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2018: Významné změny v úpravě ochrany osobních údajů  
(GDPR) 

V květnu letošního roku vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení nebo GDPR). Nařízení, které nabude 

účinnosti dne 25. května 2018 a bude přímo účinné ve všech státech Evropské unie a státech 

tvořících Evropský hospodářský prostor, v České republice z převážné části nahradí stávající 

zákon o ochraně osobních údajů. 

Nařízení se prakticky dotkne každého, kdo shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní 

údaje Evropanů (správce), včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na 

evropském trhu. Společnosti, instituce i jednotlivci, kteří zacházejí s osobními údaji, ať již 

zaměstnanců, zákazníků, klientů, odběratelů či dodavatelů se nyní musí připravit na změny, 

které Nařízení přinese.  

Nová úprava obsažená v GDPR stanoví řadu pravidel, která vyplývají již ze stávajícího zákona 

o ochraně osobních údajů, nicméně tato pravidla upřesňuje, rozšiřuje a zásadně zpřísňuje.   

Mezi důležité změny, které Nařízení přináší, patří především nové přísnější nároky na udělení 

souhlasu se zpracováním osobních údajů, povinnost správce vést záznamy o činnostech 

zpracování, povinnost ve vybraných případech provádět posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů a v některých případech povinnost ohlašovat porušení zabezpečení osobních údajů jakož 

i povinnost ve vybraných případech jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Správcům přibude administrativní zátěž, budou muset bez ohledu na svou velikost nebo 

počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem 

prokázání souladu nakládání s osobními údaji s principy GDPR. K tomuto účelu budou 

muset někteří správci vést záznamy o zpracování osobních údajů a dokumentovat, že 

zpracovávají pouze takové údaje, které jsou ke konkrétnímu účelu nezbytné, a takovou 
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dokumentaci předkládat na požádání dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních 

údajů).  

Významnou novinkou, kterou Nařízení přináší a která se dotkne především poskytovatelů 

internetových služeb a e-commerce, je v neposlední řadě právo na přenositelnost (portabilitu) 

osobních údajů jinému správci, resp. na jejich ucelené předání subjektu údajů (osobě, jejíž 

údaje jsou předmětem zpracování).  

Během přechodného období do 25. května 2018, kdy nabude Nařízení účinnosti, by měli 

všichni zpracovatelé osobních údajů zrevidovat své informační systémy a prověřit 

správnost postupů nakládání s osobními údaji a tyto postupy v případě potřeby 

přizpůsobit novým pravidlům. Věnovat revizi nakládání s osobními údaji pozornost je 

namístě. Zatímco dnes hrozí za porušování pravidel pro ochranu osobních údajů peněžitá 

sankce až do výše 10 milionů Kč, od května 2018 bude hrozit za méně závažná porušení 

peněžitá sankce až do výše 10 milionů EUR resp. do výše 2% celkového celosvětového obratu 

u podniků, za závažná porušení bude hrozit sankce až do výše 20 milionů EUR resp. do výše 

4% celkového celosvětového obratu.  

Dle vyjádření EU by Nařízení reagující na moderní trendy technologického vývoje 

a globalizaci mělo poskytnout řadu výhod a podnikatelským subjektům umožnit využití 

příležitostí, které nabízí jednotný digitální trh. Zda tomu tak bude a jaké výhody či nevýhody 

tato právní úprava skutečně přinese, ukáže samozřejmě až praxe.  


