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OSNOVA PREZENTACE

� Právní rámec pro aplikaci principů ochrany osobních 
údajů při výkonu působnosti obcí

� Základní pojmosloví

� Povinnosti odpovědných subjektů� Povinnosti odpovědných subjektů

� Střet práva na ochranu osobních údajů a práva na 
informace

� Přehled důležitých zvláštních právních předpisů



PRÁVNÍ RÁMEC

� Listina základních práv a svobod

� Občanský zákoník

� Trestní zákoník

� Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zvláštní zákony� Zvláštní zákony

� Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

� Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

� Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

� Judikatura

� Právo EU



LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

� Čl.7 (1)Čl.7 (1)Čl.7 (1)Čl.7 (1)
� Nedotknutelnost osoby a jejího soukromíNedotknutelnost osoby a jejího soukromíNedotknutelnost osoby a jejího soukromíNedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem.

� Čl.10 Čl.10 Čl.10 Čl.10 
� (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno.
� (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života.
� (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

� Čl.13 Čl.13 Čl.13 Čl.13 
― Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromíuchovávaných v soukromíuchovávaných v soukromíuchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 
případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv 
podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

� Čl. 17: Politická právaČl. 17: Politická právaČl. 17: Politická právaČl. 17: Politická práva
� (1) Svoboda projevu a právo na informaceprávo na informaceprávo na informaceprávo na informace jsou zaručeny.



OBČANSKÝ ZÁKONÍK

� Ochrana osobnosti:Ochrana osobnosti:Ochrana osobnosti:Ochrana osobnosti:
� § 11 a násl.

�Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, 
zejména života a zdraví, občanské cti a lidské zejména života a zdraví, občanské cti a lidské zejména života a zdraví, občanské cti a lidské zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 
důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 
osobní povahy.osobní povahy.osobní povahy.osobní povahy.

� Právní úkony a jejich náležitosti:Právní úkony a jejich náležitosti:Právní úkony a jejich náležitosti:Právní úkony a jejich náležitosti:
� § 34 a násl.

�Svoboda, vědomí, určitost…



TRESTNÍ ZÁKONÍK

� Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí 
a listovního tajemstvía listovního tajemstvía listovního tajemstvía listovního tajemství
� §§§§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

� Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo 
si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem 
veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech 
osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti.

� Stejně bude potrestán, kdo, Stejně bude potrestán, kdo, Stejně bude potrestán, kdo, Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou 
povinnost mlčenlivostipovinnost mlčenlivostipovinnost mlčenlivostipovinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě 
osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo 
funkce,funkce,funkce,funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž 
se osobní údaje týkají.

� Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti 
bude pachatel potrestán,

� b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 
obdobně účinným způsobem,



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
POJEM  OSOBNÍ ÚDAJ PODLE § 4  PÍSM. A)

� Osobní údaj:Osobní údaj:Osobní údaj:Osobní údaj:
� jakákoliv informace jakákoliv informace jakákoliv informace jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů
� subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 

jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat

� zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či 
více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 
nebo sociální identitu,



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
POJEM CITLIVÝ ÚDAJ PODLE § 4  PÍSM. B)

� citlivým údajem osobní údajcitlivým údajem osobní údajcitlivým údajem osobní údajcitlivým údajem osobní údaj vypovídající o
� národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
� politických postojích, členství v odborových organizacích, 
� náboženství a filozofickém přesvědčení, 
� odsouzení za trestný čin, � odsouzení za trestný čin, 
� zdravotním stavu,
� sexuálním životě subjektu údajů, 
� genetický údaj subjektu údajů; 
� citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 

přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POJEM ZPRACOVÁNÍ PODLE § 4 PÍSM. E)

� zpracováním osobních údajů zpracováním osobních údajů zpracováním osobních údajů zpracováním osobních údajů 
� jakákoliv operacejakákoliv operacejakákoliv operacejakákoliv operace nebo soustava operací, 

� které správce nebo zpracovatel systematickysystematickysystematickysystematicky provádějí s 
osobními údaji, 

a to automatizovaně nebo jinými prostředky.� a to automatizovaně nebo jinými prostředky.

� Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, 
používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, 
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,



PRÁVNÍ PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ A 
PRÁVO NA INFORMACE 

� Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím (176/2006)informacím (176/2006)informacím (176/2006)informacím (176/2006)
� Respektuje ochranu soukromí
� § 8a informace týkající se osobnostiinformace týkající se osobnostiinformace týkající se osobnostiinformace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt 
poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími 
jejich ochranu.
� § 8b Příjemci veřejných prostředků

� (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které 
poskytl veřejné prostředky.

� (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v 
tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce 
trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.



SPORNÉ OTÁZKY???

� Rozhodnutí NSS týkající se  nároku na informace o 
platových poměrech úředníků státu z pohledu UOOU

� Přenos nebo záznam ze zasedání zastupitelstva a � Přenos nebo záznam ze zasedání zastupitelstva a 
ochrana osobních údajů

� Transparentnost veřejné správy a právo na ochranu 
osobních údajů



Děkuji za vaši pozornost.

Otázky a komentáře? 
�Pokud jsem nestihla dnes vše vyjádřit či zodpovědět, více �Pokud jsem nestihla dnes vše vyjádřit či zodpovědět, více 

informací naleznete:
� na webové adrese www.uoou.cz

� Ve Věstníku úřadu

� Napište, co si myslíte o této problematice:

alena.kucerova@uoou.cz


