuje především nástroj ochrany práv subjektů údajů v případě 

porušování povinností správcem nebo zpracovatelem, viz např. § 21 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 101/2000 Sb., nebo může být formou opatření uložené dozorovým úřadem správci či 

zpracovateli. Nejen z hlediska práv subjektu údajů se jeví jako nevhodná zákonem zvolená 
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dikce, umožňující i přes blokaci údajů provádět nezbytné zásahy178, aniž by tyto byly přesněji

vymezeny. Podstatným znakem blokace údajů je její dočasnost - jestliže by údaje byly 

blokovány trvale, jednalo by se fakticky o jejich likvidaci. Po uplynutí stanovené doby může 

být blokovaná informace vrácena do procesu zpracování anebo může být zlikvidována. 

Likvidací osobních údajů se rozumí jejich trvalé vyloučení z dalšího zpracování, a to 

prostřednictvím fyzického zničení jejich nosiče nebo jejich neobnovitelného fyzického 

vymazání. Údaje lze zlikvidovat např. začerněním listiny nebo zničením elektronického 

nosiče informací, na nichž jsou údaje zaznamenány. Fakticky stejná situace nastane, jestliže 

je nosič osobních informací zachován, nicméně další zpracování údajů je trvale vyloučeno, 

nebo je-li osobní údaj anonymizován tak, že jsou od něj separovány všechny údaje, jež by 

osobu jednoznačně identifikovaly. Likvidace se liší od blokace v tom smyslu, že má trvalou 

povahu, kdy údaje na nosiči již nejsou obnovitelné. 179 Likvidace je operací nebo souborem 

operací s osobními údaji, jímž celé zpracování končí.

6.2.6 Správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů 

Další z klíčových pojmů představuje pojem správce osobních údajů, jenž je 

nejčastěji adresátem povinností ukládaných zákonem č. 101/2000 Sb. Správce údajů musí 

např. učinit oznámení zpracování údajů subjektům údajů, registrovat zpracování údajů u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů či nést případnou odpovědnost za porušování právních 

povinností při zpracování údajů. Režim zpracování zavedený zákonem č. 101/2000 Sb. 

fakticky ani právně nepřipouští možnost zpracování bez účasti správce coby osoby 

odpovědné za dodržování povinností stanovených zákonem. 

                                                          
178

Novela předmětného ustanovení byla přijata na základě zákona č. 468/2011 Sb., jímž došlo k novelizaci 
zákona č. 127/2005 Sb., o eleketronických komunikacích.
179 SMEJKAL, V., SOKOL, T., VLČEK, M. Počítačové právo. Praha: C. H. Beck, 1995, 200 s.
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Správcem údajů je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 

provádí zpracování a je za něj odpovědný. Správcem může být orgán veřejné moci či fyzické 

nebo právnické osoby soukromého práva, ať už podnikající nebo nepodnikající (nikoliv však 

např. zaměstnanec), nicméně vždy musí být nadány právní subjektivitou. Subjekt se stává 

správcem na základě zákona, což bude připadat v úvahu zejména u orgánů veřejné moci, 

anebo na základě vlastního rozhodnutí. Samotné zpracování osobních údajů může správce 

delegovat (zmocněním v případě, že je správcem orgán veřejné moci, či pověřením, je-li 

správcem soukromý subjekt) na jinou osobu označenou jako zpracovatel osobních údajů, 

není-li zákonem stanoveno jinak, resp. není-li pověření jiného vyloučeno zákonem. 

Právním titulem pro zpracování dat zpracovatelem může být jednak speciální zákonné 

zmocnění; nebo „pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se 

zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů.“180 Zpracovatel tedy může být 

ke zpracování pověřen nebo zmocněn přímo správcem, jestliže zde chybí výslovné zákonné 

zmocnění. Dodejme, že zpracovatelem může být jen subjekt odlišný od správce, 

zpracovatelem tak nemůže být například organizační složka nebo zaměstnanec. Postavení 

zpracovatele se odvíjí od správce a je na něm závislé. Ačkoliv z ustanovení § 7 zákona č. 

101/2000 Sb. vyplývá, že povinnosti správce platí obdobně také pro zpracovatele, z povahy 

věci se některé povinnosti budou vztahovat jen na správce jako je tomu například v případě 

stanovení účelu zpracování, jenž je vůbec prvním úkonem v rámci zamýšleného zpracování.

Uzavření zpracovatelské smlouvy je tedy nutné v těch případech, kdy není zákonem 

stanoveno, že pro konkrétní subjekt, jenž má postavení správce, bude zpracování osobních 

údajů provádět jiný subjekt s postavením zpracovatele osobních údajů.181  Smlouva musí mít 

                                                          
180

§ 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
181 Příklad zákonného zmocnění pro zpracovatele najdeme např. v § 87 a § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, kdy postavení správce je přiznáno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivé 
vysoké školy pro něj plní úlohu zpracovatele osobních údajů. Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění je např. Všeobecná zdravotní pojišťovna Informačním centrem, které zpracovává pro ostatní 
pojišťovny údaje ohledně čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění. Dalším příkladem budiž zákon č. 
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písemnou formu a obsahovat náležitosti stanovené v § 6 zákona č. 101/2000 Sb.: „Musí v ní 

být zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá 

a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany 

osobních údajů.“ Jestliže by smlouva neobsahovala stanovené náležitosti, byla by stižena 

neplatností. Smyslem obligatorních náležitostí smlouvy je zajistit jediné: předejít tomu, aby 

nebyly osobní údaje zpracovávány osobami, jež by k tomu nebyly pověřeny správcem a aby 

nebyly osobní údaje zpracovávány jinak, než jak určil správce.182

Podíváme-li se podrobněji na ustanovení určující právní postavení správce dle § 4 

písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., můžeme jeho zákonná oprávnění a povinnosti definovat 

vymezením čtyř jejich složek: 1) správce stanoví účel zpracování osobních údajů, 2) určuje 

prostředky zpracování osobních údajů, 3) provádí zpracování, a 4) odpovídá za něj. 

Gramatickým výkladem citovaného ustanovení lze snadno dojít k závěru, že všechny čtyři 

složky musejí být u správce naplněny kumulativně, a sice že správcem je ten, kdo stanovil 

účel a prostředky zpracování, zpracování provádí a proto logicky nese odpovědnost za 

neoprávněný výkon svých práv, resp. porušování zákonných povinností. 

Na základě výkladu systematického však lze konstatovat, že správcem může být i 

osoba/orgán, který nenaplňuje všechny složky definice zároveň. S naznačenými možnosti 

zákon č. 101/2000 Sb. výslovně počítá, když opravňuje správce delegovat samotné provádění 

zpracování osobních údajů na základě zákona nebo smlouvy na zpracovatele. Oprávnění 

stanovit účel nebo prostředky zpracování nemá správce dokonce vůbec v případě, že účel 

nebo prostředky vyplývají přímo ze zákona183. Lze uzavřít, že na pozici správce nemění nic 

                                                                                                                                                                                    
301/2000 Sb., o matrikách, který určuje jako zpracovatele za účelem zápisů v matričních knihách například 
zdravotnická zařízení, kde došlo k narození dítěte.
182 Podobně viz § 14 zákona č. 101/2000 Sb.
183 Viz např. § 36 a § 37 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách; § 18 - § 18b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě nebo vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a 
silniční osobní dopravu
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fakt, že účel či prostředky zpracování jsou stanoveny právním předpisem nebo pověří-li 

správce zpracováním zpracovatele. 

Pověření či zmocnění zpracovatele ke zpracování však nikterak nezbavuje správce 

povinnosti dohlížet nad dodržováním pravidel na ochranu osobních údajů při zpracování. 

Správce se ani v případě přenechání provádění zpracování jiné osobě nemůže plně zprostit 

odpovědnosti za řádné a zákonné zpracování osobních údajů, resp. povinnosti nést následky 

v případě porušování povinností při jejich zpracování, ať už v rovině správně-právní, tak 

v rovině civilněprávní.184 Uvedené lze vyvodit z dikce ustanovení § 8 zákona č. 101/2000 

Sb., jež zakládá solidární odpovědnost správce a zpracovatele ve vztahu k nárokům, 

vznesených v souvislosti se škodou způsobenou subjektu údajů při zpracování: „Jestliže 

zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na 

to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá 

za škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není 

dotčena jeho odpovědnost podle tohoto zákona.“

Zpracovatelé podléhají instrukcím správce. Zákon však řeší výslovně situaci, kdy 

zpracovatel považuje instrukce správce za nezákonné. Na základě citovaného ustanovení má 

zpracovatel možnost se za stanovených podmínek odpovědnosti zprostit. Má tak do jisté míry 

fakticky postavení „dozorujícího“ subjektu, jenž je zákonem v zájmu zproštění vlastní 

odpovědnosti motivován k tomu, aby vyvíjel tlak na správce směřující k provádění 

zpracování konformního se zákonem. Dodejme, že smysl uvedené konstrukce solidární 

odpovědnosti má prvotně původ ve snaze maximalizovat pravděpodobnost odškodnění 

poškozeného, tj. osoby, jíž vznikla neoprávněným zpracování škoda. Pasivně legitimovanými 

mohou být v případě sporu o nároku poškozeného subjektu údajů totiž jak správce, tak 

zpracovatel osobních údajů.
                                                          
184 Srov. s čl. 23 odst. 1 směrnice 95/46/ES: „Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo byl poškozen neoprávněným 
zpracováním nebo jinou činností neslučitelnou s vnitrostátními předpisy přijatými k provedení této směrnice, má 
právo na náhradu utrpěné škody od správce.“
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Pro pochopení právního postavení zpracovatele je dále zásadní skutečnost, že rozsah 

povinností dle ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., jež představují základní katalog 

povinností správce k naplnění podmínek legálního zpracování, pro něj platí obdobně jako pro 

správce. 185 Zpracovatel musí proto být nutně nadán právní subjektivitou, aby mohl být 

nositelem povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracovatelem může být jak 

osoba fyzická, tak osoba právnická, příp. orgány veřejné moci, stejně jako v případě správců 

údajů.

6.2.7 Zveřejněný osobní údaj

Zveřejněným osobním údajem je zákonem míněn osobní údaj, jenž je zpřístupněn 

zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást 

veřejného seznamu. Jako zveřejněný osobní údaj je proto třeba chápat např. údaj, jenž byl 

publikován v tisku, televizi, filmu, sdělen na veřejném shromáždění, prostřednictvím 

internetu nebo je součástí veřejně přístupného seznamu (např. obchodní rejstřík). Není přitom 

rozhodné, zda k publikaci došlo legálně nebo v rozporu se zákonem. 

Výčet možných způsobů zveřejnění je v zákoně č. 101/2000 Sb. definován jako neuzavřený, 

viditelná je zde snaha zákonodárce být otevřený všem možným formám publikace informací 

do budoucna. Pokud je zveřejňování osobních údajů prováděno systematicky, představuje 

jednu z forem zpracování osobních údajů dle ustanovení § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 

Sb., což s sebou nese nutnost podřadit předmětnou činnost pod režim zákona č. 101/2000 Sb.

6.2.8 Evidence osobních údajů

                                                          
185 Ustanovení § 7 zákona č. 101/2000 Sb.: „Povinnosti stanovené v § 5 platí obdobně také pro zpracovatele.“
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Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů rozumí zákon jakýkoliv soubor 

osobních údajů, jenž je uspořádáný nebo zpřístupnitelný na základě společných nebo 

zvláštních kritérií. 186 Základním znakem datového souboru je jeho uspořádanost podle 

určitých kritérií, jež dávají souboru osobních údajů pravidla a řád, jako je např. abecední 

pořadí, chronologická posloupnost atd. 

6.2.9 Souhlas subjektu údajů

Za jednu z legálních podmínek zpracování osobních údajů zákon považuje na mnoha 

místech souhlas subjektu údajů (viz např. § 5 odst. 2 nebo § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 

Sb.), jímž je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů. Souhlas představuje právní 

úkon subjektu údajů, jímž tento dává svolení ke zpracování svých osobních údajů. Souhlasem 

subjektu údajů je tak správci uděleno oprávnění ke zpracování – souhlas pak představuje 

projev vůle, který zakládá jinému subjektivní právo, jako takový tedy představuje právní 

úkon.

Dle definice obsažené ve směrnici 95/46/ES je souhlasem subjektu údajů „jakýkoli 

svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů přijímá, aby osobní údaje, 

které se ho týkají, byly předmětem zpracování.“ 187 Úmluva č. 108 coby vůbec první 

mezinárodní dokument týkající se ochrany osobních údajů souhlas subjektu údajů výslovně 

nevymezuje. Zákon č. 101/2000 Sb. zcela v souladu se směrnicí 95/46/ES definuje souhlas 

jako svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů 

se zpracováním osobních údajů.

                                                          
186

§ 4 písm. m) zákona č. 101/2000 Sb.
187 Čl. 2, písm. h) směrnice 95/46/ES
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Souhlas subjektu údajů musí být informovaný188, což předpokládá dle ustanovení § 5 

odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. informovanost subjektu údajů o tom, pro jaký účel zpracování 

a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Důležité a 

v praxi často porušované ustanovení představuje uložení povinnosti správcům prokázat 

souhlas subjektu údajů se zpracováním po celou jeho dobu. Vzhledem k tomu se jeví jako

nejvhodnější udělení souhlasu v písemné formě. Nicméně z formálního hlediska neklade 

zákon č. 101/2000 Sb. na souhlas přísné požadavky, jako je tomu například dle německého 

zákona o ochraně osobních údajů, který stanoví, že souhlas se zpracováním osobních údajů 

musí být dán písemně neboli v listinné podobě 189 (uvedená podmínka se však neuplatní 

v oblasti elektronických komunikací, v jejichž rámci je přípustný souhlas prostřednictvím 

internetu či e-mailu)190.

Tzv. kvalifikovaný souhlas je jednou z legálních podmínek zpracování citlivých 

osobních údajů, viz § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas ve smyslu ustanovení § 9 

písm. a) je specifický v tom smyslu, že musí být výslovný a dále musí být subjekt údajů při 

udělení souhlasu poučen správcem o svých právech dle ustanovení §§ 12 a 21 zákona č. 

101/2000 Sb., týkajících se přístupu subjektu k informacím o zpracování svých osobních 

údajů a ochrany práv subjektu údajů.

Zakotvením institutu souhlasu coby jedné z podmínek legálního zpracování se právo 

na ochranu osobních údajů vymyká standardním vertikálním metodám regulace v rámci 

správního práva, za jehož součást je obvykle považováno. V tomto ohledu problematika 

ochrany osobních údajů využívá instituty, jež jsou vlastní spíše civilněprávní oblasti. 

V souvislosti s tím se nabízí, abychom v souladu s principem subsidiarity na souhlas subjektu 

                                                          
188 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2008. Vydáno v září 
2008. [online, cit. 15. 9. 2012] Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_2.pdf
189§ 4 a odst. 3 Federal Data Protection Act (BDSG).
Dostupné z: http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html
190 § 94 odst. 1-3 německého spolkového zákona o telekomunikacích. 
Dostupné z: http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html
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údajů, jenž je právním úkonem, aplikovali obecné požadavky kladené na právní úkony 

zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (§ 34 a násl.). Vyhovění těmto požadavkům 

předpokládá, že bude souhlas subjektu údajů vážným, určitým a srozumitelným projevem 

vůle, v opačném případě by mohla být namítána jeho neplatnost.

Pracovní skupina 29 (WP 29) konstatovala, že souhlas subjektu údajů lze považovat 

za platný právní titul pro zpracování jen při splnění 4 podmínek. Souhlas musí být: 1) jasný a 

jednoznačný projev vůle, 2) dán svobodně, 3) specifický a 4) informovaný.191 Aby mohla být 

legitimnost zpracování řádně podložena souhlasem subjektu údajů, musí tento souhlas být 

udělen dříve, než samotné zpracování započne. Souhlas je přitom udělován ke zpracování za 

stanoveným účelem, v případě dalšího zpracování bude zapotřebí nového souhlasu uděleného 

ve vztahu k jinému než původnímu účelu zpracování.

V případě nezletilosti subjektu údajů může souhlas platně učinit v zásadě jen 

prostřednictvím svého zákonného zástupce. Současně bude na místě zohlednit ustanovení § 9 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku - v případech dostatečné rozumové a volní 

vyspělosti nezletilce, přiměřeně odpovídající jeho věku, bude souhlas se zpracováním platný i 

bez účasti zástupce.

Dle poznatků z praxe lidé obecně jen velmi neradi dávají souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů, na což podnikatelé reagovali v rámci smluvní praxe např. začleněním 

ustanovení o souhlasu se zpracováním osobních údajů do všeobecných podmínek, na něž je 

v základní smlouvě často uveden jen odkaz. V dané situaci lze pochybovat o naplnění 

požadavku na to, aby souhlas se zpracováním osobních údajů byl skutečně vědomým 

projevem vůle. Na vině je ovšem současně i ledabylost těch, kdo si při uzavírání smlouvy 

                                                          
191 Pracovní skupina 29. Working document on a common interpretation of Article 26 (1) of Directive
95/46/EC. Vydáno dne 25. 11. 2005. [online, cit. 15. 9. 2012]
Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
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řádně nezjistí, v jakém rozsahu dávají svým podpisem druhým možnost nakládat s jejich 

osobními údaji, včetně např. možnosti jejich následného prodeje agenturám zabývajícím se 

obchodem s nimi. Rovněž správci údajů by měli dbát na to, aby obchodní podmínky, 

v jejichž rámci je souhlas začleněn, nebyly příliš dlouhé či nepřehledné nebo přístupné až 

prostřednictvím několika „hyperlinků“, což by ve výsledku mohlo vést k absenci efektivní 

možnosti podmínkám porozumět a zhodnotit je před udělením souhlasu.192

6.2.10 Příjemce údajů

V souladu s principem proporcionality, resp. zajištění minimálních, tj. nezbytných 

zásahů do právem chráněných práv, je skutečnost, že osobní údaje mohou být zpřístupněny 

pouze omezenému okruhu subjektů. S ohledem na uvedené definuje zákon tzv. příjemce

údajů, kým je každý, komu jsou osobní údaje zpřístupněny, poskytnuty. Jedná se o osobu 

odlišnou od správce i zpracovatele, přičemž postavení příjemce nelze přiznat státnímu 

orgánu, který vykonává kontrolu, dozor, dohled či regulaci při výkonu veřejné moci. Podobně 

dle dikce směrnice č. 95/46/ES platí, že není možno za příjemce údajů považovat orgány, jež 

mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření.193

6.3 Povinnosti správců a zpracovatelů

V kapitole 5 jsme načrtli základní principy v oblasti ochrany osobních údajů. 

V nadcházející kapitole se budeme zabývat promítnutím těchto obecných principů do platné 

                                                          
192 KUNER, Ch. European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation. 2. vydání. Oxford: 
Oxford University Press, 2007, 68 s.
193 Viz. čl. 2, písm. g) směrnice 95/46/ES
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právní úpravy prostřednictvím stanovení konkrétních povinností správců a zpracovatelů. 

Zakotvení základních povinností správce nacházíme zejména v ustanovení § 5 zákona č. 

101/2000 Sb., přičemž s odkazem na § 7 zákona č. 101/2000 Sb. stejné povinnosti platí i pro 

zpracovatele. Předmětné ustanovení představuje pozitivně právní zakotvení základních 

principů ochrany osobních údajů, čímž zprostředkovává jejich právní závaznost a současně 

tak implementuje článek 6 směrnice 95/46/ES.

Při realizaci jednotlivých povinností je třeba vždy vycházet z obecné zásady, jíž je 

respekt k právu na ochranu soukromého a osobního života, jež je artikulována 

prostřednictvím ustanovení § 10 zákona č. 101/2000 Sb.: „Při zpracování osobních údajů 

správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na 

právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.“ Ve smyslu této zásady je 

třeba interpretovat veškeré povinnosti správce a jejich realizaci uzpůsobit jejímu naplnění. 

Uvedená zásada platí i v případě zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona194, 

jak stanoví § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.: „Provádí-li správce zpracování osobních 

údajů na základě zvláštního zákona, je povinen dbát práva na ochranu soukromého a 

osobního života subjektu údajů.“

6.3.1 Povinnost stanovit účel a prostředky zpracování

Zákon č. 101/2000 Sb. předně stanoví v § 5 odst. 1, písm. a) a b) povinnost správce 

stanovit jednak účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, a dále prostředky a způsob 

zpracování osobních údajů. Uvedené ustanovení navazuje na definici pojmu správce dle § 4, 

                                                          
194 Např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky
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písm. j) 195 , jež pojímá uvedené povinnosti do kontextu definičních znaků správce. Lze 

namítnout, zda bylo zahrnutí povinností správce do vymezení samotného pojmu správce 

systematické a vhodné řešení ze strany zákonodárce.

Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování musí vlastnímu zpracování 

předcházet. Připomeňme v dané souvislosti, že zpracování osobních údajů je zákonem č. 

101/2000 Sb. chápáno jako činnost systematická. Systematičnost můžeme vymezit 

jako činnost soustavnou, sestávající z dílčích částí, jež jsou vedeny jednotným cílem. Lze 

proto konstatovat, že proces zpracování osobních údajů předpokládá již z povahy věci 

stanovení jeho účelu předem, neboť zpracování jako činnost systematická není myslitelné při 

absenci stanovení jeho účelu a smyslu. V tomto směru se zákonem uložená povinnost 

stanovit účel zpracování zdánlivě jeví být nadbytečná. Určení účelu zpracování má však 

význam v tom smyslu, že obsah některých povinnosti správce a samotný rozsah a doba 

zpracování se odvíjí právě od jeho předem vymezeného účelu. Stanovit účel zpracování může 

správce ovšem jen za situace, kdy tento není určen přímo zákonem, jelikož v takovém 

případě je takto zákonem určeným účelem vázán. Účel zpracování je zákonem předurčen 

typicky v případě orgánů veřejné moci. Jestliže ze zákona nevyplývá konkrétní účel 

zpracování, může si správce zvolit účel dle svého vlastního uvážení. Uvedené platí shodně i 

ve vztahu ke stanovení prostředků a způsobu zpracování.

Zákon nijak výslovně neupravuje formu stanovení účelu zpracování. V případě, že se 

na správce nebo zpracovatele vztahuje povinnost registrace u Úřadu, bude účel zpracování 

prakticky vyjádřen v rámci oznámení dle ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

                                                          
195 § 4, písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.: „Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.“
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6.3.2 Povinnost zpracovávat kvalitní údaje

Ustanovení § 5 odst. 1, písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. správci ukládá zpracovávat 

pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a je-li to 

nezbytné, osobní údaje aktualizovat. Podmínka získávání osobních údajů pouze legálním

způsobem znamená, že nelze zpracovávat osobní údaje získané například krádeží nebo bez

souhlasu subjektu údajů. Ze základních principů právního státu vyplývá, že orgány veřejné

moci mohou zpracovávat osobní údaje jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to

způsobem, který zákon stanoví.196 Z uvedeného vyplývá mimo jiné, že podmínky zpracování

osobních údajů ze strany orgánů veřejné moci by měly být vždy upraveny zákonem a nikoli

právním předpisem nižší právní síly.197

Správce musí v průběhu zpracování ověřovat kvalitu osobních údajů. Zjistí-li, že jím 

zpracovávané osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, je povinen bez 

zbytečného odkladu provést přiměřená opatření, zejména zpracování blokovat a osobní údaje 

opravit nebo doplnit. Jestliže blokace, oprava či doplnění nejsou možné, musí správce osobní 

údaje zlikvidovat. Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je 

správce povinen bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům. 

Z uvedeného vyplývá, že nesmí být zpracovávány nepravdivé či nepřesné osobní 

údaje. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.7, požadavek na přesnost údajů není absolutní. 

S jistou mírou nepřesnosti informací je třeba počítat, nicméně jakmile je nekvalita údajů 

zjištěna, musí být údaje blokovány a posléze opraveny, případně doplněny. Požadavek na 

kvalitu osobních údajů vychází z předpokladu, že zpracovávání nepřesných či dokonce 

                                                          
196 Srov. s ustanovením čl. 2, odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Státní moc lze uplatňovat jen 
v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“
197 Úřad pro ochranu osobních údajů například zakázal zpracovávání některých informací v rámci sčítání lidu, 
domů a bytů, neboť vyhláška provádějící zákon rozšířila rozsah shromažďování osobních údajů oproti zákonu č. 
101/2000 Sb.
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nepravdivých údajů může negativně zasáhnout do osobnostní sféry jednotlivce. Uvedený 

předpoklad ostatně potvrzuje i judikatura týkající se zásahů do osobnostních práv upravených 

v ustanovení § 13 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Nejvyšší soud ČR v daném směru konkrétně 

konstatoval: „Samo uveřejnění nepravdivého údaje, dotýkajícího se osobnosti fyzické osoby,

zakládá zpravidla neoprávněný zásah do práva na ochranu její osobnosti, odůvodňující

požadavek na poskytnutí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 o. z.“198

Zákon č. 101/2000 Sb. v dané souvislosti dále stanoví, že nepřesné osobní údaje lze 

zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6, tzn. pokud tak stanoví zvláštní zákon.199

Nepřesné osobní údaje musí být náležitě označeny. Možnost zpracovávat nepřesné osobní 

údaje mají jen některé státní orgány, přičemž toto jejich oprávnění často vyplývá z povahy 

věci. Například jedním z cílů trestního řízení je zjištění skutkového stavu, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, přičemž tato skutková zjištění jsou během řízení postupně 

upřesňována. Z pochopitelných důvodů tedy nelze na orgány činné v trestním řízení klást 

požadavky na to, aby za všech okolností zpracovávaly jen absolutně přesné údaje 

odpovídající skutečnosti. Jakmile je však zjištěna nepřesnost či nepravdivost údajů vzhledem 

k příslušnému účelu zpracování, tak pokud je to možné, musí být údaje opraveny či 

doplněny.

6.3.3 Povinnost zpracovávat osobní údaje

v nezbytném rozsahu

Smyslem právní úpravy na ochranu osobních údajů je primárně eliminovat případy 

neoprávněného zpracování, tzn. zpracování nepodloženého jedním ze zákonných důvodů. 

                                                          
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 19. 7. 1995, č. j. Cdon 24/95
199 Např. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky; zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním; zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky; zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění 
svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
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Ovšem i za situace, kdy je zpracování údajů dle zákona přípustné, usiluje právní úprava 

o minimalizaci možných zásahů do soukromí. V tomto směru jsou naprosto zásadní zákonné 

povinnosti správce vyplývající z principu proporcionality a principu omezení účelem, o nichž 

bylo pojednáno výše a jež jsou promítnuty v zákoně č. 101/2000 Sb. prostřednictvím 

ustanovení § 5, odst. 1, písm. d) a f). Tato ustanovení stanoví povinnost správce 

shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanoveného účelu. Jestliže účel zpracování vyplývá ze zákona, je správce takto 

stanoveným účelem vázán. Z uvedeného vyplývá, že správce je oprávněn shromažďovat 

osobní údaje pouze v množství, jenž je nezbytně nutné k tomu, aby byl naplněn účel 

zpracování, jenž vyplývá ze zákona nebo je stanoven na základě rozhodnutí správce.

Správce má dále povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, 

k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích 

ustanovení § 3 odst. 6, tzn. na základě zvláštního zákona, nebo pokud k tomu dal subjekt 

údajů předem souhlas anebo jestliže je naplněn některý ze zákonných důvodů uvedených 

např. v § 5 odst. 2 písm. a) až g) a § 9 písm. b) až i) zákona č. 101/2000 Sb. Uvedená úprava 

směřuje k ochraně práv subjektu údajů. Jestliže dal subjekt údajů souhlas ke zpracování údajů 

za určitým účelem nebo jestliže mu je účel zpracování znám, neboť vyplývá ze zákona, je 

vyloučeno, aby byly údaje zpracovány ještě k dalšímu účelu bez jejich souhlasu. Subjekt 

údajů by ztratil možnost mít přehled a kontrolu nad tím, k jakým účelům jsou jeho údaje 

zpracovávány, a správci by tak mohli víceméně neomezeně s údaji disponovat.

Podobně jako je stanovena povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu 

nezbytném k naplnění sledovaného účelu, je dále stanovena povinnost nesdružovat osobní 

údaje, které byly získány k rozdílným účelům (§ 5, odst. 1, písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.) 

Jestliže jsou sdruženy společně osobní údaje, jež byly získány k rozdílným účelům, znamená 

to ve výsledku komplexnější obraz o soukromí jednotlivce, než kterého by bylo dosaženo 
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izolovaným zpracováním údajů dle jednotlivě vymezeného účelu zpracování. Lze 

konstatovat, že uvedená povinnost je v zásadě precizováním obecné povinnosti zpracovávat 

osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění sledovaného účelu. Smysl obou 

povinností je v zásadě totožný, a sice minimalizovat zásahy do soukromí pouze ve vztahu ke 

sledovanému cíli. 

Intenzita zásahu do soukromí subjektu údajů je určena nejen rozsahem zpracování či 

kvalitou údajů, ale i dobou, po kterou správce údaje uchovává. V dané souvislosti ustanovení 

§ 5, odst. 1, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. ukládá správci povinnost uchovávat údaje pouze 

po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.200 Po uplynutí této doby musí být údaje 

zlikvidovány, jinak mohou být dále uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro 

účely vědecké a pro účely archivnictví. I při použití pro tyto účely stanoví zákon č. 101/2000 

Sb. určité limity, když deklaruje, že je v takovém případě třeba dbát práva na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje 

anonymizovat, jakmile je to možné.

Plnění uvedené povinnosti správcem nečiní problémy v případě, že je doba uchování 

údajů zpracovávaných za účelem právní povinnosti správce stanovena právním předpisem.201

Uvedené bude pravidlem v případech, kdy správce zpracovává osobní údaje, neboť mu toto 

ukládá zákon. Jestliže však není doba uchování osobních údajů takto stanovena, je správce 

povinen dobu uchování sám určit.202 Určení doby uchování na základě účelu sledovaného 

                                                          
200 Srov. s dokumentem „Prohlášení komisařů pro ochranu osobních údajů“ (Atény, květen 2001), v jehož rámci 
bylo vyjádřeno zcela odmítavé stanovisko k návrhu poskytovatelů internetových služeb, aby byly provozní 
údaje uchovávány po delší dobu za účelem usnadnění činnosti orgánů činných v trestním řízení. Viz Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Věstník úřadu pro ochranu osobních údajů č. 4/2001.
201 Např. údaje o vydaných občanských průkazech a jejich držitelích jsou evidovány po dobu 20 let od vydání 
občanského průkazu, údaje podle zákona o zbraních se v informačním systému vedou ještě po dobu 20 let od 
zániku platnosti zbrojních průkazů.
202 K vymezení nezbytné doby uchování se vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů následovně: „Co se týče 
doby uchování osobních údajů, tedy plnění povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., jsou 
uchovací lhůty dat zpracovávaných za účelem splnění právní povinnosti správce osobních údajů obvykle 
stanoveny právním předpisem, který danou povinnost správci ukládá (např. při uchování mzdových listů nebo 
evidenčních listů důchodového pojištění). Překročení této doby není z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. možné 
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zpracováním je však otázka značně abstraktní a neexistuje pro ni univerzální řešení. Vždy 

bude záviset na konkrétních okolnostech daného případu, přičemž východiskem všech úvah 

by mělo být dodržení principu proporcionality. Z této zásady vyplývá, že údaje lze uchovávat

jen po dobu nezbytně nutnou, tzn. po dobu, kdy trvá povinnost, právní vztah nebo po dobu 

nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností.

6.3.4 Povinnost transparentního zpracování

Prostřednictvím ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb. je uložena 

správci povinnost shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně, přičemž je vyloučeno 

shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti. Z uvedeného ustanovení 

vyplývá, že osobní údaje nemohou být získávány tajně, tedy bez vědomí subjektu údajů.203

Každý subjekt má právo vědět o zpracování údajů, jež se ho týkají. S danou povinností 

správce souvisí soubor jeho dalších povinností dle ustanovení § 11, 12 a 21 zákona č. 

101/2000 Sb., jež upravují informační povinnosti správce osobních údajů vůči subjektu údajů 

a práva subjektu údajů na přístup k údajům o něm zpracovávaných.

                                                                                                                                                                                    
bez souhlasu subjektů údajů. Není-li doba uchování osobních údajů stanovena, je správce osobních údajů 
oprávněn uchovávat údaje pouze po dobu, po kterou trvá daná povinnost nebo právní vztah, popř. po jejich 
skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností. Správce je v tomto případě na 
základě zákona č. 101/2000 Sb. povinen uchovací dobu sám určit a za toto své rozhodnutí nese odpovědnost 
podle citovaného zákona.“ Viz. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců. [online, cit. 7. 8. 2012] Dostupné z: 
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=10&submenu=12&loc=224#a42
203 Typickým příkladem porušování dané povinnosti jsou praktiky některých obchodníků, kteří pod záminkou 
různých soutěží sbírají od zákazníků jejich osobní údaje např. pro účely tzv. direct marketingu.
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6.3.5 Informační povinnost

Smyslem informační povinnosti správce je primárně vytvořit podmínky pro to, aby 

mohl subjekt údajů efektivně bránit svá práva. Jedná se o jednu ze záruk kontroly subjektu 

údajů nad zpracováváním jeho osobních údajů. Informační povinnost správce představuje

povinnost informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní 

údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být 

osobní údaje zpřístupněny. Správce tak musí učinit, nejsou-li subjektu údajů tyto informace 

již známy, a to již ve fázi shromažďování údajů, resp. před započetím vlastního zpracování.

Správce má povinnost subjekt údajů informovat dále o jeho právu na přístup 

k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů, jakož i o právu na vysvětlení či 

odstranění závadného stavu, domnívá-li se subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů 

je v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů (jestliže jsou např. osobní údaje nepřesné 

s ohledem na účel jejich zpracování) nebo s jeho právem na ochranu osobního či soukromého 

života. 

Jestliže správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt 

údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Jestliže je 

subjekt údajů dle zvláštního zákona povinen osobní údaje pro zpracování poskytnout, musí 

jej správce poučit o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

Povinnost poskytovat informace však není bezvýjimečná. Informace a poučení není 

správce povinen poskytovat pouze za podmínky, že osobní údaje nezískal od subjektu údajů, 

přičemž blíže jsou tyto případy vymezeny v ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. 

Z charakteru těchto případů lze usuzovat, že se často bude jednat o případy zpracování 

osobních údajů orgány veřejné moci. Správce není povinen informace a poučení poskytovat, 

jestliže údaje nezískal od subjektu údajů, pokud:
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 a) zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické 

služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by 

vyžadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; nebo pokud 

ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno 

zvláštním zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout 

potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do soukromého a 

osobního života subjektu údajů;

 b) zpracování osobních údajů ukládá správci zvláštní zákon nebo je 

takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze 

zvláštních zákonů. Informační povinnost se tak netýká např. orgánů 

veřejné moci, které na základě zákona zpracovávají osobní údaje;

 c) zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo

 d) zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů (zákon 

vychází z předpokladu, že dal-li subjekt údajů ke zpracování souhlas, 

musel být s podmínkami zpracování již informován).

Rozsah informací, na něž má subjekt údajů nárok, je vymezen v ustanovení § 12 

zákona č. 101/2000 Sb. Obsahem informace musí být vždy sdělení o „a) účelu zpracování 

osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou 

předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze 

automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na 

základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva 

a oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemci, případně kategoriích příjemců.“ (§ 12 odst. 

2 zákona č. 101/2000 Sb.) 
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6.3.6 Povinnost zpracování údajů na základě právního titulu

Lze konstatovat, že každé zpracování osobních údajů musí být opřeno o nějaký právní 

titul. Pod pojmem právní titul rozumíme zákonem uznaný důvod, na jehož základě lze

zpracovávat osobní údaje. Právní tituly představují fakticky situace, v jejichž případě 

zákonodárce shledává legitimní zájem na zásah do soukromí, neboť přínos tohoto zásahu je 

větší než jeho případné negativní důsledky pro subjekt údajů. Problematiku právních titulů ke 

zpracování údajů je třeba vnímat v ústavněprávním kontextu. Prostřednictvím zpracování 

osobních údajů totiž dochází k zásahu do práva na soukromí, přičemž s ohledem na znění 

článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod204 může k takovému zásahu dojít jen na 

základě zákonného zmocnění v zákonem stanovených případech (nazývejme je dle obecné 

právní terminologie „skutkovými podstatami“). Právním titulem je pak třeba rozumět právě 

tyto zákonem vymezené skutkové podstaty, které umožňují zásahy do ústavně garantovaných 

práv. Tyto skutkové podstaty jsou vypočteny ve vztahu k osobním údajům v § 5 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb. a ve vztahu k citlivým údajům v § 9 zákona č. 101/2000 Sb. Každé 

zamýšlené zpracování osobních údajů je proto třeba posoudit z toho hlediska, zda lze daný 

případ subsumovat pod jednu ze zákonem stanovených skutkových podstat. Zpracování 

nepodložené některým z právních titulů je třeba považovat za neoprávněné a nezákonné a 

jako takové je nelze provádět.

V souladu s pojetím soukromí jako autonomní sféry života, nad níž má jednotlivec 

kontrolu, je skutečnost, že primárně je právem uznaným důvodem ke zpracování, resp. 

zásahu do soukromí, souhlas subjektu údajů. Ze souhlasu by mělo vyplývat, kdo souhlas 

poskytuje, komu, k jakému účelu, v jakém rozsahu a na jak dlouhé období je udělován. 

Zákon č. 101/2000 Sb. nevyžaduje, aby byl souhlas vyjádřen písemnou formou. Lze si proto 

                                                          
204 Čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 
Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“
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představit souhlas daný písemně, ústně či dokonce i konkludentně. Jelikož zákon č. 101/2000 

Sb. klade na správce prostřednictvím ustanovení § 5 odst. 4 požadavek, aby byl schopen 

prokázat souhlas po celou dobu zpracování, bude třeba považovat za nejvhodnější písemnou 

formu souhlasu. Podmínkou platnosti souhlasu dále je, že subjekt údajů má plnou způsobilost 

k právním úkonům. Nemá-li subjekt údajů způsobilost k právním úkonům, může dát souhlas 

ke zpracování jeho zákonný zástupce, příp. zástupce na základě plné moci.

Dal-li subjekt údajů ke zpracování souhlas, lze konstatovat, že případný zásah do 

soukromí je subjektivně i objektivně vzato nižší intenzity ve srovnání se zásahy do soukromí 

způsobenými zpracováním údajů na základě ostatních zákonných titulů, o nichž bude 

pojednáno dále. 

Z hlediska povahy osobních údajů jsou právní tituly definovány zvlášť pro osobní 

údaje a zvlášť pro citlivé údaje. Souhlas subjektu údajů je však společným právním titulem 

pro obě skupiny údajů. Jak v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů, tak v případě 

souhlasu se zpracováním citlivých údajů, je správci uložena zákonná povinnost prokázat 

informovaný souhlas subjektu údajů po celou dobu zpracování (§ 5 odst. 4, resp. § 9, písm. a) 

zákona č. 101/2000 Sb.). 

Nedal-li subjekt údajů ke zpracování osobních údajů souhlas, lze k němu přistoupit 

jen na základě některé z dalších zákonných podmínek (§ 5, odst. 2, písm. a) až g) zákona č. 

101/2000 Sb.). Zákon č. 101/2000 Sb. vychází z koncepce, z níž vyplývá, že chce-li správce 

zpracovávat osobní údaje, potřebuje k tomu informovaný souhlas subjektu údajů. Za situace, 

kdy správce souhlas postrádá, lze ke zpracování osobních údajů přistoupit, jestliže se na něj 

vztahuje některá ze zákonem předpokládaných výjimek. Při absenci souhlasu subjektu údajů 

může správce zpracovávat osobní údaje v těchto případech:
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 a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti 

správce205 (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.); 

 b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné 

na návrh subjektu údajů206 (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.); 

 c) pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu 

údajů (např. k ochraně majetku, rodiny či zdraví). K ochraně práv subjektu 

údajů je však stanoveno, že je v daném případě třeba bez zbytečného odkladu 

získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování 

a údaje zlikvidovat (§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.);

 d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním 

právním předpisem. 207 Kromě zpracování prováděného hromadnými 

sdělovacími prostředky může jít například o zpracování osobních údajů ve 

veřejných evidencích (např. katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, 

obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.) Osobní údaje však musí být 

zveřejněny oprávněně, nelze například takto zveřejnit údaje získané podvodem 

nebo krádeží. Současně přitom nesmí být dotčeno právo na ochranu 

soukromého a osobního života subjektu údajů (§ 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 

101/2000 Sb.) 208 Z uvedeného vyplývá, že i v případě oprávněně zveřejněných 

údajů musí být respektována ochrana soukromí. V případě jeho porušení se 

                                                          
205 Zákon č. 101/2000 Sb. uvádí příklady právních předpisů upravujících zpracování nezbytné za účelem 
dodržení právní povinnosti správce: zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákon č. 564/1990 Sb., o státní 
správě a samosprávě ve školství; zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky atd.
206 Srov. s Úřad pro ochranu osobních údajů. Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ke 
shromažďování osobních údajů při uzavírání smlouvy. [online, cit. 7. 8. 2012] Dostupné z: 
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=10&submenu=12&loc=224#a42
207

Např. zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
208 Srov. s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku: „Podobizny, obrazové 
snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným 
způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani 
takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“
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proto subjekt může domáhat případného zadostiučinění například 

občanskoprávními prostředky dle úpravy osobnostních práv v zákoně č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku, došlo-li současně k zásahu do 

osobnostních práv subjektu údajů; 

 e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, 

příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však 

nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a 

osobního života (§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.)209 V daném 

případě je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat 

o zpracování jeho osobních údajů (§ 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.);  

 f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či 

zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední 

činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení (§ 5 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 101/2000 Sb.); nebo, 

 g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního 

zákona210 (§ 5 odst. 2 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb.). Při použití údajů pro 

tyto účely je třeba osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné (§ 5 odst. 1 

písm. e), poslední věta).

V případě citlivých údajů jsou právní tituly pro zpracování definovány pochopitelně 

striktněji, neboť jejich zpracováním dochází k intenzivnějšímu zásahu do soukromí oproti 

zpracování „standardních“ osobních údajů. Příkladem budiž absence podobného právního 

titulu ke zpracování jako je vymezen v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (viz 

shora). Právní tituly, jimiž lze odůvodnit zpracování citlivých údajů, jsou upraveny 

                                                          
209

Dle tohoto ustanovení nemohou být zpracovávány citlivé údaje, na něž se vztahuje zvláštní, přísnější režim.
210 Zvláštním zákonem je zákonem č. 101/2000 Sb. míněn zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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v ustanovení § 9 zákona č. 101/2000 Sb. Citlivé údaje ve smyslu § 4, písm. b) zákona č. 

101/2000 Sb. lze zpracovávat za těchto podmínek:

 a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas; tento souhlas musí být 

přitom kvalifikovaný oproti „standardnímu“ souhlasu - souhlas musí být 

informovaný, tzn. konkrétně, že subjekt údajů musí být při udělení souhlasu 

informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je 

souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Správce je povinen předem 

subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12 a 21. V daném směru musí být 

správce stejně jako v případě osobních údajů schopen prokázat existenci 

souhlasu subjektu údajů po celou dobu zpracování (§ 9 písm. a) zákona č. 

101/2000 Sb.) S ohledem na uvedené bude proto nejvhodnější písemná forma 

souhlasu, ačkoliv ji zákon obligatorně nepředepisuje.

 b) je-li to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo 

jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího 

jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z důvodů 

fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo 

z jiných podobných důvodů. Na základě tohoto ustanovení tak bude možno 

zpracovávat citlivé údaje především ve zdravotnictví. Správce musí ukončit 

zpracování údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, 

ledaže by subjekt údajů dal k dalšímu zpracování souhlas (§ 9 písm. b) zákona 

č. 101/2000 Sb.); 

 c) jedná-li se o zpracování při zajišťování zdravotních služeb, ochrany 

veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti 

zdravotnictví podle zvláštního zákona 211 nebo se jedná o posuzování 

                                                          
211 Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví



146

zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním zákonem212 (§ 9 

písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.) Oproti případu dle bodu b) se zde nejedná o 

zdravotní péči, která by navazovala na aktuální ohrožení života či zdraví, 

může jít například o zdravotní péči v rámci zajišťování prevence před 

epidemiemi nemocí; 

 d) je-li zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce 

odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti,

stanovené zvláštním zákonem213 (§ 9 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.);

 e) jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo 

odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdružení, 

nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy (dále jen „sdružení“), 

a které se týká pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je sdružení 

v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, 

a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů (§ 9 písm. 

e) zákona č. 101/2000 Sb.);

 f) jedná-li se o údaje podle zvláštního zákona 214 nezbytné pro provádění 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), úrazového 

pojištění, státní sociální podpory a dalších státních sociálních dávek, 

sociálních služeb, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, a sociálně-právní 

ochrany dětí, a při zajištění ochrany těchto údajů v souladu se zákonem (§ 9 

písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.);

 g) týká-li se zpracování osobních údajů zveřejněných subjektem údajů (§ 9 

písm. g) zákona č. 101/2000 Sb.);

                                                          
212 Např. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
213

Např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
214Např. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění
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 h) je-li zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků (§ 9 

písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.) V daném případě je správce povinen bez 

zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních 

údajů (§ 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.);

 ch) jsou-li zpracovávány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního 

zákona215 (§ 9 písm. ch) zákona č. 101/2000 Sb.), nebo

 i) jedná-li se o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení, 

vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po 

osobách 216 (§ 9 písm. i) zákona č. 101/2000 Sb.).

V případě zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb 

subjektu údajů je prostřednictvím ustanovení § 5 odst. 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. 

upraven speciální režim. Zde nacházíme právní úpravu podmínek využití určitých druhů 

osobních údajů k nabízení obchodu a služeb a jejich předávání dalším správcům k týmž 

účelům.217 Ke komerčním účelům může správce nebo zpracovatel použít jméno, příjmení a 

adresu subjektu údajů, jestliže tyto údaje získal z veřejného seznamu nebo v souvislosti s 

vlastní činností správce nebo zpracovatele. Správce tak může k daným účelům využívat 

informace z veřejných registrů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo 

katastru nemovitostí) nebo informace, které správce již dříve zpracovával legálně, avšak pro 

jiný účel. Jestliže však subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním údajů takto 

získaných, musí správce nebo zpracovatel takové zpracování ukončit. Nesouhlas musí být 

vyjádřen v písemné formě. Bez souhlasu subjektu údajů nelze rovněž k jménu, příjmení a 

adrese přiřazovat další osobní údaje (např. o majetkových poměrech, zaměstnání apod.).  

                                                          
215 Např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
216 Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
217 Ochranou osobních údajů zpracovávaných ke komerčním účelům se zabývá Doporučení Výboru ministrů 
Rady Evropy 85/20 z 25. 10. 1985.
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Popsaná koncepce představuje prolomení principu předchozího souhlasu. Jak uvádějí

autoři Matoušová a Hejlík, jedná se o výjimku z práva být předem informován i z práva na 

informovaný souhlas. Jde o uznání apriorního práva správce zpracovávat osobní údaje 

subjektu údajů, aniž to správci ukládá zákon nebo aniž je toho třeba v nějakém důležitém 

zájmu subjektu údajů nebo někoho jiného, k účelu stanovenému právě správcem, a to tak 

dlouho, dokud subjekt údajů se zpracováním nevysloví písemný nesouhlas (tzv. „opt-out“). 

Tento postup je možné považovat za uplatnění principu předpokládaného souhlasu. Za ten se 

považuje výslovně nevyjádření nesouhlasu.218

Institut předpokládaného souhlasu je výhodný především pro správce údajů, neboť 

tito nemusejí vynakládat úsilí k získání souhlasu ze strany subjektu údajů, naopak případná 

aktivita ve smyslu vyjádření nesouhlasu je přesunuta na subjekt údajů. Odvrácenou stranu 

mince představuje zásah do práv subjektu údajů, kdy rozsah jeho kontroly nad svými 

osobními údaji, resp. svou osobnostní sférou, je do jisté míry omezen, a to minimálně do té 

doby, než vyjádří výslovný nesouhlas se zpracováním.219

Dalším aspektem zásahu do práv subjektu údajů je skutečnost, že zákon č. 101/2000 

Sb. upravuje za určitých podmínek jako výjimku případ, kdy opravňuje správce k dalšímu 

zpracování osobních údajů subjektu údajů, a to přestože subjekt údajů s tímto vyslovil 

nesouhlas.  Zákon se snaží případné zásahy do práv subjektu údajů minimalizovat, když 

stanoví podmínky takového zpracování: možné je jen pro vlastní potřebu (předání jinému 

správci je tedy vyloučeno), a sice konkrétně za účelem vyloučení možnosti, že jméno, 

                                                          
218 MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 
300 s.
219 Připuštění předpokládaného souhlasu se zveřejňováním osobních údajů bylo např. předmětem kritiky i ze 
strany Americké Federální komise pro obchod (FTC) vůči sociální síti Facebook. Výsledkem předmětné kritiky 
bylo schválení dohody v srpnu roku 2012, na jejímž základě se Facebook zavázal k takzvanému "opt in", což 
znamená, že si od uživatelů vyžádá výslovný souhlas, než změní typ obsahu určeného ke zveřejnění. Viz 
Komise: Facebook musí lépe chránit soukromí. Kontrolovat to bude pravidelný audit. Vydáno 10. 8. 2012. 
[online, cit. 12. 8. 2012]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-56980250-komise-facebook-
musi-lepe-chranit-soukromi-kontrolovat-to-bude-pravidelny-audit
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příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb (§ 5 

odst. 9 zákona č. 101/2000 Sb.) Fakticky se jedná o vedení seznamu těch osob, jež si nepřejí 

další používání jejich osobních údajů k obchodním účelům (tzv. seznam robinsonů).

Právní úprava je vstřícná ke správcům i v tom ohledu, že fakticky umožňuje obchod 

s osobními údaji. Správce, který zpracovává osobní údaje ke komerčním účelům, může totiž 

tyto údaje předat jinému správci. Zákon se opět snaží upravit jisté limity předávání osobních 

údajů, a sice v zájmu minimalizace porušování práv subjektu údajů, když stanoví následující 

podmínky legálního předávání: 

 a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se 

jedná o zveřejněné osobní údaje, 

 b) údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, 

 c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil 

s tím písemně nesouhlas (§ 5 odst. 6 ve spojení s § 5 odst. 8 písm. c) zákona č. 

101/2000 Sb.). 

Všechny uvedené podmínky musí být přitom splněny konkludentně, aby bylo předání 

osobních údajů jinému správci legální. Jestliže byly údaje předány jinému správci, není tento 

oprávněn je předávat jiné osobě (§ 5 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb.). Posledně uvedené 

představuje vhodnou garanci práv subjektu údajů, neboť z uvedeného vyplývá, že další 

řetězení obchodu s osobními údaji již není připuštěno.

Jestliže nastane situace, kdy po předání osobních údajů jinému správci, vysloví 

subjekt údajů nesouhlas se zpracováním, má původní správce zákonnou povinnost 

informovat každého správce, jemuž předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, že 

tento s dalším zpracováním nesouhlasí (§ 5 odst. 8 zákona č. 101/2000 Sb.).  Uvedené je 

třeba hodnotit jako jednoznačně pozitivní prvek úpravy pro ochranu subjektu údajů.
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6.3.7 Povinnost zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

Pro splnění požadavku zákonnosti zpracování je dále nezbytná záruka zabezpečení 

zpracovávaných dat. Smyslem zabezpečení je eliminovat možné zásahy do osobnostní sféry

subjektu údajů. Plnění povinnosti zabezpečení osobních údajů ze strany správce je zcela 

zásadní, neboť při neplnění dané povinnosti vzniká potenciální riziko zásahu do soukromí, 

resp. osobnostních práv subjektu údajů. Zpracování osobních údajů bez adekvátních 

bezpečnostních záruk zakládá nelegálnost zpracování, a to i v případě, že všechny ostatní 

zákonné podmínky jsou dodržovány. 

Význam zabezpečení zpracovávaných údajů podtrhuje i skutečnost, že povinnost 

zabezpečení se týká všech správců a zpracovatelů a zákon v této souvislosti nestanoví žádné 

výjimky. Smyslem povinností, jejichž účelem je zabezpečit zpracovávané osobní údaje, je 

především předejít ohrožení soukromí subjektu údajů a nikoli až zamezit vzniku poruchy 

práva na ochranu osobních údajů. Tomuto odpovídá i pojetí správního deliktu, jenž je 

vymezen v ustanovení § 45, písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. jako správního deliktu

ohrožujícího, nikoli poruchového.220 Ke spáchání deliktu není třeba, aby v důsledku porušení 

povinnosti vznikly škodlivé následky; tyto mohou být reflektovány například ve výši 

sankce.221

Konkrétní povinnosti v oblasti zabezpečení osobních údajů jsou pro správce a 

zpracovatele stanoveny v ustanovení § 13 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. Dle této úpravy 

platí, že správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

                                                          
220 § 45, písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.: „Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních 
předpisů se jako správce nebo zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů 
nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.“
221 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 10. 5. 2006, č. j. 3 As 21/2005-105
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k jinému zneužití osobních údajů. Významnou skutečností je, že povinnost trvá nejen po 

dobu zpracovávání osobních údajů, ale i po jeho ukončení, tzn. do doby, než jsou 

zlikvidovány nebo předány jinému správci.

Lze konstatovat, že osobní údaje musejí být chráněny jak před jednáním lidí

(jak zaměstnanců či jiných osob, které s nimi oprávněně přicházejí do styku, tak např. vůči 

tzv. hackerům), tak i před událostmi vis maior (např. před povodněmi, požáry apod.) 

Prakticky se bude jednat o systém různých technických, organizačních, právních či jiných 

opatření, jejichž smyslem je poskytnout osobním údajům ochranu před nezákonným 

jednáním nebo událostí. Povaha zvolených bezpečnostních opatření bude v jednotlivých 

případech záviset především na tom, jaké prostředky zpracování jsou v daném případě 

využívány. V případě automatizovaného zpracování budou z povahy věci vhodná především 

opatření technického rázu, naopak v případě manuálního zpracování (kartotéky apod.) se jeví 

jako praktická zejména organizační a personální opatření. Konkrétní způsob a prostředky 

zabezpečení ponechává zákon č. 101/2000 Sb. zcela na volné úvaze správců a zpracovatelů.

Správce nebo zpracovatel mají dále povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a 

provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů a v případě, že se na danou situaci aplikují, i jinými 

právními předpisy.

V rámci realizace bezpečnostních opatření je třeba dbát na a) plnění pokynů pro 

zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům; b) 

zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich 

zpracování; c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 
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vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a dále je třeba zavést d) opatření, která umožní 

určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.222

Jestliže se jedná o automatizované zpracování osobních údajů, mají správce a 

zpracovatel kromě uvedených povinností další specifické povinnosti: a) zajistit, aby systémy 

pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly jen oprávněné osoby; b) zajistit, 

aby fyzické osoby oprávněné k používání automatizovaného systému pro zpracování měly 

přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění dle zvláštních uživatelských 

oprávnění pro ně zřízených; c) pořizovat elektronické záznamy, jež umožní určit a ověřit, 

kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, 

a v neposlední řadě d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

V zájmu minimalizace ohrožení zabezpečení osobních údajů stanoví § 15 zákona č. 

101/2000 Sb. ve vztahu k zaměstnancům správce nebo zpracovatele, případně jiným 

fyzickým osobám, kterými je zpracování osobních údajů zajišťováno na základě smlouvy se 

správcem nebo zpracovatelem, nebo které při výkonu svých práv anebo povinností přicházejí 

u správce nebo zpracovatele do styku se zpracovávanými osobními údaji, speciální povinnost 

mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se přitom vztahuje nejen k osobním údajům, ale i 

k bezpečnostním opatřením, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů. 

Povinnost mlčenlivosti trvá nejen po dobu trvání zaměstnaneckého či jiného poměru u 

správce, resp. zpracovatele, ale i po skončení zaměstnání nebo příslušného poměru. 

Jako součást organizačních opatření lze vnímat i právní úpravu dle ustanovení § 14

zákona č. 101/2000 Sb., jež ukládá zaměstnancům správce nebo zpracovatele a dalším 

osobám, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo 

zpracovatelem, povinnost zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu 

                                                          
222

§ 13 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.
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stanoveném správcem nebo zpracovatelem. Smyslem citovaného ustanovení je zajistit 

povinný standard ochrany osobních údajů i za situace, kdy se tyto dostanou mimo dosah 

kontroly samotného správce či zpracovatele, jež jsou primárními adresáty zákonných 

povinností. Citovaná právní úprava současně implikuje povinnost správce a zpracovatele 

upravit například v pracovní smlouvě konkrétní podmínky a rozsah zpracování osobních 

údajů ze strany zaměstnanců a jiných osob.

6.3.8 Povinnost registrační

Správce má dále povinnost registrační, jež je upravena v ustanovení § 16 a násl. 

zákona č. 101/2000 Sb. Toto ustanovení ukládá každému, kdo hodlá jako správce (povinnost 

se zásadně nevztahuje na zpracovatele, jehož postavení je od správce odvozeno) zpracovávat 

osobní údaje nebo změnit registrované zpracování dle tohoto zákona, s výjimkou zpracování 

uvedených v ustanovení § 18, má povinnost tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Registrace musí být přitom učiněna ještě před započetím 

zpracovávání. Jak vyplývá z uvedeného, registrační neboli oznamovací povinnost se vztahuje 

nejen na nové zpracování, ale i na změnu stávajícího již zaregistrovaného zpracování. Záměr 

změny musí být nejdříve oznámen Úřadu a posléze až může být provedena změna 

zpracování. Změna zpracování může spočívat např. ve změně účelu, prostředků či způsobu 

zpracování. Registrovaní správci osobních údajů, resp. registrovaná zpracování osobních 

údajů jsou evidovány ve veřejném registru zpracování.223 Smysl registrace spočívá především 

v zajištění efektivního dozoru nad zpracováním osobních údajů ze strany Úřadu a současně v 

eliminaci možných případů neoprávněného zpracování, a to prakticky ještě ve fázi před jeho 

vlastním započetím.

                                                          
223

§ 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. ve spojení s § 35 zákona č. 101/2000 Sb.



154

Proces registrace není správním řízením, jak vyplývá z ustanovení § 16 odst. 6 zákona 

č. 101/2000 Sb., které výslovně v daném případě vylučuje působnost zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu. Výjimku však představuje situace, kdy je zde na základě oznámení důvodná 

obava, že by při zpracování osobních údajů mohlo dojít k porušení zákona č. 101/2000 Sb. –

v takové situaci je na Úřadu, aby z vlastního podnětu zahájil řízení. Uvedené řízení zahájené 

Úřadem je řízením správním zahájeném z moci úřední, jež probíhá v režimu zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, jak vyplývá z ustanovení § 41 zákona č. 101/2000 Sb.

Registrace začíná tím, že správce, který hodlá zpracovávat osobní údaje, oznámí tento 

svůj záměr Úřadu. Oznámení musí být učiněno písemně, přičemž k usnadnění registrační 

povinnosti slouží internetový formulář, jenž se nachází na internetových stránkách Úřadu.224

Obligatorní náležitosti oznámení jsou vymezeny v ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 

101/2000 Sb.

Jestliže příslušné zpracování osobních údajů podléhá registraci a nevyplývá-li 

z oznámení důvodná obava, že by při zpracování osobních údajů mohlo dojít k porušení 

zákona č. 101/2000 Sb., tzn. nejsou zde dány předpoklady pro zahájení správního řízení 

Úřadem z úřední povinnosti (§ 17 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.), je správce oprávněn po 

uplynutí 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit zpracování osobních údajů. Pokud jsou 

uvedené podmínky splněny, zaeviduje Úřad informace uvedené v oznámení do registru. 

Jestliže by Úřad po uplynutí uvedené 30ti denní lhůty neprovedl registraci, platí zákonná 

fikce, že oznámení bylo zaregistrováno. Smyslem této koncepce je zabránit stavu právní 

nejistoty a současně ulehčit situaci správcům provádějícím oznámení zpracování, pro něž by 

potenciální nečinnost úředníků mohla být překážkou jejich činnosti.

Pokud oznámení neobsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti dle § 16 odst. 

2 zákona č. 101/2000 Sb., vyzve Úřad správce dle § 16 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. 

                                                          
224

Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=31&loc=487
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k doplnění oznámení o chybějící informace ve stanovené lhůtě. Ode dne, kdy je Úřadu 

doručeno doplnění oznámení, začíná opět běžet 30ti denní lhůta, po jejímž uplynutí lze 

zahájit zpracování osobních údajů, anebo je zahájeno řízení dle § 17 odst. 1 zákona č. 

101/2000 Sb. V případě, že Úřad neobdrží doplnění oznámení ve stanovené lhůtě, nahlíží na 

učiněné oznámení tak, jako by nebylo podáno.

Registrace oznámení nepředstavuje správní akt orgánu veřejné moci225, jímž by se 

zakládaly práva či povinnosti, a nemá ani žádnou formální podobu – představuje pouhou 

evidenci příslušného oznámení v rámci veřejného registru zpracování osobních údajů. Jedná 

se o zákonem stanovenou veřejnoprávní povinnost, jež musí být splněna před zahájením 

zpracování osobních údajů a jež tak představuje jednu z legálních podmínek zpracování 

osobních údajů. Úřad má naproti tomu povinnost na žádost vydat správci osvědčení 

o registraci, které obsahuje datum vyhotovení, číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby, 

která osvědčení vydala, otisk úředního razítka, identifikační údaje správce a účel zpracování.

Jak již bylo naznačeno výše, je-li zde na základě oznámení správce, resp. jím 

sdělených skutečností, důvodná obava, že by při zpracování osobních údajů mohlo dojít 

k porušení zákona č. 101/2000 Sb. (deklarovaný účel zpracování například porušuje právo na 

ochranu soukromí), má Úřad povinnost zahájit z úřední povinnosti řízení (§ 17 zákona č. 

101/2000 Sb.). Dané řízení je řízením správním probíhajícím v režimu zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu. V rámci tohoto řízení může Úřad rozhodnout dvojím způsobem. Dojde-li 

Úřad ke zjištění, že správce oznámeným zpracováním neporušuje, resp. nebude porušovat, 

zákonné podmínky zpracování, řízení zastaví a provede registraci oznámení dle ustanovení 

§ 16 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. Správce je oprávněn zahájit zpracování den po provedení 

registrace. Je-li v rámci řízení dle ustanovení § 17 zákona č. 101/2000 Sb. zjištěno, že 

oznámené zpracování nevyhovuje, resp. nebude vyhovovat zákonným podmínkám 

                                                          
225 Viz např. HENDRYCH, D. a kolektiv: Správní právo. Obecná část. 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, 115 
s.
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zpracování, Úřad zpracování nepovolí. V daném případě má rozhodnutí Úřadu formu 

individuálního správního aktu, resp. rozhodnutí o tom, že se oznámené zpracování osobních 

údajů nepovoluje. 

Lze namítnout nesystematičnost, resp. nekoncepčnost zákonodárcem zvolené procesní 

úpravy. Zdá se být poněkud nelogické, jestliže je na jednu stranu upravena možnost 

formalizovaného negativního rozhodnutí o tom, že se zpracování osobních údajů nepovoluje, 

na druhou stranu však provedení registrace (jež je de facto pozitivním rozhodnutím) je 

představováno pouhým zápisem do veřejného registru a nemá tedy formu povolení. 

Zjednodušeně řečeno, procesní úprava umožňuje rozhodnout o tom, že se nepovoluje něco, 

k čemu však povolení není potřeba. Připomeňme si, že rozhodování dle ustanovení § 17 

zákona č. 101/2000 Sb., na něž je třeba aplikovat režim zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu, a jež umožňuje negativní rozhodnutí o nepovolení registrace, je formalizovanější oproti 

prostému provedení registrace dle § 16 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., v jehož případě je 

vyloučena aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Účelem je zjevně poskytnutí 

vhodných procesních záruk (zejména v podobě opravných prostředků dle zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu) za situace, kdy může být negativně rozhodnuto o právech správce. 

Posledně uvedený aspekt problematiky zřejmě vysvětluje shora popsaný logický rozpor a 

nesystematičnost v právní úpravě procesních otázek. V dané souvislosti se zákonodárce 

zjevně řídil heslem „účel světí prostředky“.

Na problematiku registrace bezprostředně a logicky navazují další povinnosti správce, 

jež jsou upraveny v ustanovení § 17a zákona č. 101/2000 Sb.: „ Zjistí-li Úřad, že správce, 

jehož oznámení bylo zapsáno do registru, porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, 

rozhodne o zrušení registrace“ (odst. 1), podobně „pomine-li účel, pro který bylo zpracování 

zaregistrováno, Úřad z vlastního podnětu nebo na žádost správce rozhodne o zrušení 

registrace“ (odst. 2). Příslušné rozhodnutí o zrušení registrace je individuálním správním 



157

aktem a při postupu Úřadu souvisejícím s vydáním tohoto rozhodnutí není vyloučena 

aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzhledem k tomu, že je v daném případě 

fakticky rozhodováno o ztrátě oprávnění zpracovávat osobní údaje a je tak negativně 

zasahováno do právního postavení správce, je proto logické, že jsou správci garantovány 

procesní záruky dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Registrační povinnost však neplatí ve vztahu ke zpracování osobních údajů 

bezvýjimečně. V ustanovení § 18 zákona č. 101/2000 Sb. najdeme taxativně vymezeny 

případy výjimek z registrační povinnosti, na něž se § 16 nevztahuje. Ten, kdo zamýšlí jako 

správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování dle zákona č. 

101/2000 Sb., nemá povinnost tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu, jestliže jde o 

zpracování osobních údajů:

 a) které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě 

zvláštního zákona (§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.), 

 b) které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba 

k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona (§ 18 odst. 1 

písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.), nebo 

 c) jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo 

odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká 

pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se 

kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou 

zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 

101/2000 Sb.).

Ve vztahu k výjimce dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákon č. 101/2000 Sb. 

prostřednictvím odst. 2 téhož ustanovení dodává, že i přes stanovenou výjimku má správce 

povinnost zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií subjektů 
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údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím 

registru vedeného Úřadem podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo 

jinou vhodnou formou. Uvedená povinnost se bude zřejmě týkat především orgánů veřejné 

moci.

V zájmu zachování kontinuity kontroly nad zpracováním osobních údajů zavádí 

ustanovení § 19 zákona č. 101/2000 Sb. povinnost správce neprodleně po ukončení své 

činnosti oznámit Úřadu, jak naložil s osobními údaji. Povinnost podat Úřadu oznámení se 

pochopitelně vztahuje jen na ty osobní údaje, na jejichž zpracování se váže registrační 

povinnost.

6.3.9 Povinnosti navazující na ukončení zpracování

Jak již bylo zmíněno, zákon č. 101/2000 Sb. stanoví limity zpracování osobních údajů 

v tom smyslu, že uchovávat je lze pouze po dobu nezbytnou k naplnění zpracováním 

sledovaného účelu. Zcela logicky na uvedenou zásadu navazuje tomu odpovídající povinnost 

správce zlikvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel, jenž byl jejich zpracováním sledován.  

Uvedená povinnost se vztahuje i na zpracovatele, dá-li mu správce za daných okolností 

pokyn k likvidaci údajů. Dodejme, že povinnost zlikvidovat údaje má správce, resp. na jeho 

pokyn zpracovatel, i tehdy, jestliže jej o likvidaci požádá subjekt údajů dle § 21 zákona č. 

101/2000 Sb. Vyhovění žádosti subjektu údajů předpokládá, že je žádost shledána správcem 

či zpracovatelem oprávněnou vzhledem k jejich předchozímu porušování zákonných 

povinností. Likvidace znamená ve výsledku trvalé vyloučení osobních údajů ze zpracování, 

prakticky se bude jednat např. o fyzické zničení nosiče údajů či smazání údajů. 

Zcela speciální režim z hlediska povinnosti likvidace údajů po pominutí účelu jejich 

zpracování je třeba aplikovat na uchovávání údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv 

v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. V uvedených případech se má 
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obecně za to, že zájem na jejich dalším zpracování poté, co původní účel již pominul, 

převyšuje zájem na ochranu osobních údajů. V případě uplatňování soudních nároků může 

být příslušnou hodnotou převyšující zájem na ochranu práv subjektu údajů např. právo na 

spravedlivý proces, resp. zájem na zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, který může být v některých případech řádně naplněn třeba až po uplynutí 

několika desetiletí. Účel archivnictví by byl zcela popřen, jestliže bychom připustili likvidaci 

údajů po pominutí prvotního účelu zpracování. Ze všech uvedených důvodů stanoví zvláštní 

zákony speciální úpravu podmínek likvidace osobních údajů, a to například stanovením 

delších zákonných lhůt pro trvání zpracování.

6.3.10 Zákaz vydávání rozhodnutí na základě 

automatizovaného zpracování osobních údajů

Za účelem implementace článku 15 Směrnice 95/46/ES bylo do vnitrostátního práva 

prostřednictvím § 11 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. začleněno ustanovení, dle něhož správce 

nebo zpracovatel nesmí bez ověření vydat nebo učinit žádné rozhodnutí výlučně na základě 

automatizovaného zpracování, jež by mělo současně za následek zásah do právních a právem 

chráněných zájmů subjektu údajů. Z uvedeného vyplývá zákaz automatizovaného 

rozhodování orgánů veřejné moci např. v případě vydávání rozsudků soudu nebo správních 

rozhodnutí. Stejně tak v soukromoprávní oblasti nelze například dát výpověď zaměstnanci 

pro pozdní příchody za situace, kdy informace o nich by byla založena výlučně na 

automatizovaném snímání příchodů a odchodů zaměstnanců, aniž by zde byla možnost takto 

získané údaje posléze ověřit. Výjimka však obecně platí v případě, jestliže by bylo takové 

rozhodnutí učiněno ve prospěch subjektu údajů a na základě jeho vlastní žádosti.
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Smyslem tohoto opatření je dát subjektu údajů vždy možnost, aby se dozvěděl o tom, 

jakým způsobem bylo rozhodnutí učiněno, a posléze se případně adekvátně bránit. 

V opačném případě by možnost vydávání rozhodnutí na základě automatizovaného 

zpracovávání mohla být například zneužívána ve prospěch netransparentního rozhodování 

orgánů veřejné moci o právech a povinnostech jednotlivců. V obecné rovině si lze rovněž 

položit filozoficko-etickou otázku, zda lze připustit možnost, aby o lidských životech 

rozhodovaly počítačové technologie.

6.3.11 Veřejnoprávní odpovědnost správců a zpracovatelů

Jak vyplývá z úpravy odpovědnosti správců a zpracovatelů za správní delikty (§ 44 a 

násl. zákona č. 101/2000 Sb.), odpovědnost je koncipována jako objektivní s možností 

liberace. Z uvedeného plyne, že ke vzniku odpovědnosti není třeba zavinění, postačí porušení 

zákonných povinností při zpracování. Odpovědnost objektivní však není absolutní. 

Odpovědnosti za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé 

souvislosti s ním, a odpovědnosti právnické osoby se lze zprostit (viz ustanovení § 46 odst. 1 

ve spojení s § 46 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.). Podmínkou liberace je prokázání toho, že 

bylo vynaloženo veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby bylo porušení právní 

povinnosti zabráněno. I když je zde dán liberační důvod, může se přesto subjekt údajů 

domáhat odstranění závadného stavu formou blokace, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidace osobních údajů, a to v zájmu eliminace rizik zásahu do jeho práv.

Za účelem posílení postavení subjektu údajů při uplatňování jeho práv při porušování 

zákonných povinností ze strany správce nebo zpracovatele, byla přijata koncepce jejich 

solidární odpovědnosti. To znamená, že došlo-li k porušení povinností uložených zákonem ze 

strany správce nebo zpracovatele, budou tito odpovídat společně a nerozdílně. Uvedený 

konstrukt se uplatní jak v rovině odpovědnosti veřejnoprávní (tj. odpovědnosti za porušení 
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povinností podle zákona č. 101/2000 Sb.), tak v rovině odpovědnosti soukromoprávní (tj. 

odpovědnosti za vzniklou nemajetkovou újmu či odpovědnosti za škodu dle zákona č. 

40/1964 Sb.). Usnadnění situace pro subjekt údajů spočívá v tom, že se může domáhat svých 

práv jak u správce, tak u zpracovatele. Uspokojil-li subjekt údajů jen jeden z nich, je pak již 

jen na nich, aby posléze provedli následné vzájemné vyrovnání dle podílu na porušení 

zákonných povinností, resp. způsobené majetkové či jiné újmě.

6.4 Práva subjektu údajů

Hlavním cílem zákona č. 101/2000 Sb. je ochrana osobních údajů a nepřímo tak i 

ochrana subjektů údajů. Zcela logicky tak zákon č. 101/2000 Sb. stanoví ve vztahu k subjektu 

údajů pouze práva a žádné povinnosti. Současně je nutno poznamenat, že problematika práv 

subjektu údajů, resp. jejich faktického uplatnění ve vztahu ke správci či zpracovateli, se 

odehrává v rovině horizontálních právních vztahů a jedná se tak o problematiku (právě pro 

charakter těchto vztahů) soukromoprávní povahy. Tímto téma práv subjektu údajů a jejich 

realizace vybočuje z jinak převážně veřejnoprávního charakteru úpravy ochrany osobních 

údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

6.4.1 Právo na informace 

Zákon č. 101/2000 Sb. poskytuje prostřednictvím ustanovení § 12 subjektu údajů na 

základě vlastní žádosti právo na poskytnutí informací o zpracování svých osobních údajů ze 

strany správce. Tomuto právu odpovídá povinnost správce příslušné informace poskytnout. 

Správce je současně oprávněn žádat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu, jež však 

nesmí převyšovat náklady na její poskytnutí. Tímto limitem se snaží zákon zamezit 



162

případnému obcházení zákonné povinnosti správců prostřednictvím stanovení nepřiměřené 

výše úhrady za poskytnutí informace.

Subjekt údajů má konkrétně ze strany subjektu údajů právo na informace o:

 a)    účelu zpracování osobních údajů;

 b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou     

předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

 c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro 

rozhodování, a to za předpokladu, že jsou na základě tohoto zpracování činěny 

úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných 

zájmů subjektu údajů;

 d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Právu subjektu údajů odpovídající informační povinnost správce se neuplatní 

v případě, kdy ji zvláštní zákon vylučuje. Příkladem takové výjimky je vyloučení informační 

povinnosti v případě zpracování osobních údajů, jež představují utajované skutečnosti ve 

smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti.

6.4.2 Právo na ochranu osobních údajů

Jestliže správce nebo zpracovatel porušují povinnosti při zpracování osobních údajů, 

poskytuje § 21 zákona č. 101/2000 Sb. subjektu údajů různé prostředky nápravy. Předně se 

může obrátit na správce nebo zpracovatele se žádostí o vysvětlení či odstranění závadného 

stavu, a to formou blokace, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů. 

Oprava a doplnění budou praktické zejména v případě, že byly zpracovávány nepravdivé či 
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nepřesné osobní údaje. Blokace či likvidace údajů bude přicházet v úvahu, pokud byly údaje 

zpracovávány déle, než je nezbytně nutné anebo v rozsahu nadměrném v poměru ke 

sledovanému účelu zpracování. Správce či zpracovatel mají povinnost neprodleně závadný 

stav odstranit, jestliže shledají žádost subjektu údajů oprávněnou. 

Vznikla-li zpracováním osobních údajů subjektu údajů jiná újma než majetková, tj. 

byla porušena jeho osobnostní práva (např. právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou 

pověst nebo na ochranu jména), má právo uplatňovat své nároky občanskoprávní žalobou dle 

ustanovení § 13 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Civilněprávní žalobou 

se subjekt údajů může domáhat zejména upuštění od neoprávněného zpracování, odstranění 

následků zásahu do jeho osobnostních práv a přiměřeného zadostiučinění. Zadostiučinění 

může být „pouze“ morální, které bývá obvykle poskytnuto formou omluvy; v závažnějších 

případech zásahu do osobnostních práv se lze dokonce domáhat nápravy vzniklé nemajetkové 

újmy v penězích. Pokud byla subjektu údajů způsobena majetková škoda, může se domáhat 

její náhrady dle ustanovení § 420 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, o 

odpovědnosti za škodu.

V zájmu preventivního zamezení dalším možným zásahům do práv subjektu údajů 

v souvislosti se závadným zpracováním, stanoví zákon v ustanovení § 21 odst. 7 povinnost 

správce neprodleně informovat příjemce, tj. každý subjekt, jemuž jsou osobní údaje 

zpřístupněny, o tom, že subjekt údajů žádal o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. V mnoha případech bude však informování všech příjemců nemožné nebo 

bude vyžadovat neúměrné úsilí. V takových případech je z pochopitelných důvodů správce 

od předmětné informační povinnosti osvobozen.

Stejná práva, jež má subjekt údajů vůči správci a zpracovateli, má i vůči osobám, 

které shromáždily jeho osobní údaje neoprávněně (ustanovení § 26 zákona č. 101/2000 Sb.) 
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K neoprávněnému shromáždění osobních údajů může dojít např. krádeží nebo nahodile 

prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Smyslem tohoto ustanovení je 

rozšířit působnost ochranných ustanovení zákona i na případy, jež nelze podřadit pod pojem 

zpracování dle ustanovení § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. a jež by jinak byly a priori

vyloučeny z režimu kontroly ze strany Úřadu.

6.5 Působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Směrnice 95/46/ES prostřednictvím článku 28 odst. 1 stanoví: „Každý členský stát 

pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém území dohledem nad dodržováním 

předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice. Tyto orgány plní úkoly, kterými 

jsou pověřeny, zcela nezávisle.“  Z uvedeného vyplývá závazek členských států EU zřídit 

nezávislý orgán dozoru, který by dohlížel nad dodržováním předpisů na ochranu osobních 

údajů. Požadavek na zřízení nezávislého orgánu dozoru vyplývá i z čl. 1 Dodatkového 

protokolu k Úmluvě č. 108. 226 Lze konstatovat, že existence nezávislého orgánu dozoru 

v oblasti ochrany osobních údajů je jednou z podmínek legitimnosti zpracování osobních 

údajů. Požadavek na zřízení nezávislého orgánu dozoru vyplývá z předpokladu, že většina 

občanů není schopna svépomocí bránit své soukromí před zásahy způsobenými zpracováním 

jejích osobních údajů. Znalosti a schopnosti odborníků na ochranu osobních údajů tak mohou 

být soustředěny v rámci nezávislé instituce, která realizuje kontrolu a dozoru nad 

zpracováním.

                                                          
226 V čl. 1, odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě č. 108 je deklarováno: „Každá smluvní strana zřídí jeden 
nebo několik orgánů odpovědných za dodržování příslušných opatření vnitrostátního práva, kterými se uplatňují 
zásady stanovené v hlavě II a III Úmluvy a v tomto Protokolu.“
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V České republice je tato kompetence svěřena Úřadu pro ochranu osobních údajů se 

sídlem v Praze. Úřad byl zřízen na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ke 

dni účinnosti zákona, tj. ke dni 1. června 2000. Je ústředním správním a dozorovým úřadem 

pro oblast ochrany osobních údajů. Rozsah jeho kompetencí je určen především zákonem č. 

101/2000 Sb. a dále zvláštním právním předpisem, jímž je zákon č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti. Kromě toho má dánu působnost mezinárodními 

smlouvami, jež jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství.

Úřad je při své činnosti zcela nezávislý a řídí se pouze zákony a jinými právními 

předpisy. Do jeho činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Nezávislost Úřadu je 

podtržena i skutečností, že jeho činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu, 

není proto finančně závislý na jiných subjektech veřejné moci. Jeho nezávislost je zaručena i 

způsobem jmenování a odvolávání předsedy a inspektorů Úřadu. Jak předseda, který stojí v 

čele Úřadu, tak inspektoři Úřadu jsou jmenováni a odvoláváni prezidentem republiky na 

návrh Senátu Parlamentu České republiky. Předseda Úřadu je jmenován na dobu 5 let, 

inspektoři na dobu 10 let. Nezávislost předsedy Úřadu, potažmo celého Úřadu, je zajištěna 

stanovením neslučitelnosti funkcí 227 a přesným vymezením podmínek jeho odvolatelnosti228. 

Nejinak je tomu v případě sedmi inspektorů Úřadu, kteří vykonávají kontrolu nad 

dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Zajištění institucionální nezávislosti Úřadu je zcela zásadní pro efektivní výkon jeho 

působnosti, neboť jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., zákon se 

vztahuje i na osobní údaje zpracovávané státními orgány či jinými orgány veřejné moci. 

                                                          
227 § 32 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví: „S výkonem funkce předsedy Úřadu je neslučitelná funkce 
poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, jakákoliv funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů 
územní samosprávy a členství v politických stranách a hnutích.“ 
228 § 32 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb.: „Z funkce je předseda Úřadu odvolán, přestal-li splňovat některou 
z podmínek pro jeho jmenování.“
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V zájmu zamezení vzniku případného střetu zájmů při dozoru nad dodržováním povinností 

v oblasti ochrany osobních údajů je proto důležité, aby Úřad nebyl podřízen ostatním 

složkám státní moci, zejména moci výkonné. Předseda Úřadu proto není členem vlády a není 

ani nijak vládě či předsedovi vlády podřízen. Úřad nemůže dostávat od nikoho pokyny či 

příkazy, jeho pravomoc či působnost může být měněna pouze zákonem. 

Působnost Úřadu je vymezena v ustanovení § 29 zákona č. 101/2000 Sb. Jeho 

jednotlivé úkoly jsou vymezeny následovně: a) provádí dozor nad dodržováním povinností 

stanovených zákonem při zpracování osobních údajů229, b) vede registr zpracování osobních 

údajů230, c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při 

zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, c) zpracovává a veřejnosti 

zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti231, e) vykonává další působnosti stanovené mu 

zákonem, f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle zákona č. 

101/2000 Sb.232, g) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je 

Česká republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, 

h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů 233, i) spolupracuje s obdobnými 

úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány mezinárodních organizací působícími 

v oblasti ochrany osobních údajů.234 Úřad v souladu s právem Evropské unie plní oznamovací 

povinnost vůči orgánům EU.235 Další kompetencí svěřenou Úřadu prostřednictvím ustanovení 

§ 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. je udělování povolení k předávání osobních údajů do 

jiných států (viz kapitola 7).

                                                          
229 Z dikce zákona vyplývá, že působnost Úřadu se týká nejen zpracování prováděného dle zákona č. 101/2000 
Sb., ale i zpracování prováděného na základě jiných zákonů, jež se nacházejí ve vztahu speciality k zákonu č. 
101/2000 Sb. (např. zpracování osobních údajů v rámci vedení obchodního rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku)
230 Viz ustanovení § 35 zákona č. 101/2000 Sb.
231 Viz ustanovení § 36 zákona č. 101/2000 Sb.
232 Viz ustanovení § 44 a násl. zákona č. 101/2000 Sb.
233 Úřad by se měl mimo jiné aktivně podílet na tvorbě legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Tento 
požadavek vyplývá z čl. 28 odst. 2 směrnice 95/46/ES.
234 Do působnosti Úřadu spadá například poskytování pomoci dle čl. 14 Úmluvy č. 108
235 Viz čl. 8 odst. 6 a čl. 26 odst. 3 směrnice 95/46/ES
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Úřad vykonává svou působnost nad všemi správci, jimiž mohou být státní orgány, 

orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické či právnické osoby. 

Výjimka platí v případě zpracování osobních údajů, které provádějí zpravodajské služby. Dle 

ustanovení § 12 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, činnost 

zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády a Parlamentu.

Ze všech činností Úřadu je nejvýznamnější provádění dozoru nad dodržováním 

povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů. Probíhá-li 

dozor formou kontroly, postupuje Úřad podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 

přičemž současně aplikuje speciální ustanovení ve vztahu k dozoru nad zpracováním 

osobních údajů, jež jsou obsažena v zákoně č. 101/2000 Sb.

Kontrolní činnost provádějí inspektoři a pověření zaměstnanci (§ 30 odst. 2 zákona č. 

101/2000 Sb.). Zákon č. 101/2000 Sb. jim za účelem výkonu kontroly poskytuje poměrně 

široké spektrum oprávnění. Mohou vstupovat do objektů, a to dokonce i do objektů 

sloužících k bydlení v případě, že tyto slouží k provozování podnikatelské činnosti. Mohou 

požadovat předložení originálních dokladů a dalších písemností, záznamů dat na paměťových 

médiích, výpisů a zdrojových kódů programů či výpisů a opisů dat. Toto mohou žádat nejen 

po správcích a zpracovatelích, resp. každém, kdo zpracovává osobní údaje, ale i vůči jiným 

osobám, jež mají požadované písemnosti či nosiče dat k dispozici. Dále je zákon opravňuje 

k tomu, aby se seznamovali s utajovanými informacemi či jinými informacemi, jež jsou 

chráněny povinností mlčenlivosti.236

                                                          
236 Dále jsou inspektoři a pověření zaměstnanci Úřadu oprávněni požadovat na fyzických i právnických osobách 
poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech; zajišťovat 
v odůvodněných případech doklady; pořizovat kopie obsahu paměťových médií, obsahujících osobní údaje, 
nacházejících se u kontrolovaného; požadovat, aby kontrolovaní podali ve stanovené lhůtě písemnou zprávu 
o odstranění zjištěných nedostatků; používat telekomunikační zařízení kontrolovaných v případech, kdy je jejich 
použití nezbytné pro zabezpečení kontroly (§ 37 zákona č. 101/2000 Sb.)
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Zákon č. 101/2000 Sb. kromě svěřených oprávnění zavazuje kontrolující osoby 

(rozuměj inspektory a pověřené zaměstnance úřadu) i určitými povinnostmi. Mezi tyto 

povinnosti patří předně povinnost provádět kontrolu bez podjatosti. Jakmile se kontrolující 

dozví o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, je povinen oznámit to předsedovi 

Úřadu. Dále mají kontrolující osoby následující povinnosti: a) prokázat se kontrolovanému 

průkazem; b) oznámit kontrolovanému zahájení kontroly; c) šetřit práva a právem chráněné 

zájmy kontrolovaných 237; d) předat neprodleně převzaté doklady, jakož i kopie paměťových 

médií kontrolovanému, pominou-li důvody jejich převzetí; e) řádně ochraňovat zajištěné 

doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití; f) pořizovat o výsledcích 

kontroly kontrolní protokol; g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu 

kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností. Povinnost mlčenlivosti přitom trvá i po 

skončení pracovněprávního vztahu k Úřadu.

O výsledcích kontroly sepíše kontrolující osoba kontrolní protokol, který obsahuje 

především popis zjištěných skutečností a případných zjištěných nedostatků, označení 

právních předpisů, které byly porušeny, opatření uložená k nápravě a stanovení lhůt, do kdy 

tato opatření musí být učiněna.

Zákon č. 101/2000 Sb. ukládá každému prostřednictvím ustanovení § 39 povinnost 

poskytnout kontrolujícím v souvislosti s výkonem kontroly součinnost. Tato povinnost se 

vztahuje nejen na správce či zpracovatele nebo jejich zaměstnance, ale i na jakoukoliv jinou 

osobu. Toto ustanovení má zabránit tomu, aby např. kontrolovaná osoba nepřenesla některé 

důležité předměty, dokumenty a jiné materiály důležité pro provedení kontroly na osoby, 

které nejsou kontrolovány. 238

                                                          
237

Srov. s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
238

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 100/2000 Sb. Sněmovní 
tisk č. 374/0. [online, cit. 18. 9. 2012] Dostupné z: http://www.psp.cz/ff/bf/98/6a/08.htm
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Dojde-li v průběhu kontroly ke zjištění, že došlo k porušení povinností dle zákona č. 

101/2000 Sb., uloží inspektor (jedná se o výhradní pravomoc inspektora, nemůže tak učinit 

např. pověřený zaměstnanec) kontrolovanému příslušná opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků a současně stanoví lhůtu pro jejich nápravu. Povaha uložených opatření bude 

záviset na charakteru porušené povinnosti. V případě zpracování nepřesných nebo 

nepravdivých údajů, může inspektor uložit povinnost jejich opravy nebo doplnění. Likvidace 

osobních údajů jako krajní možnost opatření bude přicházet v úvahu například v případě, že 

kontrolovaný správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů získaných 

neoprávněně, např. bez souhlasu subjektu údajů. Inspektor však může uložit jakékoliv jiné 

opatření, které se bude jevit vhodné pro daný případ, zákon č. 101/2000 Sb. v tomto ohledu 

nestanoví žádné limity. Lze si tak představit opatření spočívající například v povinnosti 

zabezpečit osobní údaje či je anonymizovat, aktualizovat, ukončit proces zpracování a jiné.

Jestliže inspektor uloží likvidaci osobních údajů, může se správce proti tomuto bránit 

podáním námitky k předsedovi Úřadu. Do doby, než budou osobní údaje zlikvidovány, resp. 

do doby než bude rozhodnuto o námitce, musí být osobní údaje blokovány. Proti rozhodnutí 

předsedy Úřadu o námitce proti opatření likvidace může správce podat správní žalobu dle 

ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002, soudního řádu správního. Platí, že do doby, než 

bude soudem rozhodnuto, musí být údaje blokovány. Smyslem této preventivní blokace je 

zabránit případným negativním zásahům do soukromí subjektu údajů v případě, že Úřadem 

tvrzené porušení zákonných povinností při zpracování bude soudem potvrzeno a současně 

snaha předejít nevratné likvidaci údajů v případě, že by rozhodnutí předsedy Úřadu bylo 

soudem nakonec zrušeno. Zákon č. 101/2000 Sb. stanoví popsaná procesní pravidla 

s příslušnými procesními zárukami pro správce jen ve vztahu k opatření likvidace a nikoliv 

k případným jiným druhům opatření. Povinnost likvidace údajů totiž představuje nejvážnější
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a především nevratný zásah do postavení správce, provádějícího závadné zpracování 

osobních údajů.

Kontrolovaný je povinen podat ve stanovené lhůtě Úřadu zprávu o přijatých 

opatřeních. Jestliže kontrolovaný nesplní opatření uložená k nápravě ve stanovené lhůtě, 

může mu být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč (§ 39 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.).

Úřad vykonává kontrolní činnost na základě kontrolního plánu z vlastní iniciativy 

anebo na základě stížností či podnětů fyzických či právnických osob (§ 31 zákona č. 

101/2000 Sb., § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.). Rozdíl mezi stížností a 

podnětem prakticky neexistuje, zejména ve smyslu možných účinků takových podání. Autor 

Jiří Maštalka shledává případný rozdíl v tom, že stížnost předpokládá konkrétní formulaci 

problému, zatímco podnět obsahuje obecný nástin závadného stavu.239 Dodejme, že stížnost 

může mít formalizovanější podobu oproti podnětu; podnětem ke kontrolní činnosti Úřadu 

může být totiž například i zpráva v hromadných sdělovacích prostředcích informujících 

o porušování právních předpisů na ochranu osobních údajů. Zákon č. 101/2000 Sb. neklade 

na stížnost či podnět žádné formální požadavky a nespojuje jejich přijetí Úřadem ani 

s nutností úhrady žádného poplatku. Úprava zjevně směřuje k minimalizaci jakýchkoliv 

bariér, ať už finančních či formálních, jež by mohly případného stěžovatele odradit od jeho 

záměru podat stížnost či podnět, nepřímo je tak cílem maximalizovat efektivnost výkonu 

kontroly ze strany Úřadu.

Stěžovatelem může být kdokoliv, zákon č. 101/2000 Sb. v této souvislosti neklade 

žádná omezení např. v tom smyslu, že stěžovatelem může být například jen subjekt údajů. 

Zákon č. 101/2000 Sb. tak zřejmě vychází z předpokladu, že subjekt údajů v mnoha 

                                                          
239 Viz. MAŠTALKA, J. Osobní údaje, právo a my. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 176 s.
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případech ani nebude vědět o zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, a proto přiznává 

v jeho zájmu právo stížnosti i jakýmkoliv jiným osobám.

Úřad přitom není případnou stížností či podnětem nijak vázán a záleží na jeho 

uvážení, zda na základě zjištěných skutečností zahájí s kontrolovaným subjektem řízení. 

Nicméně i přesto má Úřad zákonnou povinnost informovat stěžovatele o tom, jakým 

způsobem jeho podání vyřídil (§ 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.). V případě, že 

podání není důvodné, Úřad vůbec nezahájí správní řízení. I přesto bude třeba v daném 

případě zřejmě analogicky aplikovat zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 41 zákona č. 

101/2000 Sb.) a informovat stěžovatele o způsobu vyřízení jeho podání v zákonem 

stanovených lhůtách.

6.6 Správní sankce

Základním předpokladem efektivní ochrany osobních údajů je zakotvení sankcí 

postihujících porušení povinností při jejich zpracování. S trochou nadsázky můžeme 

konstatovat, že kde není sankce, jako by nebylo povinnosti. Jedním z výstupů kontroly 

prováděné Úřadem tak ve vztahu ke kontrolovaným může být uložení sankce ve formě 

pokuty za spáchaný přestupek či správní delikt (§ 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.). 

Zákon č. 101/2000 Sb. upravuje problematiku správních deliktů v ustanovení § 44 a násl. Dle 

těchto ustanovení může Úřad sankcionovat přestupky na poli ochrany osobních údajů 

pokutou až do výše 5 000 000 Kč a správní delikty pokutou až do výše 10 000 000 Kč. 

Pravomoc vybírat pokuty má Úřad, vymáhá je místně příslušný celní úřad, přičemž výnos 

z nich je příjmem státního rozpočtu. Zákonem č. 101/2000 Sb. přijatá koncepce vychází 

z rozdělení odpovědnosti tak, že fyzické osoby nepodnikající odpovídají za tzv. přestupek, 
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zatímco fyzické osoby podnikající spolu s právnickými osobami odpovídají za tzv. jiný 

správní delikt. 

Fyzickou osobu, jež se 1) nachází v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke 

správci nebo zpracovateli nebo 2) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na 

základě dohody nebo 3) v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností 

přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji, lze sankcionovat za 

přestupek, který spočívá v porušení mlčenlivosti dle § 15 zákona č. 101/2000 Sb. S ohledem 

na znění ustanovení § 15, který neomezuje povinnost mlčenlivosti jen na trvání pracovního či 

jiného poměru, může být skutková podstata naplněna i po jejich skončení. Za uvedený 

přestupek náleží pokuta až do výše 100 000 Kč. Fyzickou osobu, jež se nachází v postavení 

správce nebo zpracovatele, zákon postihuje za širokou paletu jednání spočívajících v porušení 

povinností uložených správcům a zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb., a to podstatně 

vyšší pokutou až do výše 1 000 000 Kč. Přestupku se může fyzická dopustit konkrétně tím, že 

při zpracování osobních údajů jako správce nebo zpracovatel:

a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)] nebo 

stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze 

zvláštního zákona,

b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)]240,

c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá 

stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],

                                                          
240 Zákon č. 101/2000 Sb. nepamatuje na porušení povinnosti zpracovávat pouze osobní údaje získané v souladu 
s tímto zákonem, jež je rovněž upravena v § 5 odst. 1 písm. c), když nestanoví za její porušení žádné sankce. 
Nejvyšší správní soud konstatoval, že aplikoval-li správní orgán povinnost zakotvenou v jiném ustanovení 
zákona, na jejímž základě následně i uložil sankci, došlo k použití právní analogie k žalobcově tíži, jež není 
přípustná. Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. 1. 2004, č. j. 7 A 97/2001-42.
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d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1 písm. 

e)],

e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně 

(§ 5 odst. 2 a § 9)241,

f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem 

(§ 11),

g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a 21),

h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů 

(§ 13),

i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27).

Kvalifikovanými skutkovými podstatami vůči porušením shora jmenovitě určených 

povinností jsou totožná protiprávní jednání, je-li jejich důsledkem ohrožení většího počtu 

osob 242 neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života anebo porušení 

povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9 zákona č. 101/2000 Sb.) Závažnosti spáchání 

kvalifikované skutkové podstaty odpovídá zákonem stanovená pokuta ve výši 5 000 000 Kč.

Zvláštní režim ochrany je poskytován v případě neoprávněného zveřejnění osobních 

údajů. Nově lze na základě § 44a a § 45a zákona č. 101/2000 Sb. fyzickou osobu podnikající 

i nepodnikající, stejně jako právnickou osobu243, jež se nemusejí nutně nacházet v postavení 

správce nebo zpracovatele (přestupek může spáchat kdokoliv), postihnout za jednání 

spočívajícím v porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním 

                                                          
241 Dle uvedeného ustanovení bylo sankcionováno například zveřejnění údajů o Domově důchodců, včetně 
osobních údajů, na webových stránkách. Viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. 10. 2010, č. 
j. 8 As 22/2009-99
242

Zákon přesně nevymezuje pojem „větší počet“, bude proto třeba vždy posoudit konkrétní skutkové okolnosti 
daného případu.
243 V případě fyzické osoby nepodnikající se bude jednat o přestupek, v případě právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby o tzv. jiný správní delikt.
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předpisem244, a to pokutou až do výše 1 000 000 Kč. Ustanovení § 44a a § 45a byly do 

zákona č. 101/2000 Sb. včleněny s účinností od 1. dubna 2009 zákonem č. 52/2009 Sb. 

Uvedený zákon se týkal především zvýšení ochrany soukromí obětí trestných činů, a to 

zejména nezletilých obětí (dětí) a upravoval také poskytování informací o trestním řízení. 

S ohledem na skutečnost, že tato problematika má úzkou souvislost s ochranou osobních 

údajů, byla Úřadu svěřena pravomoc projednávat porušování nových pravidel a současně 

byly do zákona č. 101/2000 Sb. doplněny nové skutkové podstaty přestupků.245 Subjektem 

páchajícím předmětný přestupek může být například profesionální novinář, ale i internetový 

bloger.246

Jestliže dojde k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů prostřednictvím veřejných 

sdělovacích prostředků, tj. tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 

počítačovou sítí nebo jiným způsobem s podobnými účinky, lze takové jednání postihnout 

pokutou až do výše 5 000 000 Kč. Zákon v tomto případě nezohledňuje druh subjektu ve 

vztahu k výši pokuty, když její výše je u všech typů subjektů (tzn. jak u fyzických osob, tak u 

právnických osob či fyzických osob podnikajících) neměnná. Výše pokuty naproti tomu 

reflektuje závažnost činu v případě spáchání předmětného přestupku, resp. jiného správního 

deliktu, prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Vyšší pokuta v daném případě 

odráží potenciálně intenzivnější negativní zásah do postavení subjektu údajů, způsobený 

zveřejněním osobních údajů prostřednictvím široce dostupných médií.

                                                          
244 Zveřejnění osobních údajů je zakázáno jednak v § 8a odst. 1 TrŘ, větě druhé, který zakazuje orgánům 
činným v trestním řízení v přípravném řízení zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti 
které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka, a dále především v § 8b odst. 2 TrŘ, podle 
kterého nesmí nikdo v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem 
zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž 
byl spáchán některý z vypočtených trestných činů. Dalším zákonem, který zakazuje zveřejnění osobních údajů, 
je zákon o soudnictví ve věcech mládeže.
245 KUČEROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, L., FOLDOVÁ, V., NONNEMANN, F., POSPÍŠIL, D. Zákon o ochraně 
osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 403 s.
246

Viz KOLMAN, P. Sankce na úseku ochrany osobních údajů. Bulletin advokacie 7-8/2010, 50 s.
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Tzv. jiné správní delikty, jejichž subjektem může být pouze právnická osoba nebo 

fyzická osoba podnikající 247 , nacházející se v postavení správce nebo zpracovatele, lze 

sankcionovat pokutou až do výše 10 000 000 Kč (v případě ohrožení většího počtu osob nebo 

porušení povinností ohledně citlivých údajů). Sankcionované jednání může přitom spočívat 

v rozmanitých druzích porušení zákonných povinností uložených správci nebo zpracovateli 

zákonem č. 101/2000 Sb. Rozsah možných porušení jednotlivých zákonných povinností je v 

totožný jako v případě přestupků fyzických osob, nacházejících se v postavení správce nebo 

zpracovatele (§ 44 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., viz shora). Zákonem č. 468/2011 Sb. byla 

však nově stanovena navíc oproti přestupkům fyzických osob sankce za porušení § 88 odst. 7 

zákona o elektronických komunikacích. Kvalifikované skutkové podstaty v podobě ohrožení 

většího počtu osob neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života či porušení 

povinnosti pro zpracování citlivých údaj jsou vymezeny totožně jako u přestupků fyzických 

osob v postavení správce nebo zpracovatele.

Jak již bylo zmíněno na jiných místech, v případě odpovědnosti právnických osob 

upravuje zákon č. 101/2000 Sb. prostřednictvím ustanovení § 46 odst. 1 odpovědnost 

objektivní s možností liberace. Právnická osoba se zprostí odpovědnosti za správní delikt, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila 

porušení právní povinnosti. Jak vyplývá z ustanovení § 46 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., týž 

liberační důvod se uplatní i ve vztahu k jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 

nebo v přímé souvislosti s ním. 

V případě přestupků fyzických osob nepodnikajících není odpovědnost koncipována 

jako objektivní. Z hlediska subjektivní stránky postačí ke spáchání přestupku na poli ochrany 

                                                          
247 Dle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR jsou za fyzickou osobu podnikající považováni i příslušníci 
tzv. svobodných povolání jako je např. advokát. Viz například rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 
36/2008-83 a č. j. 5 As 70/2009-76.
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osobních údajů zavinění ve formě nedbalosti. Prokázání úmyslu při páchání přestupku by 

mohlo být důvodem pro uložení vyšší sankce.

Zákon č. 101/2000 Sb. stanoví prekluzivní lhůty pro odpovědnost právnických osob: 

subjektivní lhůta činí 1 rok, přičemž její počátek představuje den, kdy se správní orgán, resp. 

Úřad o správním deliktu dozvěděl 248; objektivní lhůta činí 3 roky a počíná běžet ode dne, 

kdy byl správní delikt spáchán. V případě posledně uvedené lhůty může být stanovení jejího 

počátku problematické v případě, že správní delikt spočívá v dlouhotrvajícím systematickém 

porušování zákonných povinností. V daném případě lhůta zřejmě začne běžet od okamžiku, 

kdy pachatel přestane udržovat protiprávní stav. Ve stanovené prekluzivní lhůtě je Úřad 

povinen zahájit řízení, jinak odpovědnost právnické osoby, resp. odpovědnost za jednání, 

k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, zaniká. V případě 

jednání fyzických osob, ke kterému nedošlo při podnikání, se uplatní jednoroční prekluzivní 

lhůta dle ustanovení § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokutu za přestupek nelze 

uložit a přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; v této době musí být 

vydáno pravomocné rozhodnutí.249

Řízení o správních deliktech se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, 

v případě řízení o přestupcích bude třeba aplikovat obecnou úpravu obsaženou v zákoně č. 

200/1990 Sb., o přestupcích. Při ukládání pokuty přihlíží Úřad zejména k závažnosti, 

způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za nichž bylo 

protiprávní jednání spácháno.

                                                          
248 Ke stanovení okamžiku dozvědění se o správním deliktu uvedl Ústavní soud v nálezu ze dne 17. 3. 2010, sp. 
zn. I. ÚS 947/09, že běh prekluzivní subjektivní lhůty se odvíjí již od zjištění skutečností umožňující předběžné 
posouzení určité skutečnosti jako protiprávní bez ohledu na to, zdali je schopen správní orgán určit pachatele či 
nikoli. Počátek běhu lhůty tak není vázán až na zahájení správního řízení, kdy má Úřad více než dostatečné 
množství informací o spáchaném deliktu.
249 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 5 As 57/2005-46
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Dále upravuje zákon č. 101/2000 Sb. prostřednictvím ustanovení § 39 pořádkové 

delikty. Pachatelem může být ten, kdo neposkytne Úřadu při výkonu kontroly potřebnou 

součinnost; například zaměstnanec správce nebo zpracovatele nepředloží požadované 

doklady. Neposkytnutím součinnosti může být i nesplnění opatření uložených k nápravě 

zjištěného stavu ve stanovené lhůtě. Zákon č. 101/2000 Sb. stanoví za popsaná jednání, resp. 

nekonání pokutu do výše 25 000 Kč, která může být v zájmu splnění požadovaného chování 

ukládána i opakovaně.

7. Právní úprava přeshraničního přenosu 

    osobních údajů 

Již v samém počátku konstituování práva na ochranu osobních údajů byla na 

mezinárodní úrovni snaha umožnit bezpečný přenos osobních údajů mezi různými státy. Od 

počátku nového v milénia, v souvislosti s postupujícím procesem globalizace, můžeme 

přitom vidět stále intenzivnější potřebu sdílet osobní údaje. Tato potřeba byla významně 

posílena v souvislosti s rozvojem informační společnosti. 

Vnitrostátní právní řády by neměly vytvářet překážky přeshraničnímu předávání 

osobních údajů, naopak by měly zakládat vhodné podmínky pro jeho umožnění při 

současném stanovení vhodných záruk ochrany osobních údajů. Rozvíjení obchodních vztahů 

na mezinárodní úrovni, např. v oblasti elektronického obchodu, závisí do velké míry na 

možnostech sdílení a přenosu osobních údajů. Bez nadsázky lze konstatovat, že mezinárodní 

obchod je prakticky neuskutečnitelný, aniž by docházelo k přeshraničnímu sdílení a výměně 

informací. Výměna informací je přirozenou a nezbytnou součástí globalizace, podporuje 

vzájemné porozumění mezi národy a může se ve výsledku promítnout i ve sféře politiky. 
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Cílem právní úpravy přeshraničního přenosu osobních údajů je zajistit, aby riziko zásahu do 

soukromí coby následek předávání osobních údajů bylo minimalizováno.

Základní princip pravidel přeshraničního přenosu osobních údajů přijatých na úrovni 

EU je docela jednoduchý. Transfer osobních údajů do jiné země je možný jen za 

předpokladu, že úroveň ochrany osobních údajů v cílové zemi přenosu odpovídá úrovni 

ochrany v zemi, odkud jsou osobní údaje předávány. Toto pravidlo je třeba je aplikovat jak 

na přenos osobních údajů v oblasti soukromého sektoru, tak v rámci sektoru veřejného. 

Stejně tak není rozhodné, zda dochází k přenosu dat elektronickými prostředky nebo poštou.

Je však třeba vzít v úvahu i „propast“, jež se nachází mezi tzv. law in books (právo 

v knihách) a tzv. law in action (právo v akci). I za situace, kdy budou ve dvou různých 

zemích znění právních předpisů na ochranu osobních údajů totožná, chybí zde absolutní 

záruka, že obě země budou mít stejnou úroveň ochrany i v praxi. Do určité míry proto

nezbývá než se v mnoha případech spokojit s pouhým předpokladem adekvátní úrovně 

ochrany osobních údajů v cílové zemi.250

Smysl zásady odpovídající úrovně ochrany spočívá ve snaze zajistit garanci ochrany 

práv subjektu údajů i v za situace, kdy jeho osobní údaje opustí území Evropské unie. Úprava 

má však i jiný smysl a tím je snaha zamezit obcházení standardů nastavených v rámci 

Evropské unie předáváním údajů ke zpracování na místa mimo území EU, kde nejsou na 

správce kladeny tak náročné požadavky ve vztahu ke zpracování osobních údajů jako je tomu 

v Evropské unii.

Problematika přeshraničního přenosu osobních údajů na úrovni EU je pro účely 

následujícího pojednání rozdělena na úpravu týkající se přenosu dat v rámci EU, úpravu 

                                                          
250 Srov. s BLUME, P. Protection of informational privacy. Copenhagen: Djøf Publishing 2002, 192 s.
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přenosu údajů z EU do třetích zemí a konečně na úpravu přeshraničního přenosu údajů z EU 

do USA.

7.1 Právní úprava předávání osobních údajů v rámci EU

Jedním z hlavních cílů politiky EU byla a je podpora vnitřního trhu. Prostředkem 

k dosažení tohoto cíle je mimo jiné odstranění případných bariér bránících jeho rozvoji, a to 

formou zavedení volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. Jak již bylo naznačeno shora, 

předpokladem rozvoje mezinárodního obchodu je i volný pohyb osobních údajů, tedy 

svobodná, ničím nelimitovaná výměna osobních údajů. V daných souvislostech proto lépe 

pochopíme znění článku 1, odst. 2 směrnice 95/46/ES, jenž výslovně nepřipouští omezování 

nebo zákaz volného pohybu osobních údajů mezi členskými státy z důvodů ochrany 

základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich soukromí. Z uvedené zásady 

vyplývá, že omezení přeshraničního přenosu osobních údajů v rámci EU je možné, ovšem 

z jiných důvodů, než byly důvodem přijetí směrnice 95/46/ES. Pouhý odkaz na ochranu 

soukromí a osobnostních práv tak nemůže být důvodem pro zavedení restrikcí pro předávání 

osobních údajů mezi členskými státy.

Uvedená zásada vyplývá ze skutečnosti, že všechny členské státy EU měly povinnost 

transponovat směrnici 95/46/ES do vnitrostátního práva. V případě přenosu osobních údajů 

z jednoho členského státu do druhého je proto vycházeno z předpokladu, že právní úprava je 

ve všech členských státech stejná. Lze namítnout, že tento předpoklad není zcela 

opodstatněný, neboť směrnice 95/46/ES umožnila členským státům při její implementaci do 

národních právních řádů poměrně široké pole výběru prostředků k dosažení směrnicí 
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sledovaného cíle.251 V zásadě je tedy právní úprava ve všech členských státech postavena na 

určitém minimálním standardu ochrany, umožnění přeshraničního přenosu údajů by nicméně 

mělo být založeno na určitém stupni reciprocity. 

Jestliže je právní úprava ve všech členských státech EU založena na stejných 

základních principech, je logické, že přenosům osobních údajů mezi členskými státy EU 

nejsou kladeny žádné překážky. Není tak například nutné získat povolení Úřadu za účelem 

přeshraničního přenosu v rámci EU. 

Pro komplexnost doplňme, že do českého právního řádu byla zásada volného pohybu 

osobních údajů transponována přijetím ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., jenž 

podobně jako směrnice 95/46/ES deklaruje zákaz omezování volného pohybu osobních 

údajů, jestliže jsou předávány do jiného členského státu EU.

7.2 Právní úprava přeshraničního přenosu osobních údajů 

       do třetích zemí

Jak již bylo uvedeno shora, směrnice 95/46/ES ohledně přenosu osobních údajů mimo 

EU vychází ze zásady, že k předání osobních údajů do třetích zemí může dojít pouze za 

předpokladu, že dotyčná třetí země zajistí odpovídající úroveň ochrany. Odpovídající úrovní 

ochrany je pak v zásadě míněna úprava, jež vychází z principů přijatých směrnicí 95/46/ES a 

Úmluvou č. 108. Podmínky odpovídajícího standardu ochrany bývají obvykle interpretovány 

jako požadavek na to, aby právní úprava v třetí zemi byla v souladu s principy, pravidly a 

právy zakotvenými ve směrnici 95/46/ES a aby umožňovala subjektu údajů poskytnutí 

                                                          
251 Viz například čl. 8, odst. 4 směrnice 95/46/ES. Možnost vnitrostátních odchylek byla přijata z důvodu 
absence vůle členských států k přistoupení k důkladné harmonizaci právních předpisů na poli ochrany osobních 
údajů.
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zadostiučinění v případě zásahu do jeho práv. Jak vyplývá z dikce článku 25, odst. 1 směrnice 

95/46/ES, základní princip odpovídající úrovně ochrany je vztahuje jak na případy přenosu 

osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, tak na osobní údaje, jež se mají stát 

předmětem zpracování až po jejich předání do třetí země. 

Je na členských státech EU a Komisi, aby rozhodly, zda třetí země poskytuje 

adekvátní úroveň ochrany s ohledem na všechny okolnosti související s předáním údajů. 

Zejména je pak třeba přihlédnout k povaze údajů, účelu a trvání předpokládaného zpracování, 

zemi původu a zemi konečného určení, právním předpisům, obecným nebo zvláštním, 

platným v dotčené zemi, jakož i profesním pravidlům a bezpečnostním opatřením, která jsou 

ve třetí zemi dodržována (článek 25, odst. 2 směrnice 95/46/ES). Jestliže je zjištěno, že třetí 

země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, musí členské státy přijmout opatření nezbytná 

pro zamezení jakémukoli předávání údajů stejného druhu do dotčené třetí země.252

Je třeba zdůraznit, že při hodnocení právní úpravy v třetí zemi musí být brán v úvahu i 

způsob, jakým je v této zemi regulován transfer údajů do dalších zemí. Pro ochranu práv 

subjektu údajů nelze považovat za dostatečné řešení, jestliže právní úprava v třetí zemi 

splňuje jistý minimální standard ochrany, avšak připouští možnost dalšího transferu dat do 

země, která příslušné požadavky nesplňuje. Taková situace pak ve výsledku podlamuje 

efektivnost celého systému pravidel pro přeshraniční přenos dat. Z uvedeného vyplývá 

požadavek na existenci pravidel pro přeshraniční přenos údajů v třetí zemi, přičemž tato 

pravidla by měla být doplněna efektivním prováděcím systémem garantujícím jejich 

dodržování. 

Oprávněním k posouzení toho, zda příslušná třetí země poskytuje odpovídající úroveň 

ochrany, disponuje především Komise, která vydává k dané otázce rozhodnutí postupem dle 

článku 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES. Komise rozhodne buď pozitivně v tom smyslu, že 

                                                          
252 Srov. s A business guide to changes in European data protection legislation. Hague: Kluwer Law 
International, 1999, 14 s. 
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příslušný stát poskytuje adekvátní úroveň ochrany dle článku 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES 

anebo negativně ve smyslu článku 25 odst. 4. V obou případech se jedná o rozhodnutí 

závazné. Nebylo-li vydáno ohledně statusu konkrétní země rozhodnutí Komise, může 

rozhodnout Úřad, a to formou povolení k předávání, jenž je vydáno na základě zhodnocení 

platné právní úpravy v cílové zemi přenosu (§ 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.). 

Problematickou otázkou je, zda by jednou z podmínek odpovídající úrovně ochrany 

osobních údajů v třetí zemi mělo být i zřízení nezávislého orgánu dozoru. Uvedený 

požadavek by však zřejmě představoval příliš velký zásah do právního řádu třetí země. Tento 

závěr je ostatně i v souladu s úpravou obsaženou v článku 25, odst. 2 směrnice 95/46/ES, 

která nestanoví striktně kritéria, jejichž naplnění by bylo podmínkou dosažení odpovídající 

úrovně ochrany. Není například bezpodmínečně nutné, aby třetí země poskytovala ochranu 

prostřednictvím zákonů, připuštěna jsou i pravidla přijatá prostřednictvím autoregulačních 

opatření v rámci soukromoprávního sektoru. Nicméně i přesto je zřejmé, že vhodnější 

ochranou bude přijetí legislativních pravidel, neboť tyto mají obecně širší působnost.

V dnešní době disponuje odpovídající úrovní ochrany jen několik států mimo EU, 

přičemž současně jen cca 40 států v rámci celého světa přijalo legislativu týkající se ochrany 

osobních údajů. Důležití hráči na poli mezinárodního obchodu jako jsou Čína nebo Indie 

nemají zavedeny žádné zákony týkající se ochrany osobních údajů. 

Přenos osobních údajů do zemí, jež nezajišťují odpovídající úroveň ochrany je možný 

jen za situace, kdy jsou splněny podmínky dle článku 26 směrnice 95/46/ES.  Je třeba 

předeslat, že podmínky přenosu údajů do zemí nezaručujících adekvátní ochranu, nejsou pro 

členské státy obligatorní. Tyto podmínky mohou být vymezeny v jednotlivých členských 

státech odlišně či dokonce nemusí být stanoveny vůbec. 

Dle článku 26, odst. 1 směrnice 95/46/ES je přenos do země neposkytující adekvátní 

ochranu možný předně za situace, kdy subjekt údajů udělil souhlas s předpokládaným 
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předáním. Souhlas by měl být dobrovolný a informovaný, což znamená, že subjekt údajů by 

měl být seznámen s tím, že jeho osobní údaje mají být předmětem transferu a dále by měl 

vědět, do jaké země budou jeho údaje exportovány. Dalšími případy, kdy bude přenos 

umožněn, budou představovat situace, kdy je 1) předání nezbytné pro uzavření nebo plnění 

smlouvy, která byla nebo má být uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi správcem a třetí 

osobou nebo pro 2) splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem. Posledně uvedený 

případ se podobá udělení souhlasu v tom smyslu, že na základě toho, že subjekt údajů uzavřel 

určitou smlouvu či vstoupil do jednání o uzavření určité smlouvy s mezinárodním prvkem, 

předpokládá se jeho konkludentní souhlas s přenosem údajů do dané třetí země.

Předání osobních údajů do třetí země, jež neposkytuje adekvátní záruky ochrany, je 

rovněž možné, jestliže správce poskytne dostatečná ochranná opatření pro ochranu soukromí 

a základních práv a svobod subjektu údajů, a to formou smluvních doložek uzavřených mezi 

správcem ve výchozí zemi a příjemcem v cílové zemi přenosu (článek 26, odst. 2 směrnice 

95/46/ES). Vzhledem k tomu, že se jedná o možnost poněkud kontroverzní z hlediska 

možného porušení oprávněných zájmů subjektu údajů, může být její realizace podmíněna 

povolením ze strany členského státu, resp. jeho nezávislého orgánu dozoru. Obě strany 

uzavírající smluvní doložku by se měly zavázat, že předmětné osobní údaje budou 

zpracovány v souladu s pravidly směřujícím k jejich ochraně, kdy tato pravidla budou 

součástí smluvní doložky. Režim ochrany by měl zahrnovat i zvláštní ochranu pro citlivé 

osobní údaje a regulaci dalšího případného přeshraničního transferu údajů.

Úprava přeshraničního přenosu údajů do třetích zemí dle směrnice 95/46/ES byla do 

zákona č. 101/2000 Sb. implementována prostřednictvím ustanovení § 27, odstavce 2. Podle 

tohoto ustanovení mohou být do třetích zemí osobní údaje předány: 1) pokud zákaz 

omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci 
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dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána, nebo 2) jsou osobní údaje předány 

na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie.

Ad 1) Zjednodušeně řečeno, k volnému předávání osobních údajů do třetích zemí 

může docházet bez omezení stejně jako v případě předávání údajů v rámci EU, jestliže tak 

umožňuje mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvou míní zákon č. 101/2000 Sb. 

především Úmluvu č. 108, jež zakotvuje volný „tok osobních údajů směřující na území druhé 

smluvní strany“, přičemž odklon od této zásady je možný jen výjimečně.253

Přenos osobních údajů mezi smluvními státy Úmluvy č. 108 254 by zdánlivě nemělo 

znamenat hrozbu pro práva subjektu údajů, neboť lze předpokládat, že ve státech, jež 

ratifikovaly Úmluvu č. 108, bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany.255 Je však třeba 

současně upozornit na skutečnost, že samotný akt ratifikace Úmluvy č. 108 ze strany určitého 

státu ještě nemusí nutně znamenat, že příslušný stát aplikuje skutečně adekvátní úrovní 

ochrany i v praxi. 256 Efektivní výkon ochrany je podmíněn existencí zvláštní právní úpravy 

na ochranu osobních údajů a zavedením náležitých kontrolních mechanismů, včetně 

mechanismů prosazení práva ve smyslu možnosti uplatňování sankcí a zjednávání nápravy. 

Uvedené požadavky by měl příslušný stát naplnit, aby se mohl oprávněně stát cílovou zemí 

pro přenos údajů, a to v zájmu eliminace rizika možného porušování práv subjektů údajů 

v třetí zemi.

                                                          
253 Článek 12 Úmluvy č. 108
254 Úmluvu č. 108 ratifikovaly země Evropského hospodářského prostoru a dále např. Albánie, Andorra, 
Ázerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Monako, Srbsko 
a Švýcarsko. 
255 Srov. se zněním části dokumentu z roku 1998 vypracovaného Pracovní skupinou WP 29, jež bývá nazýván 
WP 12: „ Z této stručné analýzy vyplývá, že lze umožnit většinu přenosů údajů do zemí, které ratifikovaly 
Úmluvu 108 pod záštitou článku 25 odstavec 1 Směrnice, s tou podmínkou, že 1) tato země má k dispozici též 
vhodné mechanismy, schopné zaručit plnění Úmluvy 108, poskytovat pomoc fyzickým osobám a umožnit 
nápravu (např. nezávislý kontrolní úřad disponující přiměřenými pravomocemi); 2) tato země je konečným 
příjemcem údajů a ne pouze prostředníkem, přes který údaje procházejí, vyjma případy, kdy následné přenosy 
směřují opět do zemí Evropské unie nebo jiné země s vyhovující úrovní ochrany.“
256 Srov. se zněním § 34 švédského zákona na ochranu osobních údajů z roku 1998 (Personal Data Act), jenž 
stanoví, že státy, jež jsou smluvními stranami Úmluvy č. 108, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních 
údajů
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Ad 2) Přeshraniční přenos údajů do třetích zemí bude možný také tehdy, jestliže třetí 

země, kam mají být údaje exportovány, byla označena na základě rozhodnutí orgánu 

Evropské unie za zemi, jež poskytuje odpovídající úroveň ochrany. Jedná se především o 

rozhodování Komise, která může dle článku 25, odst. 6 směrnice 95/46/ES, postupem dle 

článku 31, odst. 2, konstatovat, že příslušná třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany 

prostřednictvím svého národního právního řádu, na základě svých mezinárodních závazků.

Dle dosavadních rozhodnutí Komise poskytují odpovídající úroveň ochrany státy a 

autonomní právní oblasti jako např. Andora, Argentina, Austrálie, Kanada, Švýcarsko, 

ostrovy Man a Guernsey, Jersey, Izrael či USA (případy „Safe Harbor“ – viz oddíl 7.3.2).257

Informace o rozhodnutích Komise jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu.

Ohledně předávání osobních údajů v režimu § 27 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. platí, 

že na tyto případy se nevztahuje povinnost žádat Úřad o povolení k předávání osobních údajů 

do třetích zemí. Pod režim stanovený § 27 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. je třeba 

subsumovat i předávání na základě tzv. standardních smluvních doložek258 nebo předávání 

probíhající v režimu „Safe Harbor“ (viz oddíl 7.3.2).

Jestliže není ve třetím státě zaručena srovnatelná úroveň ochrany, resp. nejedná-li se o 

stát, jenž ratifikoval Úmluvu č. 108, či o stát, jenž je považován na základě rozhodnutí 

Komise za stát poskytující dostatečnou úroveň ochrany, je předání osobních údajů dle 

ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. možné, jestliže správce prokáže splnění 

některé z následujících podmínek:

                                                          
257 Viz „Decisions on Adequacy of Third Countries“. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/index_en.htm
258 Tzv. standardní smluvní doložky byly přijaty Komisí ve spoluprácí s Pracovní skupinou WP29 jako 
rozhodnutí č. 2001/497/ES, 2002/16/ES a 2004/915/ES. Znění smluvních doložek viz „Model Contracts for the 
transfer of personal data to third countries“. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/modelcontracts/index_en.htm
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 předávání údajů se děje se souhlasem nebo na základě pokynu subjektu údajů 

(§ 27 odst. 3 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.) 259 Na udělení souhlasu neklade 

zákon žádné formální požadavky, bude proto stačit udělení souhlasu v ústní 

podobě. Nicméně v zájmu správce bude jistě vhodnější písemná forma, která 

v případě potřeby umožňuje snadnější prokazatelnost udělení souhlasu. Ze 

souhlasu by mělo především vyplývat, jaká data mají být přenášena, do jakých 

zemí dává subjekt údajů souhlas s předáváním osobních údajů, kdo bude 

příjemcem dat a účel přenosu 260;

 třetí země, kde mají být údaje zpracovány, poskytuje dostatečné zvláštní záruky 

ochrany osobních údajů, například prostřednictvím jiných právních nebo 

profesních předpisů a bezpečnostních opatření; záruky mohou být upřesněny 

zejména smlouvou uzavřenou mezi správcem a příjemcem, jestliže daná smlouva 

zajistí uplatnění těchto požadavků nebo pokud smlouva obsahuje smluvní doložky 

pro předání osobních údajů do třetích zemí zveřejněné ve Věstníku Úřadu (§ 27 

odst. 3 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.)261 . V těchto případech je adekvátní 

úroveň ochrany zajišťována prostřednictvím zvláštních, tzn. nikoliv legislativních, 

záruk směřujících k ochraně osobních údajů, jež budou zajištěny i po předání 

údajů v cílové zemi přenosu, jež neposkytuje adekvátní ochranu. Existenci těchto 

záruk musí správce Úřadu prokázat. Příslušná opatření musí vycházet ze 

základních principů ochrany osobních údajů vyjádřenými ve směrnici 95/46/ES a 

v ideálním případě by měla být doplněna zřízením nezávislého orgánu nadaného 

                                                          
259 Podobné ustanovení viz čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 95/46/ES: „Subjekt údajů nepochybně udělil svůj 
souhlas s předpokládaným předáním.“
260 Souhlas by měl rovněž splňovat náležitosti dle § 4 písm. n), § 5 odst. 4, případně dle § 9 písm. a) zákona č. 
101/2000 Sb. Dle dokumentu Pracovní skupiny WP 29 z roku 1998, nazvaném WP 12, by souhlas v souladu 
s definicí obsaženou v čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES měl být dobrovolný, jasně vymezený a vědomý.
261 Srov. s čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES: „Aniž je tím dotčen odstavec 1, může členský stát povolit předání 
nebo předávání osobních údajů do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu čl. 25 
odst. 2, pokud správce poskytne dostatečná ochranná opatření pro ochranu soukromí a základních práv a 
svobod osob, jakož i pro výkon odpovídajících práv; tato ochranná opatření mohou zejména vyplývat 
z vhodných smluvních doložek.“
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kontrolními a vyšetřovacími pravomocemi, který by zajišťoval právní 

vymahatelnost pravidel (možnost uplatňování sankcí a zjednání nápravy 

porušování pravidel). Opatření mohou mít mimo jiné formu tzv. smluvních 

doložek nebo tzv. závazných podnikových pravidel, jež se uplatní například 

v případě předávání osobních údajů v rámci nadnárodních korporací;

 jde o osobní údaje, které jsou na základě zvláštního zákona součástí datových 

souborů veřejně přístupných nebo přístupných tomu, kdo prokáže právní zájem. 

Zpřístupnění takových údajů je však možné jen v rozsahu a za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem (§ 27 odst. 3 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.)262. 

Z uvedeného vyplývá možnost předávat údaje obsažené například 

v živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku či v katastru nemovitostí. V dané 

souvislosti je však třeba zdůraznit, že předmětná výjimka má své limity, neboť se 

týká jen předávání jednotlivých údajů, nikoliv například celých kategorií údajů 

nebo dokonce databáze jako celku263;

 předání je nutné pro uplatnění důležitého veřejného zájmu vyplývajícího ze 

zvláštního zákona nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána 

(§ 27 odst. 3 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.)264 Pojem „důležitý veřejný zájem“

265   je poněkud vágní a mohl by tak snadno svádět k účelovým interpretacím 

předmětného ustanovení v neprospěch práv subjektu údajů. Proto je nutno v dané 

souvislosti zdůraznit, že případná existence důležitého veřejného zájmu musí být 

                                                          
262 Podobné ustanovení viz čl. 26 odst. 1 písm. f) směrnice 95/46/ES: „ K předání dochází z veřejného rejstříku, 
který je na základě právních předpisů určen pro informování veřejnosti a je přístupný veřejnosti nebo jakékoli 
osobě, která osvědčí svůj právní zájem, pokud jsou v daném případě splněny právní podmínky tohoto přístupu.“
263 Viz recitál č. 58 směrnice 95/46/ES: „v tomto případě by se takovéto předání nemělo týkat všech údajů ani 
celých kategorií údajů obsažených v tomto rejstříku.“
264 Srov. s čl. 26 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES: „ Předání je nezbytné nebo se stává právně závazným pro 
zachování důležitého veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem.“
265 Dle judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu je význam pojmu „definován“ 
prostřednictvím jeho konkretizace v rámci aktů aplikace práva. K významu pojmu veřejný zájem rovněž viz 
GOULLI, R. Veřejný zájem: pozitivní přístupy a stručné ekonomické teze. In MALÝ, I. Problémy definování a 
prosazování veřejného zájmu. Sborník prací Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1. 
vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999.
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v každém případě opřena o právní předpis na úrovni zákona. I v případě, že bude 

důležitý veřejný zájem jednoznačně dán, musí být v souladu se zásadou 

proporcionality předání skutečně nezbytné pro plnění daného zájmu;

 předání je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, uskutečněné 

z podnětu subjektu údajů, nebo pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů (§ 27 odst. 3 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.)266 V daném případě 

požadavek předání osobních údajů vychází z existence smluvního vztahu mezi 

správcem a subjektem údajů, který předpokládá předání určitých informací. Lze 

konstatovat, že existence smluvního vztahu implikuje konkludentní souhlas 

subjektu údajů s přeshraničním předáváním jeho osobních údajů. Tento případ 

bude praktický zejména pro podnikání v cestovním ruchu, v jehož rámci dochází 

k uzavírání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a například cestovní kanceláří 

nebo leteckou společností;

 předání je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi 

správcem a třetí stranou, nebo pro uplatnění jiných právních nároků (§ 27 odst. 3 

písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.)267 Citované ustanovení může vést správce k jeho 

účelové interpretaci, neboť „nezbytnost předání“ a „zájem subjektu údajů“ 

představují obsahově neurčitá slovní spojení. Vzhledem k tomu je na místě dané 

ustanovení vykládat restriktivně. Vždy je třeba zkoumat, zda smyslem uzavření 

konkrétní smlouvy, pro jejíž plnění je předání údajů do třetí země nezbytné, byl 

skutečný zájem subjektu údajů a nikoliv zájem předstíraný jednostranně správcem 

268;

                                                          
266 Srov. s čl. 26 písm. b) směrnice 95/46/ES: „Předání je nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a 
správcem nebo pro splnění předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů.“
267 Srov. s čl. 26 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES: „ Předání je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, 
která byla uzavřena nebo která má být uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi správcem a třetí osobou.“
268 Jednoznačným případem, kdy zájem subjektu údajů bude legitimizovat předání osobních údajů do zahraničí,
je oblast poskytování bankovních služeb. Srov. s dokumentem Pracovní skupiny WP 29 z roku 1998, jež se 
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 předání je nezbytné pro ochranu práv nebo životně důležitých zájmů subjektu údajů, zejména 

pro záchranu života nebo pro poskytování zdravotních služeb (§ 27 odst. 3 písm. g) zákona č. 

101/2000 Sb.)269 O daný případ se bude jednat, jestliže bude ohroženo zdraví subjektu údajů 

a poskytnutí jeho osobních údajů do třetí země bude nutné k poskytnutí náležité lékařské 

péče.

Shora uvedené případy dle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. představují 

právními předpisy uznané důvody, jež budou zakládat legitimnost předání osobních údajů i 

v případě, že cílová země přenosu neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. 

Aby bylo možno dané předávání možno považovat za oprávněné, musí být správce schopen 

prokázat naplnění oprávněných důvodů po celou dobu trvání předávání. Výhodou z pohledu 

správce naopak je, že tento nemusí nijak zajišťovat dodržování pravidel na ochranu osobních 

údajů dle standardů EU (např. zásada účelu, transparentnosti, právo na přístup, opravu, 

vymazání a blokování údajů, zásada proporcionality, bezpečnosti, důvěrnosti a další) ze 

strany příjemce v cílové zemi přenosu.

Případy dle § 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. představují výjimky ze zásady 

odpovídající úrovně ochrany v přijímajícím státě (kromě případu dle § 27 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., jenž předpokládá zajištění odpovídající úrovně ochrany například 

prostřednictvím profesních předpisů, bezpečnostních opatření či smluvních doložek), proto je 

jejich naplnění třeba v každém jednotlivém případě zvlášť pečlivě vážit. Jejich zakotvení je 

výsledkem snahy o nalezení kompromisu mezi požadavkem na ochranu práv subjektů údajů a 

jinými „vyššími“ zájmy (například zájmem na minimalizaci překážek mezinárodního 

                                                                                                                                                                                    
nazývá WP 12: „ Výjimka týkající se smluv v zájmu subjektu údajů se specificky vztahuje k předávání údajů o 
příjemcích plateb bankovním převodem, kteří, i když jsou zainteresováni, nebývají většinou smluvní stranou ve 
smlouvě se správcem, který předání realizuje.“
269 Srov. s čl. 26 odst. 1 písm. e) směrnice 95/46/ES: „Předání je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů
subjektu údajů.“
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obchodu, jenž je založen na výměně dat nebo určitými zájmy subjektu údajů, jež jsou 

oprávněně vnímány jako zájmy důležitější, než zájem na ochraně jejich soukromí).

Ve shora popsaných případech předávání osobních údajů do třetích zemí, jež 

nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany, musí správce dle § 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. 

požádat Úřad o povolení k předání. 270 Správce přitom musí splnit uvedenou povinnost ještě 

před samotným předáním údajů. Smyslem úpravy je především zajistit náležitou ochranu 

subjektu údajů ze strany státu, a to před případným porušením jejich práv, ke kterému by 

potencionálně mohlo dojít ve státě, jež nezajišťuje adekvátní úroveň ochrany. Uvedené 

nabývá zvláště na významu, uvědomíme-li si, že předání osobních údajů je akt, který nelze 

vzít nijak zpět.

Správce nemusí žádat o povolení k předání údajů v případě, jestliže tak stanoví 

zvláštní zákon.271 V ostatních případech musí správce žádat o povolení jak za situace, že bude 

chtít osobní údaje předat jednorázově, tak i pokud zamýšlí vícečetné předání či dokonce 

předávání po delší časové období. Úřad v případě udělení povolení k předání stanoví dobu, 

po kterou je správce oprávněn předávání provádět. Úřad má oprávnění povolení změnit či 

zrušit v případě, že by došlo ke změně podmínek, za nichž bylo povolení vydáno. 

Při posuzování žádosti Úřad přezkoumá všechny okolnosti související s předáním 

osobních údajů, zejména zdroj, konečné určení a kategorie předávaných osobních údajů, účel 

a dobu zpracování, s přihlédnutím k dostupným informacím o právních nebo jiných 

předpisech upravujících zpracování osobních údajů ve třetí zemi (§ 27 odst. 4 zákona č. 

101/2000 Sb.) Rozhodování o povolení probíhá v rámci správního řízení v režimu zákona č. 

                                                          
270 Srovnáme-li úpravu dle zákona č. 101/2000 Sb. s úpravou dle článku 25 a násl. směrnice 95/46/ES, zjistíme, 
že evropská úprava nestanoví povinnost založit povolovací režim při přeshraničním přenosu údajů do zemí 
nezajišťujících přiměřenou úroveň ochrany. Je tedy zcela na rozhodnutí členských států, zda povolovací režim 
zavedou či ne.
271 Např. § 71a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu nebo § 35 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí
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500/2004 Sb., správního řádu.272 Na základě toho je připuštěna možnost podat proti usnesení 

o povolení, resp. usnesení o zamítnutí žádosti o povolení k předávání osobních údajů do 

třetích zemí, opravné prostředky formou rozkladu k předsedovi Úřadu, případně

prostřednictvím správní žaloby ke správnímu soudu.

Zákon č. 101/2000 Sb. ani směrnice 95/46/ES nijak nedefinují pojem třetí země. 

Z kontextu ustanovení § 27 zákona č. 101/2000 Sb. a článku 25 a násl. směrnice 95/46/ES lze 

však vyvodit, že třetí zemí je míněna jakákoliv země mimo členské státy EU. 

Ohledně definice pojmu předávání osobních údajů jak zákon č. 101/2000 Sb., tak 

směrnice 95/46/ES, rovněž mlčí.273 Z dikce ustanovení § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 

však lze vyvodit, že se jedná o jednu z forem zpracování osobních údajů, jež je pojímáno jako 

jakákoliv operace nebo soustava operací systematicky prováděných s osobními údaji, 

přičemž v rámci demonstrativního výčtu možných forem zpracování je výslovně uvedeno 

jejich předávání. Předáváním je třeba zřejmě chápat nejen přenos dat elektronickou poštou, 

ale stejně tak jakoukoliv jinou formu zpřístupnění údajů subjektům nacházejícím se ve třetí 

zemi. I přesto však nelze každý případ zpřístupnění údajů například prostřednictvím 

internetových stránek automaticky vnímat jako předávání údajů do třetích zemí. 

Soudní dvůr EU ve věci Lindqvist vs. Švédsko 274 konstatoval, že o předání údajů do 

třetí země ve smyslu článku 25 směrnice 95/46/ES se nebude jednat za situace, kdy budou 

v členském státě EU vloženy osobní údaje subjektu údajů na internetovou stránku umístěnou 

u internetového providera (správce 275), jenž má sídlo v témže státě nebo jiném členském 

                                                          
272 Viz. § 41 zákona č. 101/2000 Sb.
273 Srov. s § 3 odst. 4 bod 3 německého zákona o ochraně osobních údajů (Federal Data Protection Act, německá 
zkratka BDSG), jenž stanoví, že předávání znamená zpřístupnění osobních údajů, jenž jsou uchovávány nebo 
získány zpracováním údajů, třetí straně a) prostřednictvím předání údajů třetí straně nebo b) prohlédnutím nebo 
vyhledáním údajů dostupných k prohlédnutí nebo načtení.
274Viz rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-101/01 ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist vs. Švédsko. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0101:EN:HTML
275 Nelze zaměňovat s pojmem správce, jak je vymezen v § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.
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státě EU, a to i přesto, že příslušná webová stránka bude posléze přístupna každému uživateli 

internetu, včetně uživatelů nacházejících se ve třetích zemích. Z předmětného judikátu lze 

vyvodit závěr, že vložení osobních údajů na server nacházející se v EU, jenž je 

prostřednictvím internetu celosvětově dostupný, nelze subsumovat pod pojem předávání 

osobních údajů do třetích zemí ve smyslu článku 25 směrnice 95/46/ES. Soud argumentoval 

mimo jiné tím, že informace nacházející se na serveru nejsou automaticky zasílány 

uživatelům internetu (v takovém případě by se o předávání údajů jednalo), nýbrž jsou to sami 

uživatelé, kteří musí být aktivní za účelem zpřístupnění informace. Z uvedeného však nelze 

učinit obecný závěr, že v případě umístění osobních údajů na internet se nebude jednat o 

předávání osobních údajů za všech okolností a ve všech případech. Tento fakt zdůrazňují 

některé národní úřady pro ochranu osobních údajů.

7.3 Právní úprava přeshraničního přenosu údajů do USA 

Zvláštní pozornost si zaslouží problematika předávání osobních údajů do USA, neboť 

předávání osobních údajů do USA vykazuje určitá specifika oproti obecné právní úpravě 

předávání osobních údajů do třetích zemí. Pochopení daného tématu je současně významné 

s ohledem na čilý obchodní kontakt probíhající mezi společnostmi usazenými v EU a 

americkými obchodními společnostmi. V dané souvislosti se proto jeví jako vhodné pokusit 

se odpovědět na otázku, jakým způsobem se americký právní systém vypořádává s ochranou 

soukromí a osobních údajů v současnosti a jaká byla historická geneze postoje USA k daným 

tématům. 
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7.3.1 Ochrana soukromí v USA -

         historický a srovnávací exkurs

Spojené státy americké patří mezi země, jejichž úroveň ochrany osobních údajů není 

srovnatelná se standardy platnými v EU. Ochrana soukromí je v evropské právní kultuře ve 

srovnání s americkou právní kulturou odlišně orientovaná. Důvodem je obecně jiné

směřování americké politiky, jež byla a je zaměřena na široké podpoře svobod, resp. 

emancipaci jednotlivce ve vztahu ke státní moci, která má zřejmě původ již v dobách 

americké války za nezávislost. Naproti tomu v Evropě je více kladen důraz na ochranu 

lidských práv, a to i za cenu větší míry ingerence do soukromí ze strany státu. Lze tedy 

konstatovat, že odlišný postoj k tématu ochrany soukromí v Evropě a v USA má původ 

v odlišných materiálně-historických zdrojích aktuální právní úpravy.

Americká ústava z roku 1787 ani její dodatky výslovně nedeklarují právo na 

soukromí. Existence práva na soukromí je tradičně v rámci amerického právního systému 

uznávána judikaturou Nejvyššího soudu USA, a to na základě interpretace článku IV. 

dodatku Ústavy USA, který garantuje právo na ochranu svobody osobní, domovní, 

písemností a majetku. Právo na soukromí tedy nebylo v USA historicky zakotveno, impuls 

pro jeho pozdější rozvoj představovaly podmínky liberálního právního státu. 

Podle autora Jamese Whitmana není v USA, tak jako je tomu v Evropě již tradičně, 

kladen takový důraz na jeden z aspektů ochrany cti, dobrého jména, osobní důstojnosti

v podobě kontroly vlastního obrazu na veřejnosti. V amerických podmínkách je proto právní 

ochrana soukromí v daném ohledu slabší ve srovnání s Evropou. 276 V americkém právu 

představovala ochrana soukromí spíše součást obecné tendence chránit jednotlivce před 

                                                          
276 WHITMAN, J. Q. The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. Yale Law Journal, Vol. 
113, No. 6, 2004, 1151 – 1221 s.
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zásahy ze strany státu.277 Vzhledem k tomu je již tradičně v právu USA v případě střetu práva 

na ochranu soukromí a práva na svobodu projevu upřednostňováno právo na svobodný projev 

jako určitý druh korektivu potenciální rozpínavosti státní moci.278 Evropská koncepce naopak 

zdůrazňuje nutnost v každém konkrétním případě zvážit, které z obou práv má v případě 

kolize práv přednost.279

Popsaný americký koncept vychází z primátu jednotlivce před státem, jenž tvoří 

základní stavební kámen právního a politického liberalismu. Koncept soukromí pojímaný 

jako sféra myšlení a jednání, jež má být osvobozena od zásahů státu, se objevuje s nástupem 

liberalismu, myšlenkového proudu reprezentovaného například Johnem Lockem, Jamesem 

Madisonem či Johnem Stuartem Millem.280

Na základě popsaných historických souvislostí snáze pochopíme, proč je ve srovnání 

s americkou koncepcí pro evropskou úpravu typická snaha o co nejširší ochranu osobních 

údajů, a to jak ve vztazích horizontálních, tak vertikálních. Naopak v USA je v zásadě 

v širším rozsahu umožňováno zasahování do soukromí a osobních údajů.281

Vzhledem k tomu, že v USA je obecně snaha minimalizovat státní zásahy do 

soukromého sektoru, byla přijata příslušná legislativa na ochranu osobních údajů jen v oblasti 

veřejného sektoru, tj. v oblasti vertikálních vztahů mezi státem a jednotlivcem. Některé

segmenty této legislativy282 se dotýkají rovněž soukromé sféry, nicméně její převážná část 

představuje veřejnoprávní úpravu. Ochrana osobních údajů je v privátním sektoru založena 
                                                          
277 Tento pohled byl však částečně překonán přijetím ad hoc legislativy po 11. září 2001 (Patriot Act, Patriot Act 
II nebo Homeland Security Act). Blíže k tématu rozdílných východisek ochrany soukromí v evropském a 
americkém kontextu viz WHITMAN, J. Q. Human dignity in Europe and United States: the social foundations.
In NOLTE, G. European and US constitutionalism: comparing essential elements, 1. vydání, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005, 121 s. 
278 Srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu USA ve věci Bartnicki v. Vopper, 532 US 514 (2001), v němž soud 
rozhodl, že zveřejnění nahrávek státních úředníků, jež byly pořízeny nezákonně, neporušil zaměstnanec 
rozhlasové stanice právo na ochranu soukromí, nýbrž realizoval právo na svobodu projevu.
279 Článek 10 odst. 2 EÚLP uznává výslovně právo na svobodu projevu, nicméně tato může podléhat jistým 
omezením.
280 WALDO, J., LIN, H., MILLETT, L. I. Engaging privacy and informatiion technology in a digital age.
Washington: National Academies Press, 2007, 376 s.
281

Viz SELTENREICH, R. Právo na soukromí v kontextu ústavního vývoje USA. Právník, 2000, č. 1, 23 – 25 s.
282 Viz Privacy Act z roku 1974 a Computer Matching and Privacy Protection Act z roku 1988, jejichž osobní 
působnost zahrnuje pouze občany USA a osoby s povolením trvalého pobytu v USA.
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naproti tomu především na autoregulaci, přičemž významným impulsem k jejímu vzniku byla 

politika EU (viz systém Safe Harbor – oddíl 7.3.2). 

Soukromý sektor se v USA nachází ve zcela odlišné situaci ve srovnání s Evropou, 

přičemž mezinárodní výměna osobních údajů by měla podléhat určitým restrikcím, jestliže by 

rozdíly v právní úpravě nebyly nijak překonány. Ve skutečnosti však přijetí směrnice 

95/46/ES nemělo za následek omezení přenosu osobních údajů u EU do USA, což lze vnímat 

jako poněkud problematické. Zprvu zde byla víra v to, že přijetí směrnice 95/46/ES přiměje 

USA k přijetí právní úpravy na ochranu osobních údajů i v privátním sektoru, nicméně tato 

představa se ukázala být poněkud naivní, neboť vliv EU na národní legislativu v USA je 

zanedbatelný.283

7.3.2 Systém Safe Harbor 

Jestliže bychom se měli striktně řídit principy obsaženými ve směrnici 95/46/ES, 

nemohlo by pak v mnoha případech vůbec docházet k transferu údajů do USA, jestliže by 

v jednotlivém případě nepřipadala v úvahu jedna z výjimek dle článku 26 směrnice 95/46/ES. 

Toto by ve výsledku mohlo vést ke značným restrikcím v oblasti mezinárodního obchodu. 

Za účelem překlenutí těchto bariér a v zájmu usnadnění obchodu mezi EU a USA 

přijalo (na základě konzultací vedených se zástupci průmyslu a širokou veřejností) 

Ministerstvo obchodu USA ve spolupráci s Komisí soustavu administrativních a technických 

                                                          
283 Podobně lze poukázat na uzavření Dohody mezi vládou ČR a vládou USA o posilování spolupráce při 
prevenci a potírání závažné trestné činnosti v roce 2008, jejíž uzavření bylo podmínkou zapojení ČR do tzv. 
bezvízového programu (Visa Waiver Program, VWP). Dohoda umožňuje v širokém rozsahu předávání osobních 
údajů do USA, přičemž svým obsahem se v některých bodech ocitá zcela v rozporu s evropskými standardy na 
ochranu osobních údajů. Nezakládá totiž existenci nezávislého dozoru a současně nezajišťuje právo domáhat se 
zadostiučinění v případě zásahu do práv subjektu údajů. Zcela pochopitelně bylo uzavření Dohody předmětem 
kritiky ze strany orgánů EU. Její uzavření bylo důsledkem fakticky silné pozice USA coby hráče na poli 
mezinárodní politiky, jenž umožňuje USA přimět své smluvní partnery k jistým kompromisům, než aby tomu 
bylo naopak. Kritika předmětné Dohody blíže viz NUTILOVÁ, H. Limity ochrany osobních údajů v Dohodě 
mezi vládou ČR a vládou USA o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti. Právní 
rozhledy č. 12/2009. 17. ročník, 2009. 446 s. 
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opatření, tzv. systém Safe Harbor 284 (v překladu do českého jazyka „bezpečný přístav“). 

Americké společnosti, které se rozhodnou přijmout tzv. Zásady bezpečného přístavu, veřejně 

se k nim přihlásí a respektují je, získají výhody plynoucí z „bezpečného přístavu“, 

umožňující volný tok osobních údajů z členských zemí. 285 Možnost bezbariérového toku 

osobních údajů předávaných směrem z EU do USA je však současně podmíněna zajištěním 

odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, a to zejména ve fázi po jejich předání do cílové 

země přenosu. 

Americké obchodní společnosti, které získávají osobní údaje z EU, mohou 

prostřednictvím přistoupení k Zásadám bezpečného přístavu přijmout mírnější podobu 

evropských standardů na ochranu osobních údajů včetně pravidel týkajících se transferu dat. 

Na základě této jejich dobrovolné akceptace evropských regulí získají autorizaci ze strany 

evropských institucí ve vztahu k mezinárodní výměně dat mezi nimi a jejich evropskými 

obchodními partnery. 286 V zásadě se tedy jedná o seznam zásad a pravidel směřujících 

k ochraně osobních údajů, k jejichž dodržování se mohou americké společnosti dobrovolně 

zavázat. Zásady bezpečného přístavu představují alternativu tzv. standardních smluvních 

doložek a tzv. závazných podnikových pravidel (BCR). Po formální stránce se lze k systému 

Safe Harbor přihlásit prostřednictvím registrace na seznam vedený Ministerstvem obchodu 

USA, tzv. Safe Harbor List. 287 Doplňme, že režim Safe Harbor se netýká zpracování 

osobních údajů ve veřejném sektoru, vztahuje se pouze na soukromou sféru.

Ačkoliv systém Safe Harbor neposkytuje totožnou úroveň ochrany jako směrnice 

95/46/ES, stanovuje některá základní práva ve prospěch subjektu údajů (právo na informace 

                                                          
284 Systém opatření Safe Harbor (Safe Harbor Privacy Principles) byl na úrovni EU přijat na základě rozhodnutí 
Komise č. 2000/520/ES ze dne 26. července 2000 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o 
odpovídající ochraně poskytované podle zásad bezpečného přístavu a s tím souvisejících často kladených otázek 
vydaných Ministerstvem obchodu USA (US Department of Commerce)
285 MORÁVEK, J., BURIAN, D. Předávání osobních údajů do zahraničí: česká a evropská právní úprava, 
otázky a odpovědi. Praha: Linde, 2012, 156 s.
286 Global commerce and the privacy clash, Michael Fjetland Information Management Journal; Jan/Feb 2002, 
36 s.
287 Dostupné z: http://export.gov/safeharbor/
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apod.) a dokonce zakotvuje institut nezávislé kontroly ve specifických případech. Jeho 

smyslem je garantovat určitou minimální úroveň ochrany osobních údajů předávaných ze 

zemí EU do USA. Z pohledu mezinárodního práva představuje Safe Harbor smlouvu 

uzavřenou mezi EU a USA, jejímž prostřednictvím se EU zavázala umožnit volný transfer 

osobních údajů směrem z EU do USA v případě společností zařazených na tzv. „Safe Harbor 

List“. 

Můžeme konstatovat, že se jedná o jistý druh autocertifikace. Jestliže společnost 

přistoupí k zásadám Safe Harbor, je následně vnímána jako „bezpečný přístav“ z pohledu

subjektů údajů a lze na ni pohlížet jako na subjekt splňující odpovídající úroveň ochrany 

osobních dat. Na společnosti, které nepřistoupí k systému Safe Harbor, je třeba aplikovat 

standardní pravidla, tzn. že mohou představovat cílovou zemi transferu jen v případě, že je 

v jejich konkrétním případě dána jedna z výjimek definovaných v článku 26 směrnice 

95/46/ES. Z perspektivy právního řádu ČR dodejme, že předání osobních údajů americkým 

společnostem, jež přistoupily k Safe Harbor, nevyžaduje povolení ze strany Úřadu a bude se 

odehrávat v režimu předávání dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

V rámci předmětného režimu se kromě základních principů (princip omezení účelem, 

princip bezpečnosti, princip proporcionality, princip kvality údajů atd.) uplatní zejména 

následující zásady: 1) princip veřejné informace (notice), 2) princip volby (choice), 3) princip 

přístupu (access) a 4) princip prosaditelnosti (enforcement). 288

 princip veřejné informace: 289 společnost má povinnost informovat subjekty 

údajů o tom, za jakým účelem zpracovává jejich osobní údaje, jakým třetím 

                                                          
288 Viz. MAŠTALKA, J. Osobní údaje, právo a my. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 136 s.
289 Dle rozhodnutí Komise č. 2000/520/ES je zásada pojímána takto: „Organizace musí informovat fyzické 
osoby o tom, za jakým účelem informace o nich shromažďuje a využívá, jak se mohou na organizaci obrátit 
v případě jakýchkoli dotazů nebo stížností, jakým třetím osobám tyto informace předává a jaké možnosti volby a 
prostředky tato organizace poskytuje fyzickým osobám, aby mohly omezit používání a předávání těchto 
informací. Toto oznámení musí být učiněno jasně a zřetelně při první příležitosti, při které je fyzická osoba 
požádána, aby poskytnula organizaci své osobní údaje, nebo co možná nejdříve poté, avšak v každém případě 
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osobám budou údaje předány, a jakým způsobem mohou klást společnosti 

dotazy či vznášet stížnosti;

 princip volby: 290 subjekt údajů má možnost se svobodně rozhodnout, zda jeho 

osobní údaje budou moci být předány třetí osobě nebo použity k jinému 

k účelu, než ke kterému byly původně shromážděny;

 princip přístupu:291 subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a 

právo žádat opravu, změnu nebo vymazání nepřesných nebo nepravdivých 

údajů kromě případů, kdy by náklady spojené s umožněním přístupu byly 

nepřiměřené případnému porušení soukromí, resp. zásahu do osobnostních 

práv subjektu údajů;

 princip prosaditelnosti: představuje povinnost zavedení příslušných 

kontrolních, vyšetřovacích a prováděcích mechanismů, a to formou zřízení 

nezávislého orgánu dozoru nadaného pravomocemi vyšetřovat stížnosti, řešit 

spory, ukládat nápravná opatření a přiznávat náhradu škody (nahrazuje se 

přitom majetková i nemajetková újma) subjektům údajů poškozeným 

v důsledku porušení zásad.

Oprávnění kontrolovat plnění příslušných principů ze strany amerických společností 

přísluší Federální obchodní komisi (Federal Trade Commission), v případě leteckých 

společností pak americkému Ministerstvu dopravy (US Department of Transportation). 

Uvedené orgány jsou nadány pravomocí vyšetřovat stížnosti, přijímat příslušná opatření 

                                                                                                                                                                                    
předtím, než tato organizace takové údaje použije pro účely jiné, než pro jaké je předávající organizace 
původně shromáždila či zpracovala, nebo je poprvé předá třetí osobě.“
290 Rozhodnutí Komise č. 2000/520/ES definuje zásadu následovně: „Organizace musí fyzickým osobám dát 
možnost zvolit (odmítnout), zda jejich osobní údaje mohou být a) předány třetí osobě nebo b) použity k účelu, 
který je neslučitelný s účelem, ke kterému byly původně shromážděny nebo následně dotčenou fyzickou osobou 
schváleny. Dotčeným fyzickým osobám musí být umožněn výkon jejich práva na volbu jasným, srozumitelným, 
snadno dostupným a finančně přijatelným postupem.“
291 Dle rozhodnutí Komise č. 2000/520/ES tato zásada znamená: „Fyzické osoby musí mít přístup k osobním 
údajům, které o nich organizace uchovává, a musí mít možnost opravit, změnit nebo vymazat ty, které jsou 
nepřesné, ledaže by s tím spojené výdaje nebo náklady na poskytnutí přístupu byly v daném případě neúměrné 
ohrožení soukromí fyzické osoby nebo kdyby byla porušena práva osob jiných než dotčené fyzické osoby.“
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v případě porušování zásad Safe Harbor a zabývat se problematikou poskytování 

zadostiučinění fyzickým osobám poškozeným jednáním v rozporu se Zásadami bezpečného 

přístavu ze strany jednotlivých společností. 

Nezávislé orgány dozoru v členských státech EU mohou blokovat přenos osobních 

údajů z EU do konkrétní společnosti v USA, která přistoupila k Safe Harbor, jestliže 

Federální obchodní komise, resp. Ministerstvo dopravy USA zjistí, že konkrétní společnost 

porušuje zásady nebo jestliže je pravděpodobné, že zásady jsou porušovány a pokračování 

v předávání by znamenalo riziko vzniku vážné újmy na právech subjektu údajů. Jestliže 

členský stát přistoupí k omezujícímu opatření, je povinen o něm informovat Komisi.292

Jakkoliv lze mít k systému Safe Harbor výhrady - například pro poměrně širokou 

definici rozsahu výjimek akceptovaných pro vyloučení aplikace Zásad bezpečného přístavu 

293 - přináší v praxi spíše výhody a může obecně vést ke globálnímu zvýšení povědomí o 

významu ochrany osobních údajů. Jeho prostřednictvím došlo ke zlepšení ochrany údajů 

předávaných ze států EU do USA a současně ke zjednodušení těchto přenosů. Nicméně i 

přesto není na místě přílišný optimismus, neboť i přes postupně vzrůstající počet amerických 

společností, jež se mohou chlubit certifikátem Safe Harbor, lze pozorovat faktický pokles 

úrovně ochrany poskytované v rámci režimu „bezpečného přístavu“294 . Do budoucna lze 

nicméně i přesto očekávat, že EU zavede podobný model i pro další země, které nemají 

                                                          
292 Viz článek 3 rozhodnutí Komise č. 2000/520/ES
293 Dodržování zásad může být omezeno: 1) v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků bezpečnosti státu, 
veřejného zájmu nebo prosazování zákonů; 2) zákonem, správním nebo soudním rozhodnutím, které zakládají
protichůdné závazky, nebo výslovným zmocněním za předpokladu, že při výkonu takového zmocnění může 
společnost prokázat, že nedodržení zásad je omezeno na rozsah nezbytný pro dodržení nadřazených 
oprávněných zájmů, jimž má takové zmocnění sloužit; nebo 3) jestliže směrnice nebo právo členského státu 
umožňují výjimky nebo odchylky, pokud se takové výjimky nebo odchylky uplatňují ve srovnatelných 
souvislostech.
294 Viz například studie „CRID“ z června roku 2008 vypracovaná na základě požadavku ze strany Komise 
společností Ventre de Recherche Informatique et Droit (University of Namur, Belgie), jež porovnávala stav 
ochrany mezi roky 2004 a 2008. K podobným závěrům došla i zpráva z konce roku 2008 zveřejněná pod 
názvem „The US Safe Harbor – Fact or Fiction? “ Předmětem kritiky byla v obou zprávách zejména skutečnost, 
že velký počet amerických společností je zapsaných na Safe Harbor List pouze formálně, aniž by fakticky 
dodržovaly Zásady bezpečného přístavu.
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obecnou právní úpravu ochrany osobních údajů, avšak určité sektory jejich ekonomiky 

aplikují podobné právní principy, jaké zakotvuje směrnice 95/46/ES.
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Závěr

Jako východisko práva na ochranu osobních údajů lze označit tradiční právo na 

soukromí, se kterým sdílí společný cíl ve smyslu ochrany před zásahy do autonomní sféry 

života jednotlivce. Soukromí bylo původně vnímáno pouze v jeho prostorové dimenzi. 

Postupně začal být pojem soukromí chápán extenzivněji, a to ve smyslu práva na svobodné 

utváření sociálních vztahů. V judikatuře Evropského soudu pro lidská práva můžeme přitom 

pozorovat tendenci ke stále extenzivnějšímu výkladu pojmu soukromí. V souvislosti 

s rozvojem v oblasti informačních a komunikační technologií byl uznán další aspekt práva na 

soukromí, a sice v podobě práva na ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů se tak 

vyčlenila z tradiční ochrany soukromí jako ochrana před specifickými zásahy do soukromí 

způsobenými automatizovaným zpracováním osobních údajů. Ačkoliv prvotním impulsem 

pro vznik ochrany osobních údajů byl prudký rozmach počítačového zpracování osobních 

údajů, působnost právních předpisů byla postupně rozšířena i na oblast neautomatizovaného 

zpracování, a to jednak v zájmu zvýšení úrovně ochrany osobních údajů a současně ve snaze 

předejít obcházení pravidel na ochranu osobních údajů zaváděním jiných než 

automatizovaných forem zpracování.

V kontextu právního řádu ČR nacházíme garanci práva na ochranu osobních údajů 

výslovně zakotvenu v ústavněprávní rovině prostřednictvím článku 10 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod. Ústavní právo na ochranu osobních údajů bylo promítnuto na 

úroveň zákonných právních předpisů přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, jenž nahradil do té doby platný, avšak evropské legislativě nevyhovující, zákon 

č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Aktuální zákon na 

ochranu osobních údajů má oproti původnímu zákonu širší rozsah působnosti, neboť se 

vztahuje nejen na automatizované zpracování osobních údajů, nýbrž i na zpracování 

prováděné neautomatizovaně, tedy manuálně. V tomto směru tedy vývoj v podmínkách 
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právní řádu ČR kopíroval vývoj ve světě. Ačkoliv manuální zpracování je v dnešní době již 

prakticky překonané, v zásadě je třeba tuto změnu hodnotit jako krok správným směrem 

z důvodů zmíněných výše.

Obsahové těžiště aktuální právní úpravy na ochranu osobních údajů nacházíme 

v předpisu, jenž vychází z vertikální metody právní regulace, a proto bývá daná problematika 

podřazována správnímu právu. Ochrany se však lze domáhat i v rovině horizontální, tj. 

prostředky soukromého práva. Úspěšnost využití civilních prostředků je však podmíněna 

limitujícím požadavkem v tom smyslu, že náhradu nemajetkové újmy může soud přiznat 

pouze za předpokladu, že došlo nejen k neoprávněnému shromažďování, zveřejňování nebo 

jinému zneužívání osobních údajů, ale současně bylo zasaženo i do osobnostních práv 

subjektu údajů. Nejvážnější zásahy do práva na ochranu osobních údajů jsou postihovány 

prostředky trestního práva. Můžeme uzavřít, že systém ochrany osobních údajů, jak je 

zajištěn v kontextu právního řádu ČR, lze hodnotit jako komplexní.

Veřejnoprávní úprava dostatečně reflektuje skutečnost, že zásahy do osobní sféry 

subjektu údajů, jež vznikly jako důsledek neoprávněného zpracování osobních údajů, jsou 

nevratné. Zatímco civilní žaloba směřuje k poskytnutí náhrady škody nebo jiného 

zadostiučinění tomu, jemuž vznikla škoda nebo jiná újma coby následek neoprávněného 

nakládání s jeho osobními údaji ex post, primární cíl právních předpisů na ochranu osobních 

údajů je ryze preventivní. Smyslem právní regulace je zabránit tomu, aby k neoprávněnému 

zpracování vůbec docházelo, a to prostřednictvím stanovení zákonných podmínek 

zpracování, povinností správců a zpracovatelů a práv subjektů údajů. Zákonodárce tak 

vymezil rámec, v němž je dovoleno systematické zpracování osobních údajů. Cílem ochrany 

osobních údajů tedy není absolutně eliminovat používání osobních údajů jiných lidí, nýbrž 

preventivně předcházet zneužívání osobních údajů a současně umožnit přístup k osobním 
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údajům k zákonem aprobovaným účelům. Zákonná úprava současně usiluje o minimalizaci 

rizika zásahů do soukromí, které vzniká při zpracování osobních údajů.

Můžeme rozlišovat pozitivní a negativní složku práva na ochranu osobních údajů, jež 

se komplementárně doplňují. Negativní složka má charakter zdržovací a spočívá v zásadě, že 

stát ani jiné subjekty nejsou oprávněny zasahovat do soukromí jednotlivců, aniž by dotyční 

k tomu dali souhlas či zde byl pro omezení jejich práv dán zákonný důvod. Pozitivní složka 

představuje právo fyzické osoby svobodně se rozhodnout, zda a v jakém rozsahu dovolí 

ostatním zpřístupnění svých osobních údajů. Zákonodárce tak vychází z pojetí, že osobní 

údaje tvoří součást autonomie jednotlivce a snaží se omezit zásahy do této autonomní sféry 

tím, že poskytuje subjektu údajů určitá práva ve vztahu ke zpracování údajů, jež se ho týkají. 

Koncepce kontroly subjektu údajů nad disponováním s jeho autonomní sférou se projevuje 

prostřednictvím udělení nebo neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jenž 

představuje základní právní titul pro zpracování. Souhlas současně představuje faktor 

vymezující rozsah subjektivně vnímané představy o soukromí. 

Ochrana osobních údajů se tak vymyká typickému charakteru veřejnoprávní regulace, 

neboť souhlas představuje tradičně spíše institut soukromoprávní. Tento zdánlivý paradox 

vychází ze skutečnosti, že předmětem veřejnoprávní úpravy je nakládání s jednou ze složek 

osobní, resp. soukromé sféry jednotlivců. V dané souvislosti proto můžeme právo zabývající 

se ochranou osobních údajů charakterizovat jako hybrid, jenž částečně osciluje na pomezí 

tradiční duality mezi právem soukromým a veřejným. Nicméně i přesto lze konstatovat, že 

v úpravě převládají veřejnoprávní prvky, což se projevuje například tím, že bez ohledu na 

souhlas subjektu údajů je zpracování osobních údajů možné, stanoví-li tak zákon, a dále 

prostřednictvím existence Úřadu pro ochranu osobních údajů, jenž je pověřen prováděním 

nezávislého dozoru nad dodržováním zákonných pravidel pro zpracování.
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Regulace ochrany osobních údajů v českých podmínkách vychází z evropské úpravy, 

v jejímž rámci je stěžejním předpisem směrnice č. 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 

roku 1995, o ochraně jednotlivců ve vztahu ke zpracování osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. Jako jeden ze základních principů směrnice č. 95/46/ES je např. stanoveno, že 

osobní údaje musejí být zpracovávány korektně a zákonným způsobem (tzv. princip legality a 

legitimity); osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro stanovené účely, výslovně 

vyjádřené a legitimní a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito 

účely (tzv. princip omezení účelem); osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a 

nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány nebo dále 

zpracovávány (tzv. princip proporcionality); a dále, že osobní údaje musí být přesné a 

aktualizované. Principy ochrany osobních údajů vyjadřují ústřední hodnoty předmětné právní 

materie. Jejich důležitost je třeba vyzdvihnout zvláště vzhledem k proměnlivosti dané 

problematiky, jež je dána rychlým technologickým vývojem, na který mnohdy právo nestačí 

reagovat. Mají tak nenahraditelný aplikační a interpretační smysl, neboť jejich 

prostřednictvím mohou být snáze překlenuty mezery v právních pravidlech.

Současné evropské pojetí ochrany osobních údajů vychází primárně z předpokladu, že 

stát má pozitivní závazek, aby v této oblasti působil z úřední povinnosti a neponechával spory 

týkající se ochrany osobních údajů pouze soukromé procesní iniciativě. Téma k diskusi tak 

může představovat otázka, zda zákonodárce neměl zaměřit svou pozornost i na využití 

možností soukromoprávních prostředků, a to zejména v těch případech, kdy újma na právech 

subjektu údajů bezprostředně hrozí anebo již vznikla. Osobní údaje tvoří součást osobnosti 

jednotlivce, což se projevuje mimo jiné i systematickým zařazením práva na ochranu 

osobních údajů spolu s právy osobnostními v rámci článku 10 Listiny základních práv a 

svobod. I přes zákonodárcem zvolenou veřejnoprávní metodu regulace, jež tvoří objektivní 

aspekt práva na ochranu osobních údajů, má právo na ochranu osobních údajů spíše charakter 
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práva subjektivního. V souvislosti s tím se nabízí otázka, zda má být využívána správní 

represe za účelem ochrany subjektivních práv, jež jsou ve skutečnosti soukromoprávního 

charakteru. 

Domnívám se, že úloha státu v oblasti prevence na poli ochrany osobních údajů je 

nenahraditelná, a to i s ohledem na skutečnost, že subjekt údajů disponuje obecně slabšími 

možnostmi bránit svá práva ve srovnání se subjekty provádějícími zpracování, jež se ve 

většině případů nacházejí v ekonomicky či politicky silnější pozici. Státní represe v podobě 

postihování nezákonného jednání udělováním sankcí by však zřejmě měla přicházet na řadu 

ve skutečně vážnějších případech porušení zákonných pravidel. Jestliže je újma způsobená 

subjektu údajů neoprávněným zpracováním jeho osobních údajů zanedbatelná natolik, že by 

ani poškozený subjekt necítil subjektivně potřebu obracet se na civilní soud, neměly by být 

represivní nástroje správního práva využívány vůbec anebo v minimálním rozsahu co do 

intenzity postihu. Přiměřená sankce se však jeví jako vhodná s ohledem na preventivní funkci 

správního trestání neboli výchovný efekt, jenž s sebou represe může ve výsledku přinášet. 

V tomto ohledu lze pozitivně hodnotit fakt, že zákon na ochranu osobních údajů nestanoví 

minimální výši pokuty za sankcionované jednání. Ponechává tak na zvážení Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, v jaké konkrétní výši bude pokuta uložena za současného 

respektování zákonem stanoveného horního limitu její výše. 

Nabízí se otázka, nakolik je zákonodárcem zvolená legislativní úprava vhodná 

z hlediska sledovaných záměrů. V zásadě je třeba zvolený zákonný rámec pro zpracování 

osobních údajů jako vyhovující a odpovídající úpravě obsažené ve směrnici 95/46/ES. 

Kriticky je ovšem třeba hodnotit skutečnost, že zákon připouští rozsáhlé výjimky, ať už ve 

prospěch činnosti orgánů veřejné moci či v zájmu ekonomických subjektů. Co se týče 

výjimek ve prospěch státu, nacházíme tyto formulovány v ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 

101/2000 Sb., jež tvoří současně podklad pro přijímání zvláštních právních předpisů 
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obsahujících odchylky od režimu zákona č. 101/2000 Sb. Při současném respektování faktu, 

že režim ochrany nemůže být důsledně naplňován v některých oblastech z hlediska jimi 

sledovaných cílů (např. činnost Policie ČR, zpravodajských služeb apod.), hodnotím 

zákonem vymezené důvody pro odchylky jako široce definované. Možnost odchylek vedla 

navíc k přijetí množství speciálních úprav a ve výsledku k roztříštěnosti a nepřehlednosti 

právní regulace, v níž je obtížné se orientovat.

Zvláště kriticky je dále třeba hodnotit fakt, že zákon opouští ideu minimalizace zásahů 

do soukromí subjektu údajů v situaci, kdy je prováděno zpracování osobních údajů za účelem 

nabízení obchodu nebo služeb (viz § 5 odst. 5). V daném případě zákonodárce využívá jako 

zákonný podklad pro zpracování tzv. předpokládaný souhlas subjektu údajů, což znamená, že 

souhlas subjektu údajů je předpokládán do té doby, než tento vyjádří výslovně nesouhlas se 

zpracováním. V současné legislativní změti nelze od občana objektivně očekávat jeho 

povědomí o dané možnosti, čímž dochází fakticky téměř zcela k prolomení principu 

autonomní kontroly ve vztahu k nakládání s osobními údaji subjektu údajů coby základní 

podmínce zachování soukromí, byť v minimálním rozsahu. Z pohledu de lege ferenda by se 

jevilo jako vhodné přijetí úpravy, jež by stanovila povinnost správce, provádějícího 

zpracování osobních údajů pro komerční účely, poučit subjekt údajů o jeho právu vyjádřit 

nesouhlas ze zpracováním. Při absenci takto nastavených záruk pro subjekt údajů hodnotím 

stávající úpravu jako odporující celkovému duchu zákona.

Obecně hodnotím jako problematický trend, projevující se rozmáhající tendencí státu 

zřizovat v zájmu hladkého výkonu veřejné správy množství databází osobních údajů. Lze 

konstatovat, že ani sebedokonalejší zákon na ochranu osobních údajů tomuto trendu zřejmě 

nezabrání. Výslovným cílem zákona na ochranu osobních údajů je ochrana před 

neoprávněným zasahováním  do soukromí. Kdo nás však uchrání před státem?  (aneb staré 

latinské úsloví „Quis custodiet ipsos custodes?“ neboli „Kdo ohlídá hlídače?“)
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Orgány veřejné moci by měly v každém jednotlivém případě vážit, zda je 

shromažďování příslušné kategorie osobních údajů skutečně nezbytné s ohledem na 

přiměřenost ve vztahu k účelu, pro něž jsou zpracovávány, a to v zájmu minimalizace zásahů 

do soukromí. Jako nejspolehlivější metoda ochrany osobních údajů se totiž jeví metoda 

omezení množství zpracovávaných osobních údajů. V daném směru je třeba hodnotit kladně 

navrhovanou změnu Legislativních pravidel vlády, jež by měla vést k zavedení povinného 

hodnocení dopadu připravovaných legislativních předpisů do práva na soukromí a ochranu 

osobních údajů ve věcném záměru a v důvodových zprávách k zákonům.295 Stát by měl 

současně v rámci vzdělávací politiky zavádět programy na zvýšení povědomí 

o rizicích, souvisejících s používáním informačních a komunikačních technologií, především 

internetu. Role státu totiž není všemocná, zodpovědný přístup by měli zaujmout i jednotlivci.

Oblast ochrany osobních údajů je značně proměnlivá s ohledem na výzvy současné 

informační společnosti. Aktuálně je třeba konkrétně vyzdvihnout změnu zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích, účinnou od 1. ledna 2012, jež zavádí nově povinnost 

operátorů, poskytujících služby v elektronických komunikacích, přijímat odpovídající 

opatření v případě porušení ochrany osobních údajů a následně oznámit příslušný incident 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dozorová funkce Úřadu je nově posílena i ve vztahu 

k šíření nevyžádaných obchodních sdělení na základě novely zákona č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti.

V dnešním globalizovaném světě založeném na masivní mezinárodní výměně dat 

nelze problematiku ochrany osobních údajů vnímat izolovaně pouze v národním kontextu.

V tomto směru lze hodnotit stávající evropskou úpravu je zastaralou. V konfrontaci s novými 

výzvami, jako je právě mezinárodní předávání osobních údajů nebo rostoucí objem informaci 

                                                          
295

Viz Zákony budou muset být nyní hodnoceny také podle dopadu na soukromí. Vydáno 25. 7. 2012. [online, 
cit. 23. 9. 2012]. Dostupné z: http://slidilove.cz/content/zakony-budou-muset-byt-nyni-hodnoceny-take-podle-
dopadu-na-soukromi
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dostupných online, aktuální úprava neobstojí. Ačkoliv by národní zákony o ochraně údajů 

měly být v rámci EU do značné míry podobné, existuje zde do velké míry roztříštěnost 

národních úprav. Míra ochrany, zajištěná občanům v jednotlivých členských státech, není 

totožná. Tato situace vytváří potenciální překážky volnému pohybu informací, potažmo 

obchodu v rámci EU. V některých členských státech je dána povinnost složité registrace, 

resp. získání oprávnění ke zpracování údajů u nezávislých orgánů dozoru, 

a proto je zde potřeba přizpůsobit se různým normám, což vytváří praktické problémy jak 

jednotlivcům, tak firmám. 

V souvislosti s tím je třeba hodnotit kladně současnou iniciativu Komise, navrhující 

komplexní reformu pravidel EU o ochraně osobních údajů formou unifikace. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů by mělo do budoucna nahradit dosavadní 

směrnici 95/46/ES. Nařízení by mělo mimo jiné potvrdit dosavadní trend v podobě 

posilujícího prvku transparentnosti zpracování osobních údajů, neboť by mělo ještě více 

posílit právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. V případě jeho přijetí bude mít 

jako obecně závazný právní akt přímý účinek v členských státech EU, čímž by zřejmě došlo 

zcela k nahrazení dosud platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Seznam použité judikatury:

          

Česká republika

1. nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10

2. nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03

3. nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04

4. nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03

5. nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99

6. usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1999, sp. zn. IV. ÚS 528/98

7. usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2001, sp. zn. III. ÚS 35/01

8. nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94

9. nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08

10. nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp.zn. Pl. ÚS 3/09

11. nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99

12. nález Ústavního soudu ze dne 24. 10. 1995, sp. zn. I. ÚS 15/95 

13. nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2005, Pl. ÚS 34/04 

14. nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 947/09

15. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2796/2005

16. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2004, č. j. 6 A 83/2001-39

17. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2006, č. j. 3 As 21/2005-105

18. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2004, č. j. 7 A 97/2001-42

19. rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 5 As 57/2005-46

20. rozsudek Nejvyššího soudu z 19. 7. 1995, sp. zn. Cdon 24/95

21. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2010, č. j. 8 As 22/2009-99

22. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2009, č. j. 9 As 34/2008 – 68
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Evropská unie

1. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz 

v. Německo, stížnost č. 13710/88

2. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. 1. 2003 ve věci Peck v. 

Spojené království, stížnost č. 44647/98

3. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 2. 1998 ve věci Guerra a 

další v. Itálie, stížnost č. 14967/89.

4. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 9. 1978 ve věci Klass a 

ostatní versus Německo, stížnost č. 5029/71

5. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 4. 2002 ve věci Pretty 

versus Spojené království, stížnost č. 2346/02

6. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 2. 2000 ve věci Amann v. 

Švýcarsko, stížnost č. 27798/95.

7. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 3. 1985 ve věci X. a Y. v. 

Nizozemí, stížnost č. 8978/80.

8. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 7. 1989 ve věci Gaskin v. 

Spojené království, stížnost č. 10454/83.

9. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 8. 1984 ve věci Malone 

versus Spojené království, stížnost č. 8691/79.

10. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 12. 1982 ve věci Young, 

James a Webster v. Spojené království, stížnost č. 7601/76 a č. 7806/77

11. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. and  

Marper v. Spojené království, stížnost č. 30562/04 a 30566/04

12. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věcí P. G. a J. H. versus Spojené 

království ze dne 25. 9. 2001, stížnost č. 44787/98

13. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 3. 1987 ve věci Leander v. 

Švédsko, stížnost č. 9248/81

14. rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-101/01 ze dne 6. listopadu 2003, Lindqvist 

vs. Švédsko.

15. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 7. 1986 ve věci Lingens proti 

Rakousku, stížnost č. 9815/82



215

USA

1. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 1928 ve věci Olmstead v. United States, 277 

U.S. 438 (1928).

2. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 1939 ve věci Nardone v. United States, 

308 U.S. 338 (1939´). 

3. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 1986 ve věci Dow Chemical v. United 

States, 476 U.S. 227 (1986)

4. rozsudek Nejvyššího soudu ve věci Bartnicki v. Vopper, 532 US 514 (2001)



216

Seznam použitých úředních a jiných dokumentů:

1. Český statistický úřad. Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci.

[online]. Vydáno v roce 2012.  Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci

2. Evropský parlament. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. 

Report on the Draft Commission Decision on the adequacy of the protection provided 

by the Safe Harbour Privacy Principles. Vydáno 22. června 2000. [online] 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/adequacy/0117-

02_en.pdf

3. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 

439/2004 Sb. Volební období 2002 – 2006. Sněmovní tisk č. 508/0. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

4. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 

100/2000 Sb. Sněmovní tisk č. 374/0. [online] 

Dostupné z: http://www.psp.cz/ff/bf/98/6a/08.htm

5. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 

439/2004 Sb. Sněmovní tisk č. 508/0. [online] 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

6. Pracovní skupina 29 (WP 29). Stanovisko Pracovní skupiny 29 č. 4/2007. Vydáno dne 

20. 6. 2007. [online]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_cs.pdf

7. Pracovní skupina 29. Working document on a common interpretation of Article 26 (1) 

of Directive 95/46/EC. Vydáno dne 25. 11. 2005. [online] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf

8. Rada Evropy. Explanatory Report of Convention for the protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data. [online] 

Dostupné z: http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/108.htm

9. Úřad pro ochranu osobních údajů. Rezoluce k problematice dalšího vývoje v oblasti 

ochrany osobních údajů a soukromí. Vydáno v dubnu 2010. [online] 

Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=50&submenu=51&loc=726



217

10. Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

6/2009. Vydáno v listopadu 2009. [online] 

Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_6.pdf

11. Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

3/2012. Vydáno v březnu 2012. [online] 

Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2012_3.pdf

12. Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

2/2008. Vydáno v září 2008. [online] 

Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_2.pdf

13. Úřad pro ochranu osobních údajů. Věstník úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

4/2001.

14. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců. [online] 

Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=10&submenu=12&loc=224#a42

15. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Ke shromažďování osobních údajů při uzavírání smlouvy. [online] 

Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=10&submenu=12&loc=224#a42




