
 

 

PŘEHLED K PROBLEMATICE 
OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ



 

 

V následujícím přehledu si Vás dovolujeme seznámit s nedávnými rozhodnutími Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), závěry jím provedených kontrol a s dalšími novinkami v oblasti 
ochrany osobních údajů. O dalších informacích z oblasti právní ochrany osobních údajů Vás 
budeme informovat v dalším vydání tohoto přehledu nebo v přehledu právních aktualit. 

 

Z praxe ÚOOÚ 

+ Pokuta za neoprávněné shromažďování osobních údajů 
ministerstvem vnitra 

ÚOOÚ uložil Ministerstvu vnitra ČR pokutu ve 
výši 975 000 Kč za neoprávněné zpracovávání 
údajů o zdravotním stavu lidí, jimž byla 
z důvodu nákazy koronavirem nařízena 
izolace, spočívající v tom, že policie při 
dohledu nad dodržováním nařízené karantény 
využívala přístupu do aplikace hygieniků 
„Karanténa“, ke které však měla přístup jako 

správní orgán dohledu na základě rozhodnutí 
hlavní hygieničky o tom, že krajské hygienické 
stanice mají údaje z aplikace posílat na 
policejní prezidium, a nikoli jako ozbrojený 
bezpečnostní sbor (pak by se na policii 
vztahovala výjimka). Protože policie ÚOOÚ 
nepožádala o prověření základních parametrů 
evidence, dopustila se přestupku.

 

+ Nemocnice může odpovídat za nezabezpečení osobních údajů 

Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem ze dne 
25. 2. 2022, č.j. 10 As 190/2020-39, zamítl 
kasační stížnost táborské nemocnice (akciové 
společnosti), a potvrdil tak rozhodnutí ÚOOÚ 
o uložení pokuty za nedostatečné zajištění 
bezpečnosti při zpracování osobních údajů. 
Jakkoli se nemocnice bránila tím, že je 
veřejným subjektem, kterému ÚOOÚ sankci 

uložit nemůže, NSS nesouhlasil. Podle NSS 
nemocnice sice poskytuje zdravotní péči a 
poskytuje tak činnost ve veřejném zájmu, ale 
zároveň patří mezi akciové společnosti, jež 
nečerpají finance z veřejných rozpočtů. Proto 
není veřejným subjektem a sankci za porušení 
ochrany osobních údajů jí udělit lze.

 

+ Upozornění ÚOOÚ na nové hrozby pro ochranu osobních údajů 

ÚOOÚ v nedávné době upozornil správce na 
nové hrozby nejen pro ochranu osobních 
údajů v návaznosti na varování Národního 
úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). 
Spolu s varováním před hrozbou 
phishingových podvodů nabízejících příspěvky 
na bydlení od Ministerstva práce a sociálních 
věcí NÚKIB indikoval také závažnou 
zranitelnost pro připojení do vnitřní sítě. 
Neprivilegovanému uživateli, který disponuje 
přístupem ke koncové stanici s VPN klientem 
od společnosti FortiClient, je umožněno získat 

práva uživatele SYSTEM. Pro mitigaci této 
zranitelnosti je nutné aktualizovat na 
FortiClientWindows verze 7.0.4 a vyšší nebo 
verze 6.4.8 a vyšší. Pokud k napadení dojde 
prostřednictvím softwarové aplikace, na jejíž 
zranitelnost NÚKIB upozornil a správce 
neučinil doporučené kroky pro zajištění 
odpovídající ochrany osobních údajů, může to 
být hodnoceno jako porušení povinností 
správce, protože varování bylo publikováno 
před případným kybernetickým napadením.



 

 

+ Právo zaměstnavatele vyžadovat informaci o očkování zaměstnance 

Ve své výroční zprávě ÚOOÚ poukázal na 
případ, kdy zaměstnavatel pouze vizuálně 
kontroloval certifikát o absolvovaném 
očkování zaměstnance bez toho, aniž by tuto 
informaci dále zaznamenával v evidenci 
zaměstnavatele. Takovýto přístup podle 
ÚOOÚ nespadá do působnosti obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 
neboť se nejedná o zpracovávání osobních 
údajů (o zpracování by šlo až v případě, když 
by zaměstnavatel hodlal osobní údaje 
z certifikátu zaměstnance o prodělaném 
očkování, resp. o výsledcích covid-testu 
evidovat).

 

+ Vydání publikace k výročí školy s uvedením seznamu absolventů 

Podle ÚOOÚ musí mít škola k zařazení 
seznamu absolventů do školní ročenky právní 
důvod, kterým může být oprávněný zájem 
školy připomenout významné výročí školy 
vydáním ročenky mapující její historii. Pro  
naplnění tohoto důvodu podle čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR však platí, že před ním nemají 
přednost zájmy nebo základní práva a  
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 
osobních údajů. Současně platí zásada, že 
osobní údaje shromážděné do školní matriky 
nesmějí být dále zpracovávány způsobem, 
který je s  účelem vedení matriky neslučitelný. 
Pokud bude ročenka zveřejněna v tištěné 
podobě v omezeném nákladu určeném pouze 
samotným absolventům nebo jejich rodinným 
příslušníkům, v minimálním rozsahu osobních 

údajů: jméno, příjmení, třída a rok 
absolvování, nebudou podle ÚOOÚ uvedené 
zásady porušeny a vydání ročenky je i bez 
souhlasu jednotlivých absolventů školy 
možné. Právo na  ochranu osobních údajů 
absolventů by mělo přednost v případě, že by 
ročenka měla být zveřejněna prostřednictvím 
internetu neomezenému okruhu příjemců, 
kdy je riziko dalšího zpracování zveřejněných 
osobních údajů s  propojením na  další osobní 
údaje absolventů získávané z jiných zdrojů 
mnohem vyšší. V takovém případě by byl 
jediným právním důvodem ke zveřejnění 
souhlas subjektů údajů. Stejné řešení by škola 
musela použít v případě, že by ročenka byla ve 
větším nákladu pro komerční účely předávána 
širokému okruhu potenciálních zájemců.

 

+ Metodika k ukládání pokut za porušení GDPR 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 
(EDPB) zveřejnil v květnu 2022 nové pokyny ke 
kalkulaci pokut za porušení GDPR. Finální 
znění zatím není hotové, ale lze s jistotou 
předjímat, že metodiku bude při ukládání 
pokut používat také ÚOOÚ. Podle EDPB by 
mělo být k výsledné výši pokuty dospěno 
v pěti následujících krocích: (1) dozorový úřad 
musí nejprve identifikovat jednání a porušení 
GDPR, poté musí (2) stanovit sazbu pro 
výpočet další výpočet sankce v závislosti za na 

kategorii a stupni závažnosti porušení GDPR (1 
až 3), v potaz je třeba vzít také obrat subjektu. 
Následně je třeba (3) zohlednit polehčující a 
přitěžující okolnosti, (4) zjistit, zda pokuta 
nepřekračuje maximální hranici stanovenou 
GDPR a konečně (5) zhodnotit účinnost, 
přiměřenost a odrazující účinek sankce. Přijetí 
metodiky by mohlo především pozitivně 
přispět k vyšší právní jistotě a vyšší 
předvídatelnosti výpočtu pokut napříč EU.

 

 



 

 

+ Neoprávněné zpracování osobních údajů získaných z veřejných 
databází průmyslových práv 

Na základě podnětu Úřadu průmyslového 
vlastnictví (ÚPV) řešil ÚOOÚ případ zasílání 
nevyžádaných nabídek, které byly zasílány 
přihlašovatelům a  vlastníkům průmyslových 
práv s  nabídkou registrace jejich 
průmyslového práva za úplatu na 
internetových stránkách oslovujícího 
subjektu, kterým byla obchodní společnost. 
Osobní údaje oslovovaných osob přitom 
obviněná společnost získávala z veřejných 
databází průmyslových práv vedených ÚPV a v 
oslovených subjektech se snažila vyvolat 
dojem, že jde o oficiální státní instituci a 

oficiální rejstřík. Společnosti byla uložena 
pokuta 120 000 Kč. Podle ÚOOÚ v daném 
případě společnost neprokázala, že by jí 
svědčil jakýkoli titul pro zpracovávání 
osobních údajů. Doložení právního titulu je 
přitom povinností správce. ÚOOÚ v té 
souvislosti upozorňuje, že před obdobnými 
nevyžádanými nabídkami na  uzavření 
smlouvy dlouhodobě varuje na  svých 
stránkách i  ÚPV, včetně seznamu takových 
podvodně jednajících společností, s nimiž se již 
setkal.

 

+ Poskytování informací o dosaženém vzdělání 

ÚOOÚ hodnotil, zda informace o  studijním 
oboru dosaženého vzdělání zaměstnance 
vykonávajícího státní službu u ústředního 
správního úřadu v rámci služebního zákona, je 
informací, kterou lze poskytnout na  základě 
žádosti podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím, a to i v souvislosti s tím, že na 
dané služební místo je stanoven požadavek 
dosaženého vysokoškolského vzdělání 

magisterského stupně. Konkrétní údaj o  
dosaženém vysokoškolském vzdělání považuje 
ÚOOÚ za informaci o zaměstnanci veřejné 
správy, která vypovídá o veřejné nebo úřední 
činnosti dotčené osoby, jenž zásadně podléhá 
poskytnutí. V daném ohledu veřejný zájem na 
dostatečně jasném postupu při obsazování 
pozic ve veřejné správě převažuje nad zájmem 
na ochranu soukromí dotčené osoby.

 

+ Atrapy kamer nelze používat jako nátlak na zaměstnance 

ÚOOÚ se v poslední době také často zabýval 
problematikou kamer umístěných na 
pracovišti. Aby zaměstnavatel mohl kameru na 
pracoviště umístit, musí tak učinit na základě 
právního titulu opírajícího se o GDPR. Tím 
může být např. ochrana oprávněných zájmů 
správce (především ochrana majetku), ale 
také ochrana zdraví osob. Podle EDPB tímto 
titulem však nemůže být souhlas 
zaměstnance. Pokud už zaměstnavatel 
kameru na pracoviště umístí, musí dále 
vypracovat ke kamerovým systémům 
příslušnou dokumentaci v souladu s GDPR. 

Výše uvedené však platí jen o skutečných 
kamerových systémech. Na atrapy se GDPR 
nevztahuje, neboť při jejich instalaci 
nedochází k reálnému zpracovávání osobních 
údajů. Proto v tomto případě není dána 
působnost ÚOOÚ, ale inspekce práce. 
V dosavadní praxi inspektorátů práce přitom 
již byly zaznamenány případy, kdy byly uloženy 
sankce za přestupek spočívající v tom, že 
zaměstnavatel porušil svou povinnost vytvářet 
příznivé pracovní podmínky tím, že na 
pracovišti instaloval falešnou kameru, což 
inspektoráty práce vyhodnotily jako vytváření 
nepřiměřeného tlaku ze strany 



 

 

zaměstnavatele na zaměstnance v rozporu s § 
302 písm. c) zákoníku práce. Z toho důvodu 
zaměstnavatelům instalaci falešných kamer 
nedoporučujeme a bude mnohem lépe 
obhajitelné, když bude na pracovišti umístěna 

kamera skutečná (za předpokladu, že správci 
bude svědčit právní titul pro zpracovávání 
osobních údajů a splní i další s tím související 
povinnosti).

 

Z judikatury 

+ Vázaný zástupce je zpracovatelem, nikoli správcem osobních údajů 

NSS v rozsudku ze dne 7. 10. 2021, č.j. 7 As 
146/2021-26, vyložil, že pokud zpracovatel v 
postavení vázaného zástupce ve  své činnosti 
pochybí, konečnou odpovědnost za  správné 
zpracování osobních údajů má správce, jímž je 
subjekt, v jehož prospěch vyvíjí činnost. Ve  
správní žalobě podané k Městskému soudu v  
Praze společnost brojila proti právnímu závěru 
ÚOOÚ, že  se  v  rámci zpracování osobních 
údajů prováděného jejími vázanými zástupci 
nachází v  postavení správce. Společnost 
postavila svou obranu na  argumentu, že za 

nesprávně zpracovávané osobní údaje 
neodpovídá ona, nýbrž její vázaní zástupci, 
kteří jsou samostatnými podnikatelskými 
subjekty. NSS poukázal na to, že vázaný 
zástupce oslovuje potenciálního klienta za 
účelem nabídnutí služeb zastoupeného. V  
rámci své činnosti zprostředkovává služby 
zastoupeného, a při tom dochází i ke 
shromažďování osobních údajů potenciálních 
klientů, které shromažďuje a zpracovává právě 
za účelem určeným zastoupeným.

 

+ Informace o platech úředních osob 

NSS v rozsudku ze dne 14. 4. 2022, č.j. 10 As 
542/2021-99, vyslovil, že pokud žadatel 
v minulosti využíval informací o platech 
úředních osob v politickém boji, posiluje to 
tezi, že žadatel shromažďuje informace ve 
veřejném zájmu a pro účely veřejné debaty, 
pročež mu poskytnutí těchto informací nelze 
na žádost podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím odepřít. NSS poukázal na to, že 
osoby na vrcholných pozicích ve veřejné 
správě musí počítat se zvýšeným zájmem 

veřejnosti, což se projeví i v možnosti žadatelů 
získat informace o jejich platech. Obecně však 
platí, že s plynutím času, zejména pokud 
takové osoby již ve vrcholné pozici nejsou, 
klesá legitimní zájem na poskytnutí informace 
o jejich platech v minulosti (a informace tak 
nemusí být vždy poskytnuta). NSS uzavřel, že 
údaje o platech poskytovaných z veřejných 
prostředků nepředstavují zvláštní či zvlášť 
chráněnou kategorii osobních údajů ve smyslu 
čl. 9 GDPR.

 

+ Limity zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku 
ze dne 21. 6. 2022, ve věci Ligue des droit 
humains (C-817/19) dospěl k závěru, že unijní 
právo brání vnitrostátním právním předpisům, 
které ukládají systematické zpracování 
osobních údajů cestujících bez existence 

skutečné a aktuální či předvídatelné hrozby 
terorismu. SDEU konstatoval, že zpracovávat, 
předávat a uchovávat informace o cestujícím 
lze podle tzv. směrnice PNR jen při naplnění 
nutných a navíc restriktivně pojatých 
podmínek. V případě osob, u kterých orgány 



 

 

neshledaly riziko páchání teroristické či 
závažné trestné činnosti, činí doba uchování 
personalizovaných informací maximálně šest 
měsíců. Vedle toho státy nemohou předávat a 
zpracovávat takové údaje u všech letů a jiných 
přeprav v rámci území EU, pokud státu nehrozí 
aktuální či předvídatelné riziko teroristického 
útoku. Předávat a zpracovávat tyto údaje tak 
lze pouze v rámci některých spojů, letišť, 
nádraží či jiných uzlů, u kterých existuje 

oprávněný důvod aplikace tohoto systému. 
SDEU také uvedl, že GDPR se nebude aplikovat 
na ty informace, na které se zaměřuje 
směrnice PNR, pokud jsou dále zpracovávány 
útvarem pro informace o cestujících. Na 
takové případy se vztahuje pouze směrnice 
PNR. Nakládají-li však s informacemi o cestách 
subjekty soukromého práva, tak takového 
zpracování údajů se týká právě nařízení GDPR. 

 

+ Soukromé rozmnožování a spravedlivá odměna v případě 
internetového úložiště 

SDEU v rozsudku ze dne 24. 3. 2022, ve věci 
Austro-Mechana (C-433/20) uvedl, že pojem 
„rozmnoženiny“ je třeba chápat v širokém 
smyslu a nahrání díla z koncového zařízení na 
úložiště zahrnuje jeho rozmnožení (obdobně 
pak i naopak stažení díla z úložiště na koncové 
zařízení). Dále konstatoval, že pojem „jakýkoli 
nosič“ musí být vykládán jednotným a 
autonomním způsobem. S ohledem na široké 
pojetí pojmu se tento vztahuje na všechny 
nosiče, na kterých může být chráněné dílo 
rozmnoženo, včetně serverů. Právní úprava 
rovněž nijak neupřesňuje charakteristické 
znaky konkrétních zařízení, a není tak 
rozhodující, zda je úložiště uživateli 
zpřístupněno na serveru třetí osoby. Dle SDEU 
tak není na místě rozlišovat, zda je 
rozmnoženina autorského díla na serveru, 
nebo na fyzickém nosiči, který patří uživateli. 
Pojem rozmnoženiny na jakémkoliv nosiči tak 
zahrnuje pořizování rozmnoženin autorských 

děl k soukromým účelům na serveru, na 
kterém je uživateli zpřístupňováno úložiště.  

SDEU dále uvedl, že z odůvodnění směrnice 
plyne, že unijní zákonodárce směřoval k 
zavedení systému odměny, který se aktivuje v 
momentě, kdy nositelům práv vznikne újma. 
Pokud se stát rozhodne zavést výjimku pro 
soukromé rozmnožování, je povinen stanovit 
uhrazení spravedlivé odměny nositelům práv 
– dosáhnout výsledku ve smyslu zajištění, že 
spravedlivá odměna bude skutečně vybrána. V 
rámci konkrétní aplikace nicméně členské 
státy disponují širokým prostorem pro 
uvážení. Financovat náklady bude zpravidla 
povinna osoba, která provádí rozmnožování, 
tedy v případě úložiště je financování v zásadě 
na uživateli. S ohledem na praktické obtíže 
mohou členské státy nicméně zavést poplatky 
k tíži osob, které poskytují potřebné vybavení, 
a tyto osoby mohou náklady následně převést 
na soukromé uživatele.

 

Ostatní 

+ Aktuální situace ohledně předávání osobních údajů do USA 

Spojené státy a Evropská komise dne 25. 3. 
2022 oznámily, že se dohodly na principech 
nového transatlantického rámce pro ochranu 
osobních údajů (mezi ně bude patřit zejména 
volný a bezpečný přenos dat a posílení záruk 

ochrany soukromí a občanských svobod). V 
rámci posílení soukromí by shromažďování 
osobních údajů americkými zpravodajskými 
agenturami mělo být omezeno pouze na 
zpracování nezbytná pro dosažení legitimních 



 

 

cílů národní bezpečnosti USA, přičemž 
zpracování nesmí mít nepřiměřený dopad na 
ochranu soukromí a občanských svobod 
jednotlivců. Spojené státy se zavázaly zřídit 
nový vícestupňový systém nápravy, který 
zahrnuje zvláštní nezávislý soud pro přezkum 
ochrany osobních údajů (Data Protection 
Review Court), jenž by se skládal z osob mimo 
vládu USA, a který bude mít plnou pravomoc 
rozhodovat o stížnostech a v případě potřeby 

nařizovat nápravná opatření. Americké 
zpravodajské agentury mají přijmout postupy, 
které zajistí účinný dohled nad novými 
standardy ochrany soukromí a občanských 
svobod. Obdobně jako u původního štítu na 
ochranu soukromí by měla fungovat 
autocertifikace, tedy dodržování povinností 
společnostmi, které budou zpracovávat 
osobní údaje předávané z EU, a to 
prostřednictvím Ministerstva obchodu USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


