
Definice 

 

• Článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (dřívější článek 286 Smlouvy o Evropském společenství) stanoví, že 
„Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají“, a vyžaduje, aby byly přijaty předpisy o ochraně 
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto předpisy se vztahují na orgány, 
instituce a jiné subjekty zřízené Smlouvu nebo na jejím základě. 

• Nařízení 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a 
jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů bylo přijato, aby byl splněn požadavek Smlouvy a fyzickým 
osobám se dostalo právně vymahatelných práv, byly stanoveny povinnosti správců údajů při zpracování údajů a byl 
vytvořen nezávislý orgán dohledu. 

• Cílem nařízení 2018/1725 je chránit fyzické osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a subjekty 
Unie a s volným pohybem osobních údajů mezi nimi navzájem nebo mezi nimi a jinými příjemci, kteří jsou usazeni 
v Unii. Níže jsou uvedeny některé definice týkající se ochrany osobních údajů a souvisejících témat a také informace 
o ochraně osobních údajů na Účetním dvoře. 

Zásady ochrany údajů 

Správce odpovídá za dodržení pravidel a musí být schopen tento soulad doložit („odpovědnost“). Osoby zpracovávající 
osobní údaje by si měly být vědomy některých základních zásad, podle kterých osobní údaje musí být: 

• ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem, 
• zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely („účelové omezení“), 
• přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány 

(„minimalizace údajů“), 
• přesné a v případě potřeby průběžně aktualizované („přesnost“), 
• uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné („omezení uložení“), 
• zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení („integrita a důvěrnost“), 
• nesmí být předány třetí osobě bez dostatečných opatření, 
• zpracovávány v souladu s právy subjektu údajů. 

Co to jsou „osobní údaje“? 

- Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt 
údajů“). 

- 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 její fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity. 

- S určitými výjimkami se zakazuje zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, které jsou vymezeny jako údaje 
vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo 
členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby 
a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby (viz článek 10 nařízení 2018/1725). 

Správce údajů a subjekt údajů 

Správcem údajů je orgán nebo subjekt EU, generální ředitelství, oddělení či jakýkoli jiný organizační celek, který sám nebo 
společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

Správci údajů na Účetním dvoře jsou členové, generální tajemník, ředitelé a vyšší manažeři. 

Pro každou operaci zpracování musí být určen správce údajů a musí o tom být předem uvědomen pověřenec pro ochranu 
osobních údajů. 

Subjektem údajů je osoba, jejíž údaje jsou shromažďovány, drženy nebo zpracovávány správcem údajů. 

Zpracovatel 

Pokud osobní údaje nezpracovávají samotní správci údajů, provádí to za ně zpracovatel. Zpracovatel musí poskytnout 
dostatečné záruky vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření a zajistit jejich dodržování. 
Zpracovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jednající na základě 
pokynů – a pouze pokynů – správce údajů. Správce údajů i zpracovatel se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem, které 
upravují zpracování osobních údajů. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=CS


Kontaktní osoba (zástupce správce)  

Kontaktní osoba (neboli zástupce správce) je jmenována správcem údajů a jedná dle jeho pokynů. Jejím úkolem je 
připravovat hlášení, která odpovědný správce údajů (po ověření) zasílá pověřenci pro ochranu osobních údajů, a v případě 
potřeby jednat v součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

- Každý orgán a instituce má jednoho či více pověřenců pro ochranu osobních údajů, kteří nezávislým způsobem dbají o 
to, aby se v orgánu či instituci dodržovaly zásady ochrany osobních údajů. Každý pověřenec pro ochranu osobních údajů 
vede rejstřík záznamů všech činností zpracování v orgánu či instituci. Pověřenci pro ochranu osobních údajů rovněž 
poskytují poradenství a předkládají doporučení v souvislosti s právy a povinnostmi. Pokud s sebou zpracování osobních 
údajů nese riziko, informují o tom evropského inspektora ochrany údajů (viz níže), a také odpovídají na jeho žádosti. Na 
žádost nebo z vlastního podnětu mohou vyšetřovat otázky a incidenty. 

- Pověřencem pro ochranu osobních údajů na účetním dvoře je od června 2010 Johan Van Damme, jehož asistentkou je 
Dominique Savonittová.  

Co je hlášení („záznam o činnostech zpracování“) a kdo za ně zodpovídá? 

- Hlášením správce údajů předem upozorňuje pověřence pro ochranu osobních údajů na veškeré (manuální či 
elektronické) operace zpracování, které se týkají osobních údajů. Hlášení se vyžaduje se pouze při zpracování osobních 
údajů.  

Co je rejstřík pověřence pro ochranu osobních údajů? 

- Rejstřík je databází všech hlášení o zpracování osobních údajů, která správci údajů zasílají pověřenci pro ochranu 
osobních údajů. Podle článku nařízení 2018/1725 musí pověřenec pro ochranu osobních údajů vést rejstřík činností 
zpracování a musí jej zpřístupnit veřejnosti. 

Co je evidence? 

- Nařízení 2018/1725 platí ve všech případech, kdy se zpracovávají osobní údaje, které jsou obsaženy v evidenci nebo do 
ní mají být zařazeny. „Evidencí“ se rozumí jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních 
kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska. 
- Nezáleží na tom, kde je systém umístěn. Může být umístěn na Účetním dvoře, ale též na institucionální, národní, 
regionální, místní či dokonce „soukromé“ úrovni (v auditované společnosti).  

Co je zpracování?  

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, nahlédnutí, použití, zpřístupnění 
přenosem, výmaz, zničení apod. 

Co je zákonné zpracování? 

- Článek 5 nařízení stanoví, že zpracování osobních údajů musí být buďto nezbytné, nebo k němu musí být udělen 
souhlas. Osobní údaje mohou být zpracovány pouze za těchto podmínek: 

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu na základě předpisů EU nebo při výkonu 
veřejné moci EU; 

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost 
tohoto subjektu údajů před uzavřením smlouvy; 

d) subjekt údajů udělil souhlas (tedy jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
své svolení ke zpracování svých osobních údajů); 

e) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů. 

- Správce údajů zodpovídá za to, že osobní údaje se zpracovávají zákonným způsobem a korektně. 

 

 



Oblast působnosti 

- Vždy, když Účetní dvůr zpracovává osobní údaje obsažené v (manuální či elektronické) evidenci, bez ohledu na to, kde 
se tato evidence nachází, jaký druh osobních údajů obsahuje a z jakého důvodu se zpracování provádí, jedná se o případ 
zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení 2018/1725. Nařízení 2018/1725 platí rovněž v případech, kdy útvar Účetního 
dvora zpracovává osobní údaje, které mají být do evidence zařazeny. 
- O takovém zpracování musí být pověřenec pro ochranu osobních údajů informován prostřednictvím systému hlášení 
(záznamy o činnostech zpracování), který je na Účetním dvoře zaveden.  

Informace poskytované subjektu údajů před shromážděním osobních údajů (článek 15 nařízení 
2018/1725) a práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů (články 17 až 24 
nařízení 2018/1725) 

- Správce údajů musí subjektu údajů poskytnout následující informace o zpracování osobních údajů:  

• Totožnost a kontaktní údaje správce; 
• Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů; 
• Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; 
• Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů; 
• Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci […] a existence či 

neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předávání uvedeného v článku 48, odkaz 
na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje 
zpřístupněny;  

• Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; 
• Existence práva na přístup k osobním údajům, a pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné, právo na jejich 

opravu bez zbytečného odkladu;  
• Za určitých podmínek právo požádat o výmaz osobních údajů nebo omezení jejich použití;  
• V příslušných případech právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů souvisejících s 

konkrétní situací a dále právo na přenositelnost údajů; 
• Existence práva odvolat souhlas (je-li zpracování provedeno na základě souhlasu); 
• Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 

profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej významně dotýká; 
• Právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů; 
• Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je 

nutný pro uzavření smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, jakož i možné důsledky 
neposkytnutí těchto údajů; 

• Skutečnost, zda správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly 
shromážděny, poskytnutí informací o tomto jiném účelu a příslušné další relevantní informace (doba uchovávání, 
práva apod.); 

• Právo požádat, aby (v možné míře) byly jakékoli změny v osobních údajích oznámeny dalším stranám, kterým byly 
údaje zpřístupněny. 
 
Žádosti musí být zpracovány bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od jejich obdržení. 
Tato lhůta může být v případě nutnosti prodloužena o dva další měsíce. 

Evropský inspektor ochrany údajů 

- Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým orgánem dozoru zřízeným na základě nařízení 2018/1725. V oblasti 
zpracování osobních údajů evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby orgány a subjekty Unie dodržovaly základní 
práva a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na ochranu soukromí. Evropský inspektor ochrany údajů poskytuje 
orgánům a institucím EU a subjektům údajů poradenství ve všech otázkách, které se týkají zpracování osobních údajů. 

- Správci údajů jsou povinni spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů a zejména mu poskytovat přístup k 
informacím. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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