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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

 

Dnešní svět kvůli rozvoji moderních technologií čelí mnoha novým výzvám, a to 
zejména na poli elektronické komunikace, všeobecného sdílení dat a možností 
identifikace subjektů v reálném čase prostřednictvím jejich jedinečných 
identifikátorů. Problematika ochrany osobních údajů se ocitla v hledáčku 
evropských legislativních orgánů před poměrně dávnou dobou, dosud však v rámci 
Evropské unie (dále jako „Unie “) neexistovala jednotná právní úprava, kterou by 
nejen jednotlivým koncovým zákazníkům či všeobecně těm, kteří své osobní údaje 
poskytují (dále jako „Subjekt údaj ů“), ale také osobám tyto údaje shromažďujícím 
a využívajícím (dále jako „Správce “), byla poskytnuta nutná dávka právní jistoty.  

Z těchto, a také z mnoha dalších, níže uvedených důvodů bylo dne 27.4.2016 po 
dlouhém vyjednávání v rámci evropských orgánů přijato nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General 
Data Protection Regulation (dále jako „GDPR“), které si klade za cíl sjednotit rozdílné 
právní úpravy ochrany osobních údajů na území Unie a poskytnout všem dotčeným 
subjektům právní jistotu, a to nejen při přeshraničních jednáních. 

 

1.1. Co jsou to osobní údaje?  

Hlavní otázkou, která musí být pro úspěšné zvládnutí problematiky ochrany 
osobních údajů zvládnuta, je otázka: Co jsou to vlastně osobní údaje? Z výslovné 
dikce GDPR vyplývá, že osobními údaji jsou: “veškeré informace o identifikované 
nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;“. Je zřejmé, že 
tato definice je poměrně rozsáhlá a někdy nebude na první pohled možné říci, zda 
je předmětný údaj údajem osobním či nikoliv. Zjednodušeně řečeno však lze říci, 
se osobním údajem je jakýkoli údaj, na základě kterého je možno identifikovat 
konkrétní osobu (může jít tedy například i o unikátní fyziologický znak, ale i o 
vlastnictví předmětu, který je v daném společenství osob unikátní).  

... 

... 

... 
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... 

... 

... 

Jak z výše uvedeného vyplývá, proces souladu interních postupů a vnějších vztahů 
společností je poměrně složitým procesem probíhajícím na několika úrovních. 
Ačkoliv některé oblasti bude schopna společnost vyřešit svépomocí, budou 
existovat i ty, na které vlastní kapacity mnohdy nebudou postačovat. 

Ať už se jedná o vytváření vnitřních směrnic pro nakládání s osobními údaji či 
obdoby skartačního řádu, nastavení zabezpečení interního software společnosti 
nebo úpravu smluvních vztahů se zaměstnanci či klienty, lze vždy doporučit, aby 
se společnost obrátila na odborníka, který disponuje dostatečným vědomostním, 
zkušenostním a personálním zázemím tak, aby pomohl každému Správci nastavit 
na míru potřebná pravidla. 

Účinnost nařízení GDPR se nezadržitelně blíží a jedinou skutečnost jistotou 
v souvislosti s ním je datum, kdy se tak stane. Nelze proto udělat nic jiného než 
doporučit, aby společnosti věnovaly přípravám a zajištění souladu dostatečný 
časový rámec a odpovídající finanční prostředky. Je totiž jasné, že v případě 
jakýchkoliv porušení GDPR bude dozorový orgán postupovat tak, aby Správce 
údajů od dalšího porušení odradil.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


